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SOMOGY VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI.

Ha a Balaton két végétl kiindulva, éjszak-déli irányú vonalakat húzunk a

Dráváig, körülbelül kivágtuk Somogy vármegye területét. A Balaton és a

Dráva között ezen a tájon halomvidék terül el, csupa agyagból, homokból
és löszbl, annyira, hogy az egész vármegye területén csak elvétve találunk kemény
követ. E miatt a vármegye természeti viszonyai meglehetsen egységesek és mond-
hatjuk, egyhangúak, de földmívelésre és sr lakosság keletkezésére rendkívül

alkalmasak. Ebben a tekintetben meglehetsen ikertestvére a vármegye Nyugat-

Zalának és Tolnának s különösen Zala nyugati része éppen oly felépítés.

Somogy és a környez hasonló dunántúli vidék területét utoljára a pontusi, A
t
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vagy pannóniai tenger lepte el. Ez a tenger hazánk nagy részére kiterjedt s

középhegységeink, a Bakony-, Vértes-, Buda-Gerecsehegységek, meg a baranyai

hegyvidék szigetszeren emelkedtek ki belle. A tenger nem volt egészen közön-

séges, sósviz tenger, hanem idvel kiédesedett. A lerakódott rétegek csigái és

kagylói félig, vagy alig sósviz. úgynevezett brackviz tengerre utalnak.

A pontusi tengerbl homok- és agyagrétegek rakódtak le. A homok éles,

összevissza-rétegzett, csillámban gazdag, igazi tengerparti homok, a mely a hegyek
felé durvább, a hegyektl távolabb : finomabb. Az agyag kékes szín, kemény,
téglaégetésre rendesen igen alkalmas anyag, a mely a vizet nem ereszti át, a

szabad levegn elsárgul, elmálbk, az eddig kékesszürkére fest mágnesvas benne
közönséges vasrozsdává hidroxidálódik. Ez a mállott agyag, a homok sárgás színe

és a mindent elborító lösz adja meg a halomvidéknek sajátságos, fakó, sárgás

színezetét ott. a hol növényi takaró nem fedi.

A homok- és agyagrétegek elég tarkán váltakoznak. A homokosabb rétegek

között a mész néha kemény padokat, esetleg óriási konkrécziókat czementez össze,

a melyek egyedüli kemény kövei Somogy vármegyének. A konkrécziók mészszel

összekeményített homokkgumók, rendesen nagy. lapos, kenyér-alakú kövek, néha
több métermázsa súlylyal. a melyeket itt-ott bányásznak is, persze csak kevés

jelentség feltárásokban. Vékonyabb padokban is elfordul, pl. Mocsolád környékén.

A pontusi vagy pannóniai rétegek vastagságát Lóczy 250—300 méterre becsüli.

Ez a rétegöszlet hajdan egységes plató gyanánt terjedt el egész Somogy vár-

megyében, st a mai Balaton helyén is, a Balaton-felvidék lábáig. Maradványai
a szép zalai partokon mindenütt megvannak a régibb homokkbl, mészkbl és

dolomitból álló hegyek oldalán, a tenger színe fölött mintegy 300 m. közepes
magasságban. A pontusi tenger szintje tehát valami 300 m.-rel lehetett magasabban
ezen a tájékon, a mai tenger színénél, a feneke pedig kb. a mai tenger színében volt.

A tengernek ezek a lerakodásai azonban többször szárazra kerültek. Tanú- Levantei kor

sítja ezt az. hogy a felsbb rétegekben gyakran találunk folyómedreket homokkal,
kavicscsal kitöltve, máshol meg mocsári üledékeket ; azután végre teljesen kiszáradt

a tenger s a pontusi. vagy pannóniai kor után következ, . n. levantei korban
csúnya pusztaság lett a terület.

Ezzel kezddik Somogy vármegye mai felszínének kialakulása, Ebben a siva-

tagi korban Alföldünkön sok nagy állóvíz lehetett, némely geológus felfogása

szerint összefügg nagy tó. Somogy vármegyében ilyen levantei korú vízzel való

teljes elbontásnak nyoma sincs, hanem e helyett ebbl a korból ismerünk futó-

homokot, vad vízmosásbeli lerakodásokat, kavics-felhalmozódásokat stb.

A pontusi tenger kiszáradásával, vagy talán a tenger kiszáradása után, a V
mén"ek

tüne

levantei kor elején nevezetesjelenség változtatta meg a vidék arczulatát ! Vulkános
tünemények jelentkeztek ! Úgy látszik, hogy az egész terület a Balaton körül

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye.



2 Somogy vármegye természeti viszonyai

ebben az idben sülyedezni kezdett (talán ez az oka annak, hogy a pontusi vagy
pannóniai tenger lerakodásainak legfels szintjét hazánk egyéb helyén magasabban
találjuk). Ez a sülyedezés nem történt egyenletesen, hanem a pontusi rétegek

300 m. vastag táblája összerepedezett és töredezett. A meglazult helyeken kitörtek

a vulkános jelenségek. Legnagyobb részük Zala vármegye területén játszódott le

;

Tihany. Badacsony, Szigliget, Szentgyörgy, Csobáncz hegyeit ezeknek köszönhetjük;

de ezeknél hatalmasabb lávaömlések voltak a kapolcsi platón, az Agártetn és

Kabhegyen. Somogy vármegye területére, csak két ilyen kitörés jut, t. i. Boglár
és Fonyód hegyeit köszönhetjük ezeknek.

De a mikor ezek a vulkáni kitörések mködtek, akkor már a pontusi térszín

nem volt sík, hanem részben összetöredezett, részben pedig vízfolyások és szél-

marások tették a felszínét egyenetlenné. Ezért hajlandó Lóczy a kitörések idejét

inkább a levantei kor kezdetére tenni, mert hisz id kellett ahhoz, a míg a pontusi

tengerek lerakodásainak vízszintes felszíne egyenetlenné vált. Már pedig a pontusi

rétegeken nyugvó eruptivus anyagok alsó határfelülete igen különböz magasságban
van a tenger színe fölött. így pl. a boglári Várhegy, meg a fonyódi hegy kitörés-

beli kzeteinek alsó szintje között talán 100 m. magasságkülönbség is van.

Már akkor tehát, a mikor a vulkáni tevékenység legélénkebb volt a Balaton

körül, már akkor nem volt sík térség a Balaton környéke és Somogy vármegye
területe. A zavarok a következk voltak

:

1. Hatalmas, merev, egyenes irányú törésvonalak húzódtak át a területen,

éjszak-déli irányban. Ez az irány kelet felé kissé éjszaknyugat-délkeleti irányban

elfordul. A törésvonalak mentén állandó mozgás lehetett, még pedig úgy. hogy a

vonal jobb- és baloldalán lev darabok egymáshoz képest egy keveset függle-
gesen is, de kiüönösen vízszintesen elmozogtak. Minden földrengés megrázta e

területet s a törés mellett fekv két darab, srn riszálódott egymáshoz, a mint

azt a san-franciscói földrengés alkalmával a várostól délre fekv törésvonal mentén
kimutatták. E miatt itt az anyag meglazult, de ezen a törésen, vagy ennek mentén
fakadtak fel a források is, a melyek lassanként kidolgozták a vonal mentét.

2. Nagy törések vagdalják össze a területet erre majdnem merleges irányban

is, tehát kelet-nyugati vonalakban, a melyeknek iránya éjszak felé lassanként

nyugat-délnyugat—kelet-éj szakkeleti lesz s a Balaton vezérvonalául is szolgál.

Ugyanilyen irányú törések a Bakony és Balaton-felvidék kemény kzeteiben biz-

tosan kimutathatók. De ilyen törésvonalat jelöl a Koppány meg a Kapós kelet-

nyugati irányú völgydarabja is. Ezek a törések, úgy látszik, vetdéssel is jártak

;

a déli darabok felemelkedtek, az éjszakiak lesülyedtek, mert pl. a Kapós forrá-

saitól egész Dombóvárig a folyóvölgy déli oldala magas és meredek, az éjszaki

oldala lankás és alacsony.

Éjszak felé kissé elferdülnek ezek a törések s a Balaton irányát veszik fel.

Itt két nevezetes ilyen irányú törés van. Az egyik a Balaton-felvidék parti határa,

tehát a Balaton éjszaki partja mentén fut végig s a mi tle délre van, az elsülyedt.

De a Balaton tengelyében is van törésvonal. Kössük össze Boglárt Tihanynyal s

ezt a polgárdii hegygyei. Ezen a vonalon Polgárdinál felbukkannak az ó-paleozóosz

vagy archaikus kzetek, Tihany és Boglár hajdani sárvulkánjai pedig ugyanezt a

kzetet hozzák fel. A geológusnak ez a megállapítása még nem bizonyítaná a

törésvonalat, ha báró Eötvös Loránd graviméteres mérései ki nem mutatták volna

itt a tömegek srségének hirtelen való változását.

Ugyanilyen irányú törésvonalakat nagy számban és kiterjedésben találunk a

Balaton-felvidéken és a Bakonyban is. Viszont a Kapós fels völgyével párhuzamos,

majdnem kelet-nyugati irányú töréseket a baranyai hegyvidékben találunk.

3. Az így összetört területen két helyen vulkános tünemények jelentek meg.

Az egyik hely Fonyód, a másik Boglár. A kitörések kicsinyek, de ezeknek köszön-

hetjük a fonyódi homokhegy, meg a boglári halmok megmaradását. Fonyódon a

vulkáni mködés nyomai már majdnem teljesen elpusztultak, csak nagy bazalt-

láva-görgetegeket lehet találni a hegy tetején a megkeményedett futóhomokban.

Hajdan kis bazalt-takaró lehetett itt a hegytetn, a mely több, 15—16 kis résen

törhetett fel, de ma már elpusztult; hever darabjait a tóparton is megtaláljuk.

A takaró azonban megtette kötelességét, a hegyet megvédelmezte a pusztulástól.

Most. hogy a hegytetrl az utolsó maradványait is elhordják útkavicsolásra. termé-

szetesen még gyorsabb lesz a hegy pusztulása.

A boglári kitörés három f czentrumból történt, a három dombnak : Várhegy-.
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Sáiidorhegy- és Temetdombnak megfelelen. A halmok itt is pannóniai vagy

pontusi homokból és agyagból állanak, de mindegyiknek a közepén bazalttufa és

breccsa tódult ki s ezek jobban ellentállottak a pusztulásnak, mint a homok.

4. A kitörések idejében már roppant nagy szárazság volt az egész vidéken.

Biztos adataink vannak arra nézve, hogy a levantei kor éghajlata sivatagszer lehetett.

XxeszÜxelu

J3.Szt.Györi

NAG

Turzds.

Mocsár, berek

Halumvidék,

fé- Kegyeli atár.

jqetvár Vízválasztó.

Bizonytalan le-

folyású ter.

(4) A megye egyes,

természetes ré-

szei, a szöveg
számozása sze-
rM.
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Somogy vármegye geológiai térképe.

A hegyekbl tehát vadvizek jöttek le a síkságra, durva kavicsot ontva le,

hatalmas törmelékkúpokba. Egy ilyen vad, kavicsot és köveket mozgató vádi

(sivatagi folyó) nyomait találta meg Lóczy egyrészt Kenése mellett a Csitény-

hegyen. másrészt a Sió völgye fölött Városhidvég táján, fenn a pontusi vagy

pannóniai kori halmok tetején. A két folyómeder-darabnak bizonyosan megvolt az

összeköttetése, a mikor a Balaton keleti fele, Tihany és Kenése között, meg a Sió

egész völgye, tele volt a pannóniai rétegekkel, a kenései magas partok tetejének,

meg a tihanyi kolostornak a szintjéig.

1*
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A vadvizeknél azonban hatalmasabb tevékenységet fejtett ki a szél. A zalai

oldalon, Badacsony, Szentgyörgy, Haláp és azután Sümeg vidékén kemény kze-
teken könny kimutatni, hogy hatalmas éjszak-éjszaknyugati szél dühöngött akkor
ezen a vidéken s elhordott mindent, a mit elhordhatott.

Különösen megtámadta tehát a pannóniai rétegeknek homokos részeit.Aveszprémi
Mezföldön, távolabb a hegyektl, illetleg olyan vidéken, a hova a hegyekbl
nem igen kerülhetett durva törmelék a pannóniai tengerbe, ott agyagosak a rétegek
s a szél munkája kevesebb. Talán még más okok is járultak ehhez. Annyi bizo-

nyos, hogy a leghomokosabb rétegeket éppen a tapolczai medenczével szemben
találhatta a szél, a mint Fonyód megmaradt tanu-hegye bizonyítja. Óriási mennyi-
ségü anyagot hordott el a szél innen, még pedig a Kis-Alföldrl, a tapolczai

medenczébl, meg Somogy nyugati részébl a legtöbbet.

Különösen ersen megtámadta a szél az éjszak-déli irányú törésvonalak mentén
a térszínt, mert itt sérült volt. „A futóhomok mozgásának törvényei" czím tanul-

mányomban kimutattam, hogy félig-kötött homokterületeken az uralkodó szél meg-
támadja a sérült helyeket s néha több kilométer hosszú barázdát von végig a szél

irányában. Ha azonban van valami vezérvonal, a mely a szél munkáját irányítja,

akkor a szél ezen a vonalon túrja végig barázdáját. így pl. a delibláti pusztán

egy kocsiutat túrt végig a Flamandéin, a mely pedig nem feküdt benne pontosan

a szél irányában, st nem is volt egyenes.

A nevezetes törésvonalak tehát most jelents szerepet játszottak. Eleinte való-

színleg a hegyekbl, a Balaton-felvidékrl lefutó konzekvens vízfolyásoknak voltak

a vezeti (persze a Balaton mélyedését valami 100 méter magasan betöltve kép-

zeljük). De azután jött a szél. A vizek szabályos barázdáit, a törésvonalakat s min-

den sérült felszínrészt megtámadott s hatalmas barázdákat túrt végig a vonalon.

így keletkeztek a somogyi és zalai, csodálatosan merev, éjszak-déli irányú

völgyek. Kimutatható, hogy nem folyó-völgyek.

Helyenként azonban egész nagy területeket letarolt a szél. Odaát Zalában a

tapolczai medenczébl fenékig elhordta a. homokot, hiszen Tapolczánál kopáran

terül el a pontusi rétegek alatt fekv szármácziai mészk alacsony fennsíkja.

Elhordta a homokot a mai Nagy-Berek területérl is, meg a többi lapályról a

Balaton déli oldalán, Somogy vármegyében.

Az így keletkezett futóhomok egy részét megtaláljuk a fonyódi hegyen, más.

sokkal tekintélyesebb és még ma is mozgó részét Somogy vármegye közepén,

Nagybajom táján s tle dél felé egész a Dráváig.

A rettenetes pusztulásból csak az maradt meg, a mit valami védelmezett.

Megmaradtak elssorban a vulkáni kzetekkel fedett részletek (Fonyód, Boglár.

Badacsony, Somlyó stb.). Megmaradtak azután azok, a melyeket kavics, vagy durva

törmelék fedett. Ilyen a Kemenes-plató a Rába mellett, azután néhány pannóniai

folt a Balaton-felvidék déli lejtjén. Megmaradtak végül azok a darabok, a melyek

keményebb kzetbl épültek fel. így pl. a Bakony éjszaki oldalán Pannonhahna s a

vele párhuzamos másik két elrenyúló halom. Somogyban és Zalában is nagy szerep

jutott a kemény konkréczióknak és homokk-padoknak, tömött agyagrétegeknek stb.

E halmoh tehát a plioczén sivatag szélfúvásából fennmaradt maradványoh.

5. A sivatagkorszak után jött a pleisztoczén, vagy diluviális félsivatag id-
szaka. Füves növényzet lepte el a csúnyán megtépett halomvidéket, a melyre

most bven hullott a levegbl a por. A megköt növényzetet fokozatosan bete-

mette, de az mindég utánantt s a hajdan eltemetett növények gyökereinek, tör-

zseinek, leveleinek helyén finom csövek hatják át az összekeménykedett port.

Tele van a fnövényzeten élt szárazföldi csigabigával. Ez a finoman hulló por

ellepte a halmokat és az aszó völgyeket, mint a hó, ellankásította a sivatagi klímá-

ban meredek falakban álló lejtket, elfedte a hajdani omlásokat és suvadásokat.

Ebben az idben az Alpokat hatalmas hótömegek és gleccserek borították.

Ezek az Alpok nyugati és különösen éjszaknyugati részében leértek a síkságra s

Lyon vidékéig szórták morénáikat. Az Alpok keleti lejti az Atlanti-oczeán nedves

tengeri levegjétl el vannak fordulva. Ezeken nem volt olyan nagyarányú az

eljegesedés és a gleccserek nem értek le a magyarországi halmokig. Ha itt is olyan

gíeccseróriások lettek volna, mint a Rhone vagy a Rhein völgyében, akkor Somogy
vármegyében is kellene még glacziális nyomokat találnunk. így azonban Somogy
vá i-megye területén semmiféle glacziális jelenség sem mutatkozik. Ezt azért kell

felemlítenünk, mert régibb könyvekben még szó van ilyesminek a lehetségérl.
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A jégkorszak végével megbvül hazánk területén a csapadék, megindulnak a

folyók, s kezd egészen a mai alakjára kibontakozni a térszín. Ekkor már itt élt

hazánkban az ember, de aligha lakott nagy számban a somogyi füves pusztákon,

a hol a mammuth dús legelkre, a rinoczerosz pedig sr mocsarakra találhatott.

6. Az alluviális idkben a folyók belevágódnak a löszszel borított, lankás

térszínbe. Három firányban keletkezett a vizeknek lefolyása. Éjszakra a Balatonba

szivárognak le a hosszú éjszak-déli irányú árkok vizei. Délen a Dráva szedi ket
össze, keleten pedig a Sió-Sárvíz folyása veszi fel a Koppány és a Kapós vizét,

a melyek a hosszú, éjszak-déli irányú barázdákra nézve éppen oly szerepet ját-

szanak, mint a Dráva, vagy Zalában a Zala.

A folyók bevágódásának sebessége, intenzitása attól függ, hogy milyen maga-
viseletet tanúsít a felvev vízrendszer, vagyis az erózió bázisa. Ezeket kell elször a vízrendszer.

szemügyre vennünk.
A Balaton igen sekély vízfelület, a mely egy kis plioczénkori horpadás helyén

keletkezett. A Balaton a felvidék lábainál végignyúló vetdés irányában hosszan

nyúlik el. A kis sülyedés, a mely eredetileg igen jelentéktelen, néhány méternyi

horpadás volt, követhet a zalai halmokban is a Szívíz irányában.

Ezt a kis horpadást keresztben szelték a NS irányú törések, a melyeket

megint folytatni lehet a Balaton-felvidék kemény kzeteiben is.

Eredetileg ezek is csak nagyon jelentéktelen térszíni változást idéztek el.

De ez elegend volt ahhoz, hogy lefolyástalan, vízállásos, kopár hely keletkezzék,

a melyen akadálytalanul indult meg a szélfúvás hatása (az ú. n. defláczió). És éppen
itt a legdühösebben, mert a felvidékrl fn-jelleggel, vagy talán még helyesebben

mondhatnók : bóra-jelleggel lezuhanó, még ma is jól ismert, s a balatoni halász

nyelvén „f-szélnek" (fels-szél, föl-szél, mert felülrl jön,) nevezett vihar mais itt

tombol legersebben. Ez teszi olyan veszedelmessé a Balaton hullámverését. Ez a

„fszél" a pleisztoczénben is éppen oly ervel támadta meg a lapályt, mint ma,
vagy talán még fokozottabban, mert akkor a skandináviai jégtakaró miatt a terület

kontinentábs jellege még jobban ki lehetett fejldve. Ez a dühös szél,' a mely
képes volt a tihanyi félszigeten a Bels-tó mélyedését kikaparni, mélyedéseket

vájt ide, a melyeket késbb elöntött a víz s azután a hullámok támadták meg a
partokat : a kinyúló félszigeteket lenyesték, a benyúló öblök elé turzásokat nyúj-

tottak végig. A tó déli partja hajdan mély öblökkel benyúlt az éjszak-déli irányú

tektonikus eredet völgyekbe, de ezeket az öblöket a tó elvesztette, mert mindegyik
elé turzást épített. Igazi szenilis part ez a déü.

A Balaton vízszíne ma valami 105 m. magasságban van közepesen a tenger

színe fölött. Vízállása évszakonként, de meg évrl-évre is változik. Vannak nagy
áradásai, a mikor elönti a parti lapályt és vannak nagy apadásai, a mikor alig

folyik ki valami víz a Sió-csatornán. A vízállás azonban így is legfeljebb 1—

2

méter között ingadozik. Kimutatható, hogy mai közepes felszínénél 5 méterrel volt

magasabb, a mikor a legjobban megdagadt, a mirl csak egyáltalában nyomok
maradtak fel. Magasabb, legalább tartósan magasabb, sohasem volt. Tzeglerako-
dások meg azt látszanak mutatni, hogy mai vízállásánál lényegesen alacsonyabb
is volt, s mivel a tó fenekén igen vastag a saját lerakodása, feltehetjük, hogy
legnagyobb mélységeinek helyén a mai szintnél esetleg 5—10 méterrel mélyebben
is állott a víz felszíne. Akkor egészen lefolyástalan, bizonyosan sós tó lehetett.

A déü part mentén, néhány kilométer széles sávban, mindenütt a pontusi

rétegek vannak a tó fenekén, közvetetlenül a víz alatt. Ezek fölött a víz sekély.

A mint 1—172 km. távolságra jutunk a parttól, egyszerre nagy mélységek követ-

keznek (4—5 m.), tehát úgy végzdik itt ez a tóvíz alatti padka, mint valami

kontinentális talapzat. Végzdése bizonyosan a tó legels partját jelenti, abban a
száraz, pusztai éghajlatban, a mikor a lösz kezdett lerakodni a halmokon.

A mikor a tónak ilyen alacsony vízállása volt, akkor a somogyi pusztákról

valószínleg nagyon kevés víz jutott a Balatonba, ezért az árkokba vízfolyások

nem vágódhattak bele. A mikor azután a Balaton feldagadt, akkor meg elöntötte

a nagy, meridionális völgyek éjszaki nyílásait s azokat inkább elsimította.

Azóta a tó színe alig változik. Az a néhány méternyi ingás, a mit idnként
észlelhetünk rajta, a somogyi völgyek vízlefolyásában édeskevés változást okozott.

Ma már nem emelkedhetik a tó nagyobb magasságra, mert lefolyása van a Sió-

csatornán át. Itt van a tómedencze legalacsonyabb csorbája. A tó maga ugyan
gyakran eltorlaszolta ezt a lefolyást, homokturzással, de ha megáradt, keresztültört
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rajta és újra utat nyitott. A lefolyás egészen fiatal, a múltban idszakos lehetett,

azért a Sió-völgy mocsaras, posványos mélyedés és csak Ozoránál kezd normális

Völgy lenni. Ugyanez a szerep juthatott volna a kötcsei völgynek is, a mely Falu-
szemesnél nyílik a Balatonra s akkor a tó vizét a Koppány-patak vitte volna le.

De a vízválasztó ebben a völgyben jóval magasabb.
Tudjuk, hogy a Sió a Kapóssal és Sárvízzel egyesülten ömlik Szekszárd táján

a Dunába. A Dunának itt pompás terraszai vannak (pl. a mohácsi csatasík), mintegy
4 m. magasan a mai Duna színe felett. Ezeket a terraszokat követni lehet a Kapós
völgyén felfelé Kaposvárig, a hol egészen lealacsonyodnak. De a Sió völgyében
csak elvétve látni nyomukat, egészen Ozora vidékéig, azonfelül egészen bele-

simulnak az alluviális völgyfenékbe. A Duna völgyének bevágódását tehát nem
követte a Sió bevágódása, fel a Balatonig, mert ha ez megtörtént volna, akkor
a Balaton ma már teljesen üres volna. Azt kell hinni tehát, hogy a mikor a Duna
a mohácsi csatasík színében folyt, akkor a Balatonnak még csak nagyon jelenték-

telen lefolyása lehetett. Ez pedig a kés diluviális korban történt, tehát azóta

a mi Balatonunk vízállása csak idszakosan változott, majd megapadt, majd fel-

dagadt, úgy mint ma, talán szélesebb határok között, de nem sokkal.

Ennek az a következménye, hogy a befolyó vizek völgyei nem terraszosak.

És ebben a tekintetben a Balatonba nyíló somogyi völgyek egészen külön állanak

Magyarország hidrográfiai hálózatában. Egyetlenegy Balatonba folyó víznek a völgye

terraszos, t. i. a Zaláé, de ennek külön története van. mert hajdan éjszak felé,

Kisczell felé, a Marczal völgye felé adta le a vizét.

A Kapós völgye terraszos, a Dráváé is, s azért a Kapósba és a Drávába
folyó mellékpatakoké is. Igaz, hogy a Dráva óriási árterét most tölti fel kavicscsal

s így emeli alluviális síkját, tehát törmelékkúpját az Alpokból elrenyújtja idáig,

de azért még mindig láthatók terraszai, bár alig emelkednek azok ma már a kavicsos

ártér fölé néhány méterrel, itt, a hol Somogy vármegye déli határán folyik.

A Dráva Somogy vármegye déli határát mintegy 100 km. hosszúságban mossa,

A vármegye határa Horvátországgal szemben hajdan pontosan a folyó medre volt.

A Dráva azonban kanyargós, szerteszét ágazó medrét gyorsan változtatja, a szabályozás

is kiegyenesítette részben a folyót s ma a határ csipkésen szeldeli a folyó f-medrét.

A Drávának itt elég nagy esése van, durva kavicsot mozgat, a miért zátonyos,

elfajult medre van, gyors változásokkal, mutatva, hogy jelenleg feltölt munkát végez.

Ezért régi terraszait ma újra eltemeti. 10—15 km. széles ártere tele van holt-

medrekkel, vizenys laposokkal, mert a folyó közvetetlen a medre mellett gyor-

sabban tölti fel árterét, mint távolabb tle. Régi völgyfeneke néhol, helyenként

5—6 méterrel magasabb a inai ártérnél, de csak félsziget-, vagy szigetszer marad-

ványok vannak belle. De ezek is fontosak, mert ezeken vannak a falvak pl. Gyé-
kényes vagy a másik oldalon, Horvátországban Molve és Gjurgjevac. A somogyi

plató hirtelen, meredeken végzdik az ártér felé, mintegy 20—25 méter magas
párkánynyal, a melyet srn alámosott, karéjos ívekben a folyó egy-egy odatévedt

kanyarulata, A somogyi halmok közül lejöv patakok, mint pl. a Nagyatád fell

jöv Rinya, a Drávához közeledve, mind mélyebb völgybe jutnak, a melyben

alacsony terraszok jelentkeznek, élénk ellentétben a Balatonba folyó árkok völgyeivel.

Vannak azonban a Balaton déli partján benyúló mocsaras öblökben, az úgy-

nevezett berkekben, a melyeket homokturzások választanak el a nyílt Balatontól,

szintén terrasz-szer magaslatok, pl. Kéthely, Marczali vagy Tótszentpál tájékán

;

de ezek nem folyami eredet terraszok. Ezek az eredeti deflácziós-felszín, vagyis

a széltl letarolt felszín maradványai, a mely igen fokozatosan lejtett délrl éjszak

felé, de azután a Balaton alámosta, éles vonalú partot húzott rajtuk keresztül,

tehát abráziós térszínt állított el, a melyen a Nagy-Berek, a Boglári-berek stb.

foglal helyet. Itt tehát szélmosta felszínnek balatoni abráziós felszínnel való

érintkezését látjuk. Természetes, hogy ilyen körülmények között az ide nyíló

patakvölgyek alsó részén inkább feltöltdést találunk. Nem nagy ez sem. de

elegend, hogy a szélfúvásból fennmaradt magaslatokat a patakok esetleg sziget-

szeren körülkerüljék. Példája ennek az ú. n. Tatárvár, Lengyeltótitól nyugatra.

Ezen a komplikált térszínen nagyon furcsán fut a vízválasztó a Balaton és

a Kapós, meg a Dráva között.

A Balaton vízválasztója a Siófoktól nyugatra fekv Új-pusztánál lép ki a tó

partjáról, fel, a halmok tetejébe, a Töreki-major felé, a Czinegei erdben mindjárt

keresztezi az els éjszak-déli irányú szélbarázdát, a mikor a Jaba-völgy vizeit
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választja el a Balatonba futó, merev irányú völgyektl. A 312 ni. magas Gyugy-
háton át lekanyarodik Pusztaszemesre, a hol nagyon érdekes helyre kerül.

A pusztaszemesi major körülbelül a vízválasztón van, mintegy 188 m. magasságban,

de a völgy fenekén. A Jaba vize délrl j, a major eltt azonban sarkonfordul

és belefut a nagy Jaba-völgj be, ezzel meg Ádándnál a Sióba. A major éjszaki

oldalán a vizek már a falun át, Kereki, majd Kröshegy felé a Balatonba futnak.

De a majortól délre nem mehetünk messze a Jaba vízgyjtjén ; csakhamar másik
vízválasztó következik, a melyen át a Kapolyi pusztához juthatunk le. Innen a víz

pedig már a Kis-Koppány völgyén át jut le a Sióba. A kröshegyi szélbarázda patakját

tehát a Jaba-völgy vize lefejezte (capture). De a munka nagyon gyengén halad

tovább, mert a Sió nem vágódik be, az erózió nem tud ersen dolgozni, a tájék

nagyon maturus jelleg s a víz munkája így meglehets lomha.

A vízválasztó a puszta-szemesi majoron túl ismét felmegy az erds hegyekre,

Kötcse fölé, de ott délre fordul s a halom-gerinczen futva, eljut Cseszta-pusztáig,

ott azonban átvág a karádi völgyön. Fképpen erre a helyre akarok utalni.

Szárszó és Faluszemes között nyílik a Balatonba a karádi völgy. Nyíl-

egyenesen vág dél-délkeletre le a Koppány völgyébe, a hova Bonnya és Ácsa
között torkollik. A ki végigkocsizik ezen a hosszú völgyön, nem veszi észre, hogy
mikor lép át a Balaton vízvidékébl a Koppányéba. A térképek rendesen rosszul

ábrázolják ennek a völgynek a vizeit. A Földtani Társulat geológiai térképe itt

lefolyást csinált a Balatonból, pedig a vízválasztó a völgyben mintegy 45 m.

magasan van a Balaton fölött! A Kogutovicz-féle megyei térképek (a Pallas-

Lesikonban is) Kötcse elé teszik a vízválasztót, pedig az Karád alatt van egy két-

felé is lefolyó mocsárban, az ú. n. Büdösgáti vízben, a mely lefolyástalan volt,

de éjszakon és délen egy-egy árokkal lecsapolták a vizét s az a szóládi árokkal

a Balatonba, a Krises vízzel a Koppányba fut le. Ez a völgy a legszebb mutat-

vány a somogyi nagy szélbarázdákból, bár van ennél nagyobb is.

Valamennyi között a legnagyszerbb a mocsoládi völgy, helyesebben szél-

barázda. Ez Lellénél nyílik a Balatonra, innen merev, egyenes vonalban
húzódik Mocsolád és Mernye községeken át a Kapós völgyéig, Kaposvártól

keletre Toponár, Taszár és Homok falvak között, st úgy látszik, még a
Kapós völgyén túl is folytatódik, Szentbalázs és Gálosfa irányában, de azután

a baranyai hegyvidék keményebb kzeteiben orografiailag nem mutatkozik. Mivel

Zalában a Zánka fölött emelked Hegyest, azután a Tóihegy, meg a kapolcsi

plató bazaltjai ebben a vonalban vannak, valószín, hogy itt is folytatódik, mint
fiatal repedés. Eszerint a Balaton-felvidékrl a baranyai hegyvidékre vág át,

merev egyenes irányban. Ebben a csodálatos, terraszmentes, majdnem U-alakú
keresztmetszet völgyben a vízválasztó 180 m. magasan van Mocsoládtól éjszakra.

Látrány tájékán ugyan mutatkoznak terrasz-szer emelkedések, de ezek megint
a deflácziós térszín maradványai és nem fluviatilis terraszok.

A mint a mocsoládi völgyi vízválasztón átmegy a vízválasztóvonal, megint
éjszakra kanyarodik, hogy Gamás környékét egész vízvidékével a Kapóshoz csatolja.

Fennmarad most a halmok tetején, de Soniogyvárnál végleg lehúzódik messze
délre, hogy a balatoni Nagy-Berek vízterületét megkerülje. Ez a dél felé való húzó-
dása ismét a somogyi szélbarázdákkal párhuzamos vonalban történik, egészen a

kisvárdai csárdáig, Várda és Hetes között. Innen most igen szabálytalan vonalban
megy át a vízválasztó nyugatra, Nagybajom és Böhönye felé. Itt egészen más
jellege van a vármegye területének. Deflácziós, széltl letarolt területen vagyunk,
szemben a tapolczai medenczével, a melyben a pontusi tenger mélyen benyúlt

hajdan a Kis-Alföld felé. Ezen a területen ma is futóhomok födi a felszínt, a
melyet nem tökéletesen köt meg a növényzet, st Nagybajomtól nyugatra még
ma is tekintélyes buczkákat hajt a szél. Mint afféle félig kötött homokterületen,

úgy ezen is a szélbarázdák, a barázdák között megmaradt gerinczek és a garmadák
a domináló buczkaalakok. Ezen a tájon elég tekintélyes nagyságú olyan terület

van, a mely lefolyástalannak tekintend. Legalább felszíni lefolyása a sok apró
horpadásnak nincsen egyik vízterület felé sem. Elmosódott, bizonytalan határok
között van természetesen ez a terület, minden, az eke nyomán keletkezett, mélyebb
barázda jelentékeny változást okozhat a vízterületekben. Az a terület, a mit lefolyás-

talannak kell jeleznünk, Hetes, Csoknya, Sárd, Jákó, Nagybajom, Kutas, Csököly,

Kiskorpád és megint Hetes falvak között foglal helyet. A Jákó, Kiskorpád, Csököly
és Gige falvakkal adott négyszög közepe táján, körülbelül az úgynevezett Márkus-
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kútnál, van a vármegye vízválasztó csomója. Ide fut be ugyanis az a vízválasztó

vonal, a mely a Drávát a Kapóstól elválasztja. Háromfelé szivárognak le tehát

innen a vizek, de természetesen nagyon bizonytalanul.

Böhönye körül megint felmegy a vízválasztó arra a hosszú gerinczre, a mely
B.-keresztúr és B.-berény között indul ki a Balaton partjáról, s majdnem pontosan
éjszakdéli irányban, egész Kónyiig nyúlik, a hol elsimulni látszik. Ezen a gerin-

czen a vízválasztó kissé éjszakra dudorodik, megkerüli Nemeskisfaludot, s Vese
táján ér le megint a deflácziós felszínre.

Ezen a tájon ismét hatalmas deflácziós sáv következik, a Kas-Balatontól egész

a Dráváig. Ezen is nagyon czifrán fut át a vízválasztóvonal, Inke falun át,

Iharosberénynek A jól megkötött buczkákon ugrál fel és le, de Inkétl délre

csodálatosan merész beöblösödése van dél felé, hogy a Baláta-tavat, ezt a buczkák
közé befoglalt, gyönyör snövényzettel elborított, erdk között rejl, festi szép

tavat még a Balaton vízgyjtjéhez sorozza. Meglehets vadon, néptelen vidék ez,

a hol a buczkák legnagyobb részét erdség fedi. Iharosberénynél felkapaszkodik

a vízválasztó a halmok tetejére, éjszaknak fordul s Nagyrécse irányában elhagyja

a vármegye területét.

A vármegyét a vízválasztók majdnem egyforma terület három részre bontják,

három háromszögre, a melyek tompa csúcsaikkal a Márkus-kútja táján össze-

szögellenek. Vegyük el már most a vármegye egyes, elkülöníthet darabjait.

T ~. 1. A Balaton-partja.

A somogyi Balaton-part els pillanatra meglehetsen egyenesnek tnik fel,

de ha figyelmesebben nézzük meg, kitnik, hogy gyengéden hajló ívekbl van
összetéve ; mintha valami kötél volna, a melyet támasztékokon kifeszítettünk volna

s két támasztó-pont között behajlik, mint a távíró-drót. A támasztékok: a) a berényi

hegy, b) a fonyódi hegy, c) a boglári hegyek, azután d) a faluszemesi, szárszói

és szántódi gerinczek nyúlványai, szóval tehát ott, a hol magaslatok állanak

vagy nyúlnak ki a tó partján. Ezek között a gyöngéden behajló ívek komokturzá-

sok, a melyeket a Balaton épített.

a Kis-Baiaton. A Kis-Balaton déli partja egyenetlen, határozatlan, különösen az újabb idben,
a mióta a Zala árvizével a tavat mesterségesen feliszapolják, mert a folyót a tavon

végig gátak közé fogták, a melyeket árvize megkerülhet, de így a rengeteg

nádasban, kusza növény-vadonban az árvíz megáll és lerakja iszapját. A tóban

már alig van nyílt víztükör, mindent ellep a nádas. A tó közepén két kis sziget,

a két Diós-sziget emelkedik a normális vízszín fölé. Ezeken nincs semmi lerakodás,

a felszínen van a pontusi, vagy pannóniai rétegek sárgás agyagja. Ugyanilyen a

tó déli partján kiemelked néhány szigetszer magaslat, st a Fnyed és Vörs

között fekv alacsony, hullámos emelkedés. Mindezek a deflácziós felszín darabjai,

az éjszakról elrenyúló fenéki háttal együtt, a mely a Kis- és Nagy-Balaton

érintkezését összeszkíti.

A Kis-Balaton rengeteg nádasvilágában, ezenryi madáréletével, sajátságos,

csendes kis rejtekhely a Diós-sziget, a melyet persze csak ladikon lehet meg-

közelíteni, de ez a csónakázás is sok szép képet mutat a nehezen járható mocsár-

világban. Délrl három nagy árok nyílik a tóba : a megyei Határ-árok, a Czölömpes-

árok és a mérkei Határ-árok, a mely Fönyed mellett éri el a nádast.

a turzások. Balatonszentgyörgy eltt a parton jelenik meg az els turzás (németül Nehrung

olaszul lido, angolul sandy-hook), a mely a fenéki hídtól B.-berény faluig nyúlik

s hajdan elrekesztette egymástól a két tó vizét.

Berénytl Keresztúrig szakadékos partokat mos alá a tó hullámverése. Jól

látni, hogy a szakadékban feltárt anyag fenn vastag lösz, alul pontusi agyag és

homok. A parton közvetetlenül is feltnik az abráziót szenvedett pontusi rétegek teteje.

Keresztúrnál kezddik a legnagyobb turzás, a nagy Nagy-Berek eltt. Ez a

Balaton hajdani legnagyobb öble, a melyet ma kevés tzeg, lápföld és itt-ott még
víz borít eí, de mindenütt egészen közel van a pontusi agyag. Sohasem lehetett

itt mélyebb víz 1—2 méternél, de ma már roppantul meg kellene áradnia a Bala-

tonnak, hogy itt egész mély víz legyen.

Gyönyör szép látvány a nagy turzás; ma véges-végig szlk vannak rajta,

de ezen halad az út és a vasút is. Többszörös homokgát, szélfútta buczkákkal,

a melyen át jönnek ki a patakok a tóba, persze ma mind mesterségesen csator-
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Hálóhúzás a Balaton jegén.

..Fakutyázás" a Balaton jegén.
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názva és zsilippel ellátva, hisz mintegy 60.000 hold sík föld megmentésérl van

szó ! Azeltt csodálatos, vadon látvány volt ez a turzás. A kötött, itt-ott újra meg-

támadott homokbnczkákat gyér f, apró bozót fedte, a parton a hullámok moraj -

lottak s szállították szemenként a homokot a herényi vagy a fonyódi hegybl a

turzás további építéséhez. A homokbuczkákon bivaly-csordák legelésztek, messze

minden emberi szállástól, a turzáson belül pedig a Nagy-Berek rejtelmes ingoványa

terült el délre, a meddig csak szemünk ellát. A balatoni abráziótól megkímélt

eredeti deflácziós felszín egy-egy darabja szigetszeren emelkedik ki a rengeteg

mocsárvilágból. Ilyen a Nagy- és a Kis-Drenyavár. Ezeken messzirl pásztortüzek

füstjét lehetett látni s csak messze, délen kéklenek halaványan a somogyi halmok.

Ma már az egész be van ültetve szlvel, présházak, pinczék, nyárilakok

sorakoznak rajta végig. Fonyód felé pedig valóságos erd fedi.

A Fonyód-hegy valóságos sziget. Magára hagyatva, tulajdonképpen csak a

két turzásról volt megközelíthet. Kitn rejtekhelye lehetett veszedelmes idkben
idemenekült népeknek. A hegy keleti lábánál kezddik a boglári berek, vagy
Orda-berek turzása, a melyen át a hullámok még a legújabb idben is gyakran

rést ütöttek a hegy lábánál. A Déli-Vasút rendkívül sokat veszdött ezen a helyen,

a míg véglegesíteni tudta a pályáját. Sok ezer és ezer homokzsák van itt elsülyesztve,

a mit akkor kellett hirtelen bedobálni a résbe, a mikor magas vízállással, egy-

egy heves éjszaki orkán idején átszakadt itt a turzás, a vasúti töltéssel együtt.

A Nagy-Berek Nagy-árka is itt, a hegy keleti oldalán torkollik, ez a pont lehetett

eredetileg is a leggyengébb pontja a turzásoknak. Valószín, hogy nem is olyan

régen állandóan nyitva volt, valószínleg még a római idkben is, mert csakis a

Kis-Balatonba nyíló ingoványos völgyekkel, ezzel a nyílással, meg a Sió-nyílás nehezen

járhatóságával lehet megmagyarázni, hogy ezen a pompás, egyenes vonalon miért

nem vezetett nevezetes római út, st még a legújabb idben sem volt rajta végig

országút, pedig ugyancsak egyenesvonalú összeköttetés a partmenti telepek között.

Ha ez a rés itt állandóan nyitva volt s azon a helyen, a hol a Nagy-árok
átjön a Nagy-Berekbl az Orda-Berekbe, szintén széles, ingoványos mocsárság
terült el. akkor csakis a Nagy-Berek turzásán végig lehetett Fonyódhoz jutni, az

pedig nem nagyon kellemes út ellenséget keres, portyázó csapatoknak, különösen

ha a turzáson átfolyó, ingoványos árkok fölül a hidakat fölégették. Valódi mentsvár.

Van is nyoma a Várhegy tetején földsánczoknak, erdítéseknek.

A Fonyódi-hegy a pusztulásnak két periódusát tanúsítja. A keleti, nyugati és

déli lejtk szelíden simulnak el a berkekbe, illetleg turzásokba, de itt is látni,

hogy a szelíd elsimulás fölött meredek lejt, azután megint lényegesen lankásabb
lejt következik, majd a hegy két csúcsa felé a lejtk fokozatosan meredekebbek
lesznek. A Balaton felé a csúcsokról lejöv, eleinte meredekebb, alább mind
enyhébb lejt egyszerre megszakad s valami 60—80 m. magas, függélyes fallal

zuhan alá a tóra, illetleg a tó partján lev törmelékre és turzásra.

A hegy eredeti, fenn meredekebb, alul mind szelídebb lejtj alakja normális

denudáczió (lepusztulás) eredménye. Tudjuk, hogy a hegyet a pontusi rétegek

általános pusztulásából az a csekély bazalt mentette meg, a mibl ma már csak
görgetegek vannak; a pontusi rétegeket pedig a szél hordta el. Meglátszik ez a
Fonyódi-hegy alakján is, mert éjszaki lejtje eredetileg is rövidebb, meredekebb
volt, mint a déli, a mely messze elnyúlt, félszigetszeren bele a mocsárvilágba.

Szárazon, víz nélkül alakult ki elször így a hegy. Azután jött a pusztulás második
periódusa, a mikor a tó körülöntve a Tanuhegyet (Zeugenberg), alámosta a partjait.

Kimosta köröskörül magasabb vízállásai alkalmával, a mikor még a berkekben is

hullámzott, de azután mai szintjén maradva, a berkek félig százazra kerültek, a
turzások megépültek s csak az éjszaki oldalon támadta a tó a hegyet s hatalmasan
lenyeste. A tó hullámainak folytonos munkáját tanúsítják a szakadékos, festi,

agyag- és homokfalak. A hiányzó hegydarab ott van elteregetve a Nagy-berek
eltt, turzásként. A fonyódi hegy alatt pedig az iszamos, síkos pontusi agyag-
rétegek lépcssen sülyednek a tó színe alá. A parton fehérük a temérdek pontusi

kori, majdnem egészen édesviz tenger temérdek csigája. Legnagyobb részük

Vivipara.

Fonyód és Boglár között ismét szép turzás nyújtózkodik végig. A szél éjszak-

déli irányú barázdákat fujt rajta keresztül, mintha példát akarna mutatni a Somogy
vármegye területének legnagyobb részén lev formák magyarázatára.

A boglári halmok története megint ugyanaz, mint a fonyódié. de azzal a
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külömbséggel, hogy itt már a bazaltok kitörésekor alacsonyabb volt a térszín.

Hogy a szél tarolta-e le, vagy egyéb okok miatt volt alacsonyabb, nincs eldöntve.

Boglártól keletre, Lelle felé egész szép kis rendszere van a turzásoknak, a
melyek a két helység közötti kicsiny öblözetet elzárják. Lelle az alacsony halomsor
balatoni végén fekszik. Boglárnak és Lellének a jelentségét annak köszönhetjük,
hogy itt a Balaton partjára szögellik a somogyi halomvidék termékeny, földmíves
területe. Siófok fell jve, a parton, Boglár az utolsó hely, a melynek háttér-

vidéke (Hinterlandja) van. Ezért itt keletkezett az srégi rév Boglár és Kévfülöp
között. Idehordták a zalai követ s innen vitték át a somogyi búzát.

Tle keletre a leilei berek kisebb kiadása a boglárinak, de talán a legvizesebb

valamennyi között. Az eltte lev turzásban nagyon sok a kavics.

Innen kezdve állandóan, csekély megszakításokkal, magas partok kísérik a tó

szélét, Földvárig. Ha valami résen felkapaszkodunk, alacsonyabb halmokon találjuk

magunkat, a melyeken szöd és Szárszó feküsznek; de délre jóval magasabb
emelkedések látszanak. Ismét deflácziós térszínen vagyunk, löszszel vastagon be-

fedve, a mi a parti szakadékok fels részén jól látható. Különösen szép a föld-

vári part, tekintélyes lösz-lerakodásával.

Hátul, Földvártól délre, a lösz alatt kavics vagy kövek feküsznek a pontusi

vagy pannóniai rétegek felszínén s ezek mutatják, hogy a pannóniai rétegek fel-

színe már ersen össze volt vagdosva, a mikor a lösz lerakódott s az egyenetlenségek
legnagyobb részét elfedte. Ez a löszszel borított hát messze benyúlt a tóba, de a

víz alámosta, még pedig nem is olyan nagyon régóta. A földvári magaslat tetején

négyszögletes földsáncz van, de fele hiányzik; az már áldozatul esett a tó hullá-

mainak. Egészen fiatal tehát — geológiai értelemben véve - - ez az alámosás.

A Földvártól keletre fekv öbölben ismét a turzások sorakoznak három f-
csoportban egymás mögé. A legmélyebben, benn az öbölben, messze bekanyarodó
ívben fekv, legrégibb turzás kavicsból van, azután az országút alatt fekv, már
jóval homokosabb s végül a legküls, a mely már majdnem egyenes vonalban
nyúlik át a szántódi állomásról a földvári állomásra, tiszta homokból van.

A szántódi állomás eltt tompa, félszigetszer nyúlványa van a déli partnak.

Ez két turzás, a mely a tihany—szántódi szorulat miatt képzdött. Két turzás,

a melyek nagy, háromszögalakú tavat zárnak körül. A két turzás összeér vég-

pontjain van a szántódi rév.

Zamárdi megint a löszszel födött deflácziós térszínen fekszik, a mely magas
terrasz gyanánt emelkedik a tó fölé. Rajta túl csak két kisebb öböl, elfulladt

folyóvölgy-torkolat következik, az egyik a Tóköz-pusztai, a másik a Töreki-majori

völgynyílás. Mindkett eltt végigmegy egész sora az egymásra tolódott turzásoknak.

Eljutnak ezek egész a Sió-torokig s ott abba a rejtélyes turzásrendszerbe mennek
át, a Sió balpartján, a melyek a tó lefolyását gátolták. A tó partja tehát ki van
egyenesítve. Az elrenyúló magaslatok vége le van tarolva, az öblök elé turzásokat

épített a tó. Az ilyen partot szenilis, elaggott partnak nevezzük.

A partvonal eltt a tóban igen fokozatosan mélyed a víz. Mindenütt abradált

pontusi rétegeken s az ezekre teregetett homokon járunk. K nincs. Ez teszi a

déli part fürdit olyan kellemessé. A homok ezen a sekély részen nincsen egyen-

letesen elosztva, hanem a parttal párhuzamosan, egymástól mintegy 30—40 m.

távolságban fekv, rendkívül szabályos homok-gerinczekben, a melyeket a halászok

gerendekeknek neveznek. Ez a képzdmény, a sekély, abradált felszín, mintegy
3—400 méter távolságra nyúlik be a tóba. Ott hirtelen mintegy 2—3 méteres

mélység kezddik s nemsokára elérjük a tómedencze legmélyebb részét, a mely
csak 4—5 méter. Nagy viharok idején jól lehet látni, hogy miképpen törnek meg
a hullámok a tóba nyúló abráziós talapzat peremén.

A gerendekekre merleges irányban a partról homoknyelvek nyúlnak be, mint

félszigetek a tóba. A halászok ezeket pandallóknak nevezik. Gyorsan változtatják

alakjukat a hullámjárás és a vízállás szerint, de meglehetsen szabályosan, egy-

mástól egyforma távolságban sorakoznak. A gerendekeket a hullámzás idején

keletkezett szélduzzasztás visszatér áramlása, a pandallókat a part mellett surranó

áramlás okozza.

2. A zákányi halmok.

Vármegyénk nyugati csücskében, Nagykanizsa és Zákány között, halmok emel-

kednek, a melyeknek legmagasabb tetzése 260 m.-nvire van a tenger színe fölött.
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Ezek a halmok a nagykanizsai Princzipális-csatorna völgye, vagy árka, meg az

alsó Zala-árok között emelked hosszú, szabályos gerincznek a végét jelzik. Zala-

bértl Zákányig húzódik ez a csodálatosan szabályos gerincz, a mely Nagykanizsa

és Kiskomárom között kissé lealacsonyodik s ezzel a somogyi rész különválik.

Olyan felépítés tehát ez a halomcsoport is, mint a többi zalai és somogyi
halom : löszszel vastagon befedett pontnsi rétegekbl van, de sok homok van rajta.

Különösen sok a homok a halmok nyugati oldalán, Belezna és Murakeresztúr

között. Ersen lefujt futóhomok-terület ez, a mely hajdan a Princzipális-árokból

kikerült homok buczkáiból épült fel, de azután a nedvesebb korszakban, a mikor
félig megkötdött a homok, a szél ismét letarolta a területet a talajvíz színéig.

A szélbarázdák és deflácziós homokgerinczek klasszikus helye ez. Kiskanizsánál

kezddik, s dél felé a légrádi szlhegyben hirtelen, egyszerre esik le a felmaga-

sodott homok-hátság a Drávára éppen ott, a hol a Murával egyesül.

Ez a darab, Kiskanizsa, Nagykanizsa, Somogyszentmiklós, Belezna, Ortilos,

Kollátszeg, Murakeresztúr és Szepetnek között nem más, mint a Princzipális-árok-

nak, mint óriási szélbarázdának a garmadája. Ide halmozta össze a szél azt a sok

honiokot, a mit a szélbarázdából kifujt. Hogy nem több s nem terjed tovább délre,

azt a Mura és Dráva munkájának köszönhetjük.

A Beleznától keletre fekv halomvidéken felismerjük az eredetileg sima fel-

szín hátat, a melyen szintén sekélyebb barázdákat dolgozott ki a szél éjszak-déli

irányban. Az eredeti tet maradványai erdvel vagy gyümölcsösökkel és szlkkel
borítva, könnyen felismerhetk. Ha felkapaszkodunk a meredek lejtj völgyekbl
a tetkre, egyhangú hátak vannak elttünk, a melyeken könny a járás s azért az

utak legnagyobb része is itt van. Ez az eredetileg lesimított térszín csakis olyan

korszakban keletkezhetett, a mikor folyóvizek nem szabdalták a térszínt. A dilu-

viális lösz-hullás korszakából származik ez, a mikor a növényzet a hulló port meg-
kötötte s a lösz elegyengette a térszínt egyhangú, lankás lejtj magaslattá.

Diluviális felszín tehát az, a melybe a folyók, patakok csak azóta vágódtak bele.

Ez a halom tehát, mondhatjuk, megifjodott. Szenilis térszín volt a diluviumban és

azután megifjodott s mivel ma már a lejtk elég lankásak, t. i. annyira lankásak,

hogy a húzódó-törmelék legmeredekebb lejtinél meredekebb nem fordul el, azért

a térszínt érettnek, maturusnah nevezhetjük. De ezt a fokot még nem teljesen

érte el, mert helyenként még meredek löszfalak, törmelékmentes agyag- és homok-
lejtk villannak el a növényi takaró alól.

3. A lis-balatoni deflácziós sáv.

Zalaapátitól majdnem sugáregyenes vonalat húzhatunk le Csurgón át a Dráváig,
oly módon, hogy a majdnem pontosan éjszak-déli vonaltól nyugatra: magas halmok,
keletre síkság vagy alacsony buczkavidék terüljön el.

Balatonszentgyörgytl meg Nagyatádon át húzhatunk hasonló merev, egyenes
vonalat Babócsáig, illetleg a Dráváig, hogy most meg nyugaton van síkság és
keleten magasabb halomvidék. Csak Nagyatád és Babócsa között nem olyan jól

jellemzett ez a vonal, mert tle keletre is lealacsonyodik a vidék.
Ez a nagyszer árok, a melyet a Kis-Balaton deflácziós sávjának nevezhetünk,

eredetileg két gerinczet és három árkot tartalmaz. Az els árok nyugaton a zala-
apáti völgy, a melyet egész Komárvárosig, a hol a Déli Vasút megy át rajta,

könnyen észre lehet venni. Tle nyugatra a zalavári hosszú gerincz következik,
a Dunántúl legcsodálatosabb morfológiai alakulása. Ez Türjétl, fenn a Marczal
forrásaitól egész lukéig, Somogy vármegye derekáig, 70 km. hosszan nyúlik el,

mintegy 3 km. közepes szélességben. Az egész föld-kerekségen ritkítja párját
ez az alakulat ! Vármegyénkbe csak déli, ellaposodott vége nyúlik.

Tle keletre van a második árok, a megyei Határ-árok szélbarázdája, Ez fenn
Zalában a Balaton-felvidék nyugati, merev határát szabja meg, azért ennek tekto-
nikus eredete mindennél világosabb. Benne fakad fel a Hévíz-forrás. Somogyba
ennek csak kis része nyúlik bele, Nemesvidig.

Utána keletre a második gerincz következik, a mely a Balaton merev irányú
nyugati határát szabja meg s így éjszakon már a felvidékhez csatlakozik, Keszt-
hely fölött. Ennek a megszakításán át jut a Zala a Kis-Balatonból a nagyba,
Fenék-pusztánál. Jókora darabon megszakad itt a gerincz, de Fönyednél határo-
zottan felbukkan Somogyban, s Nemesvidig követhet.
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Tle keletre van a harmadik, az utolsó árok, a melyet a keszthelyi öbölbl
kiindulva. Vörsön át, délfelé, egész Szakácsiig lehet felismerni.

Nemesvid tájékától tehát a három utóbbi sáv, Inkétl valamennyi egybeolvad,
tagolhatatlan. aprón hullámos síksággá, a mely az összeolvadás helyén 170—180 m.
magas, délebbre fokozatosan alacsonyodik s Berzenczénél mintegy 140, Víz-

várnál mintegy 130 m. magas peremmel bulcik le a Dráva síkjára, a mely itt

110. 120 m. magasan van.

Ez a terület, ez az egész sáv a legnagyszerbb deflácziós árkok egyike, a

melyet ismerünk. Éjszakon a tektonikus vetdésekbl fennmaradt gerinczek anya-
gában még sok a durva anyag, a mely a Balaton-felvidékrl került a pontusi

tengerbe, de délebbre mind finomabb anyagból épültek fel a rétegek s könnyen
áldozatul estek a szélnek. A Kis-Balatontól délre nincs homok. Mindenütt a letarolt

pontusi agyag bukkan el a zsombék és reczens iszap alól. Dél felé már jelent-

kezik a homok, majd óriási mennyiségben halmozódik fel a vármegye derekán és

déli részén. Hatalmas felhalmozódását mi sem bizonyítja fényesebben, mint a nagy-
atádi mélyfúrás, a melynek adatait Lóczy közölte. E szerint a felszínen mintegy
1'80 m. vastag vályogtalaj van, ez alatt mintegy 30 méter vastag futóhomok-réteg

következik, a melyet Lóczy alluviálisnak, Timkó, a kút anyagának tanulmányozója,

diluviálisnak (pleisztoczén) tart. Az alul jelentkez tzegréteg mindenesetre dilu-

viális (pleisztoczén), a futóhomok azonban valószínleg fokozatosan megy át a

pleisztoczénbl vagy diluviumból a jelenkorba (holoczén). A tzeg alatt a pleisz-

toczénkorból folyóbeli lerakodásoknak látszanak egész 68 m. mélységig a feltárt

homokrétegek, ínég inkább az ezek alatt lev, 90 m. mélységig lenyúló levantei

rétegek. Csak 90 m. mélyen a felszín alatt kezddnek a pontusi vagy pannóniai

rétegek s a kút 403 m. mélységig a felszín alatt folyton a pontusi rétegekben

maradt s innen megjött a víz s azért nem fúrtak tovább. Ebbl látszik, hogy itt

a pontusi rétegek egész összlete mélyebben fekszik mint a Balaton mellett, tehát

már akkor sülyedés volt itt, a mikor a levantei korban elég eleven viz, de nem
igazi nagy folyó járt ezen a helyen. A diluviumban a közeli halmokról jöv víz-

folyások még több homokot hordtak ide, de eljutott a futóhomok is, a mely talán

eladdig a mélység miatt nem tudta ezt a részt ellepni, illetleg itt a szél nem
tudott támadni. Késbb annál hatalmasabb volt a homokfúvás és ma harmincz

méter vastagon lepi el Nagyatád környékét futóhomok. Itt, ebben a mélyedésben

raktározódott tehát az éjszakról kifútt homok, abban az idben, a mikor a somogyi
halmok többi részén már a lösz vastagon fel volt halmozva. Ez, mint igazi deflá-

cziós terület, nem fogta meg a hulló port.

Felszíni alakulásai a félig kötött homok típusos deflácziós-formái, most befedve

egy egészen fiatal szubaerikus vályoggal, a mely az egész területet foltosán fedi

s csak ott hiányzik, a hol a homok még mindig mozgásban van.

A buczkák között tavak rejtzködnek, a hol a homokot elég vastagon befedte

a mélyedésekben felhalmozódó vályog, hogy a víz el nem futhat a homokban.

Ilyen a Baláta-tó és a környékén még számos más. Persze a szíkesedés tüneménye

is megjelenik, mint minden rossz lefolyású, nem nagyon nedves éghajlatú területen.

A hol a homok még nagyon hajlandó a mozgásra, ott erd fedi a területet, de a

hol sikerült megkötni, ott a legkitnbb termföld.

A nagy sávban lev két lealacsonyodott gerinczen leginkább pontusi agyag

bukik el, a melylyel nem bírt már a szél. Ez a két gerincz a szélfúvás kétség-

telen nyomait mutatja, tehát, ha meg is sülyedtek egy kicsit, de úgy hiszem, leg-

nagyobbrészt a szél alacsonyította le ket, mert kevésbbé voltak védelmezve, mint

a nagy sávtól keletre és nyugatra emelked halmok. Agyagos felszínükön jó term-
föld, a köztük lev lapályok iszapos lerakodásán kitn rétek vannak. A falvak

itt a gerinczek lábánál, alacsony lejtiken sorakoznak. így a fönyedi gerincz keleti

oldalán Fönyed, Sávoly, Csákány, Kisvid, a balatonberényi nagy gerincz nyugati

lábán B.-szentgyörgy, Vörs, Tikos, Sámson, Fehéregyház, Felszsitfa, Szakácsi,

Tapsony. — Nemesvid és Nemesdéd körül a községek már rendetlenül helyezkednek

el a megkötött futóhomokon, de innen délre nagy ürességet látunk azon a helyen,

a hol a homok még most is nagyon hajlandó a futásra. Nemesdéd, Iharosberény,

Felssegesd és Somogyszob helységek között egyetlen falu sincs, de még a M. A. V.

vonalától délre is nagyon ritkák a falvak. Mind a nagy deflácziós sáv szélére

telepedtek. Itt találjuk a nagy falvakat mind, pl. a keleti szélén Szakácsi, Fels-

segesd, Nagyatád, Babócsa, a nyugati szélén, Zalában, rendkívülsr sora a falvaknak
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(Zalaapáti, Esztergál, Szobor, Nagyrada, Kisrada, Garaboncz, Karós, Galambok,

Szentjakab), azután Somogyban Miháld, Sand, Iharosberény, Iharos, Csicsó, Csurgó.

A sáv déli végén, a Dráva ártere fölött emelked peremen megint sok község

van (Alsók, Berzencze, Udvarhely, Bélavár Vízvár, Heresznye, Babócsa).

A községeknek ez az elhelyezkedése élénken jellemzi a természeti viszonyokat.

4. A herényi gerincz.

Egészen határozottan Böhönyéig, kevésbbé jól kiemelkedleg Nagyatádig követ-

het. Ott elbukik a futóhomok alatt. Ugyanazt mondhatjuk róla. a mit a 2. terü-

letrl, Nagykanizsától délre. Szeniüs gerincz, a mely megifjodott s jelenleg a

maturus stádium felé közeledik. Egyedül a tó partján egészen juvenilis, mert a.

hullámok alámosása csak mesterséges közbeavatkozással sznt meg. Rendkívül

érdekes a löszszel vastagon elborított pontusi halmok települése. Az elbbi terü-

leten a homokos lapályon alföldi települést látunk, kezdetleges tanyarendszerrel.

Itt típusos dunántúli település van, a halmokon fenn gyümölcsösök, szlk, kertek.

Ezeket a halom lábánál sorakozó községek uralják, de mivel messze vannak a

községektl, a tanyarendszer zalai típusa van rajtuk, t. i. a tetkön vezet utak

mellett sorakoznak a pinczék, présházak, hajlékok egymás után, mintha csak

faluban járnánk. De ezek a népnek csak ideiglenes tanyái. Érdekes, hogy ezeknek

az épületeknek a szerkezete is egészen más, si formája a hatalmas gerendákból

összerótt rendfaház, a mi a telepek régiségére vall, szemben a halmok körüli

lapályok újabb betelepülésével. Ez megint élénk világot vet a természeti viszonyokra.

5. A Nagy-Berek sávja.

A balatonparti Nagy-Berek szélességében húzódik a második széles, deflácziós

sáv le egész a Dráváig. Nagyatád körül a Kis-Balaton deflácziós sávjával össze-

folyik s egész Barcsig lenyúlik. Egész Somogy vármegyét derékban vágja ketté,

valami 80 km. hosszúságban és 15—20 km. szélességben. Minden térképen ersen
feltn forma. A Balaton színébl dél felé rendkívül menetelesen emelkedik ki, a

balatoni vízválasztó táján eléri legnagyobb magasságát, mintegy 170 méteres közepes

magasságban azután igen fokozatosan sülyed megint dél felé, egész Babócsa—Sziget-

vár vonaláig, de nem mélyebbre 150 méternél s csak itt ereszkedik hirtelen alább a

Dráva ártérig; de itt is olyan fokozatos a lejtsödés, hogy nehéz az ártér határát

kijelölni. Valóságos síkságnak tekinthetjük tehát, a melyen megint éjszakon a

deflácziós pontusi agyagtérszín uralkodik s ezt lepi el részben a Nagy-Berek
tzeges lápja, de azután mind több és több a homok dél felé s Nagybajom táján

hatalmas, most is mozgó buczkavidékre jutunk. Ez a futóhomok egész Szülkig,

Csoknyáig feltétlenül dominál s a területet nagy foltokban borítja az erd, külö-

nösen Miké és Homokszentgyörgy körül. Nem hiányoznak itt a vadregényes,

buczkás, elhagyatott helyek, a hol az ember sállapotban találja a természetet.

Mindenütt a félig-kötött homok típusos formái.

Nagyon jellemzk ezen a tájon a homokdolinák. A felszín kötöttebb, agyagosabb,
szubaerikus talaján kerek mélyedéseket látunk, a melyek már messzirl feltnnek
haragoszöld, kakás, szittyós növényzetükkel. Ezek olyan helyek, a hol a homokban
eltnt a víz s lassan berokkanás keletkezett, a melyben most a homok talajvize

felszínre jut. Ez az oka, hogy nem szikesednek el, mint a buczkák közötti mélye-

dések, hanem mindig friss víz van bennük. Különösen Jákó és Csököly táján nagy
a számuk, százával olvashatók. Ez a tünemény a Kapós völgyének visszavágó-

dása következtében keletkezett. A homokban elszívódó víz a Kapós forrásaiban

napvilágra jöhet, tehát a homok talajvize mozgásba jött. A legérdekesebb esete

ez egy idegen hidrográfiai rendszer behatolásának más területre.

A terület települése ugyanolyan, mint a kisbalatoni sávé. A községek leg-

nagyobb része a sáv két szélén sorakozik, és pedig nyugaton : Balatonkeresztúr,

B. -újlak, Kéthely, Gomba, Marczali, Bize, Kelevíz, Mesztegnye, Böhönye, Beleg,

Kónyi, Nagyatád ; a sáv keleti szegélyén valamivel fokozatosabb az átmenet, de
itt sorakoznak Fonyód, Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár, Pamuk, Osztopán, Csom-
bárd, Csoknya, Szomajom, Kisasszond, Gige, Kiskovácsi, Kadarkút, Hencse,
Magyarlad, Németlad, Patosfa, Hatvan, Merenye, azután elmosódik a határ. A köz-

ségek más része elég srn van ott, a hol a defiáczió elrehaladtával jó. állandó
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talaj keletkezett, mint pl. a Nagy-Berektl délre (Tótszentpál, Varjaskér, Táska,

Buzsák, Nikla, Csömend, Boronka, Pusztakovácsi, Libiczkozma, Fájsz), azután a hol

a homok jól megvan kötve, de azonnal észreveszszük, hogy homokterületen vagyunk,
mert a nagyobb községek körül temérdek apró tanya keletkezett, pl. Nagybajom
környéken, a hol nagy területben nincs falu, csak puszták, apró tanyák. Innen
délre egy darabon megint jól meg van kötve a homok, egész sereg falu van tehát

rajta (Jákó, Kutas, Kisbajom, Csököly, Nagykorpád, Miké, Lábod), de azután újra

futóhomok-zóna következik, leginkább erdvel fedve. A legérdekesebb buczkavidékek
egyike ez, a mely még behatóbb tanulmányozásra vár.

Einya szentkirály. Görgeteg, Homokszentgyörgy vonalán megint valamivel

kötöttebb a homok, de dél felé megint csak nagy homokba jutunk, a mely fokozatosan

fogy el a Dráva lapálya felé. Mintha ezen a sávon is három rátában volna a futó-

homok felhalmozva (nagybajomi nagy homok, kadarkúti nagy homok és görgetegi

Keselyüs-homok). mint a hogy azt a Duna—Tisza közén kimutattam.

6. Az éjszakkeleti halmok.

Ezeknek a területe a Kapós és a Balaton között fekszik, Fonyód—Szomajom
vonalától keletre. Három szélbarázda szeli át : a mernyei, a karád-kötcsei és a

kröshegyi. A Kapós völgyével párhuzamosan négy völgy vágja keresztben

:

a Kapós-, a Koppány-, a Kis-Koppány- és a Jaba-patakok völgyei. A halom-
gerinczek éjszakról délre fokozatosan lejtenek bele ezekbe a keresztárkokba, azért

az árkok déli partja meredek, szakadékos, az éjszaki rendkívül menedékes és

vastagon eltakarja a lösz. A lösz különben mindenütt elég vastag, ezért a föld

igen termékeny. Elég lényeges és feltn azért ennek a területnek a különbsége
az elbbi, homokos és deflácziós sávtól, a hol a lösz egyáltalában hiányzik, vagy
csak nagyon kevés. A löszszel fedett halomvidék mindenütt igen szenilis képeket
mutat, csak a hol a löszben szakadék képzdött, ott látni festibb vonásokat.

Területünk legnagyobb részén oly enyhék a lejtk, hogy a települést és közlekedést

alig akadályozzák, azért alacsony halomvidéknek kell mondanunk. Csak éjszakabbra,

a Balaton felé vannak meredekebb lejtk, nagyobb magasságok, a hol azután

elváük a település. A falu lenn van a szélbarázdában vagy a keresztárokban, s

a dombtetn a hozzátartozó szlk és gyümölcsösök foglalnak helyet, esetleg fenn

erdk vannak. Típusa ennek a településnek a Koppány déli oldalán lev terület,

a mely hirtelen, szakadékosan emelkedik ki a Koppány völgyébl s lankásan simul el

a Kapós felé. A vízválasztó egész közel van a Koppány völgyéhez. A Koppányra
néz meredekebb lejt völgyzugaiban falvak vannak, a melyeknek határa a víz-

választóig terjed fel (Kisbér, Bonnya, Ácsa, Döröcske stb.), a folyóvölgyben rétjük,

a halmok lábánál szántóföldjeik, a meredek lejtkön gyümölcsöseik s a hegy-

tetkön erdeik vannak. De szk az egész, kicsinyes. A déli lejtn, azon a vonalon,

a hol az annyira elsimul, hogy szántás-vetésre alkalmas a terület, nagy községek
keletkeztek (Mernye, Igal, Szili, Szakcs). Ezeknek déli oldalán vannak a szántó-

földjeik, éjszak felé a kertjeik, ezek fölött, a vízválasztón, erdk. Ugyanez meg-
ismétldik a Kis-Koppány- és a Jaba-patak völgyének déli oldalán is.

A nyugati két nagy halomgerincz és szélbarázda települése elvált. Sehol sem
látni olyan jól a hajdani, teljesen elaggott, plioczénkori, tökéletlen síkságot, mint

ezen a két halomgerinczen. Ezért vannak olyan helyek, hogy fenn a halmok plató-

szer tetején is községek keletkeztek. Ilyen pl. Gamás vagy Karád. A tengerszín-

fölötti magasság nem lényeges. Máshol megint a községek lenn vannak a völ-

gyekben s a halmokat kertek és erdk foglalják el, tehát a település normális.

Meg kell még jegyeznem, hogy a somogyi falvak legnagyobb részének hosszas

kiterjedése van, a mibl azt következtették, hogy ezek mind utczás falvak. Ezzel

azonban óvatosan kell bánnunk. A somogyi falvak legnagyobb része valami víz-

folyás, árok mellé épült, annak két partjára, hosszan elnyúlva. Nem az út tette

tehát a falut hosszúvá, hanem az árok. Nagyobb részük nem is fekszik átmen
út mellett, hanem azt mondhatnám zsákutczában, a völgyek, árkok fejénél." Igazi

utczás falu pl. Balatonkeresztúr, B. -újlak, Kéthely stb., de tévedés volna ezt mon-
dani pl. Nágocsról vagy Mocsoládról. Igazi árkos falvak ezek.

Láttuk az elbbi sávon, hogy annak két szélén sorakoznak a jelents községek.

Természetesen így vezetnek a legfontosabb közleked-útak is. Ezekkel szemben
a legfontosabb keletnyugati irányú közleked vonal a Kapós völgyén vezet át.
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a mely hátrafejldött már egészen a nagybereki deflácziós sávig s így könnyen

átmehetünk az egész vármegyén, annélkül hogy nagyot kellene emelkednünk.

Ez a fontos közleked út, a mely Dombóvár vidékét Nagykanizsa vidékével kap-

csolja, csakugyan a legnagyobb községeket fzi fel. A homokos sáv és a löszös

terület összeszögellésével, ezen a legfontosabb keresztúton keletkezett a legnagyobb

közöttük, t. i. Kaposvár. Helyzete tehát természetes és könnyen érthet.

7. A délkeleti dombok.

Ezek már meglehetsen különböznek az eddig ismertetett területektl. Ezek

a dombok már tulajdonképpen a baranyai hegyvidék hátához tartoznak. A pontusi

rétegek alatt közel van a kemény kzet, a hegység közelsége miatt a tengeri

rétegek durvábbak és változatosabbak, a szárazföldiek pedig sokkal több durva

anyagot tartalmaznak, a mi a hegységbl származik. Ezért a defláczió nem olyan

energikus, a halomvidék épebb. Eredetileg ez is igen szenilis, talán majdnem
teljesen sík terület volt s csak azzal, hogy környezetébl relatíve kiemelkedett,

azzal került újra az erózió hatása alá. Mindemellett a vízfolyások irányát itt is

tektonikus vonalak látszanak megszabni, de sajnos, errl nagyon keveset tudunk.

Észre lehet ugyan venni, hogy általában az éjszak-déli irány az uralkodó, egy

kelet-nyugati völgyiránynyal komplikálva, de egyebet mondani nem lehet. A lösz

elég vastagon belep mindent, a termföld ezért jó. A községek a völgyekben

helyezkednek el, a halomlejtkre felnyúlnak a kertek s a hegytetkön erdk vannak.

E miatt magas dombvidéknek kell mondanunk, a melyen a gazdálkodás ugyan

még nem válik szét, de már közeledik hozzá.

8. A Dráva völgye.

Megyénknek ezt az utolsó darabját tudományos geográfiai szempontból sokkal

kevésbbé ismerjük, mint az elst, a Balaton-partot. Emktettük, hogy a folyó széles,

alluviális lapálya tele van holtmedrekkel, elhalt fattyú-ágakkal. Körülbell 6—10 m.

magas terraszai jól felismerhetk ; a somogyi halomvidék pedig meredek lejtvel

végzdik a Dráva birodalma felé. Ez a meredek lejt Barcstól keletre nem tnik
fel többé olyan élesen. A Dráva itt más területre ér. Itt ugyanis a baranyai hegy-

vidék szigetei közé benyúló alföldi terület jelenik meg, úgy hogy vármegyénknek
Szigetvár—Barcs vonalától délkeletre fekv sarkát nyugodtan az Alföldhöz tarto-

zónak mondhatjuk. Fokozatosan lapul le itt egyrészt a nagybereki deflácziós sáv

homokterülete, másrészt a mecseki halomvidék törmelék-lejtje a Dráva árterére.

Parti dnék, azaz hosszan, kanyargósán elnyúló homokbuczkák emelkednek ki

az ártérbl, ezekre épülnek a tanyák és a falvak. Ilyen pl. Tótújfalu, azután Drávafok
s tle keletre a Csöpörnye-hegy, igazi típusos parti dne, vele párhuzamosan futó

társaival együtt. Ettl éjszakra Marócsa, azután Kisendrcz halmai ugyanilyenek.

Gyöngyösmellék és Zádor táján benyúlnak még a somogyi homokbuczkák, de
Szigetvár tájékán már csak löszt és a halmokból lemosott törmeléket találunk.

A halmok elég hirtelen végzdnek el dél felé, de ennek az érdekes hegylábi

zónának legnagyobb része nem tartozik Somogyhoz, egyedül Szigetvár környéke.

Nevezetes és település szempontjából nagy jelentségét jelzi éppen Szigetvár és Pécs.

A Dráva hirtelen áradó és gyorsan apadó természet folyó, hordaléka kavics

és homok, medre zátonyos, mutatva, hogy árterét feltölti.

Éghajlat.

Somogy vármegyében, sajnos, kevés meteorológiai feljegyzés folyik. Nagy
meteorológiai állomás egyedül a vármegye éjszakkeleti sarkán, Városhidvégen van.

Azért az éghajlatra a környez állomások, Keszthely, Nagykanizsa, Pécs, Város-
hidvég és Balatonfüred, adataiból következtethetünk.

A vármegye évi közepes hmérséklete A- 10'5°-ra vehet (Keszthely 107°, Nagy-
kanizsa 10'5°, Városhidvég 10'8°, Szálka 10"4° stb.). A januáriusi középhmér-
séklet a vármegye területén átlag — 1"4°, a júliusi -4- 21"7 . Természetesen különb-
ség van a halomtetk és a mélyedések között, mert a domború felszín mindig mér-
sékeltebb, a homorú felszín mindig szélsségesebb hmérsékletjárást tanúsít.

A vármegye legnagyobb része hmérsékletének ingadozása, változékonysága, szél-
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sségei tekintetében nem nagyon különbözik az Alföldtl. így pl. Yároshidvégen
az 1891—1900. évtizedben a hmérséklet átlagos évi minimuma — 17'0°, átlagos

maximuma -j-28'6° volt, a mi nem nagyon különbözik az alföldi állomásokétól.

Annyit tesz ez. hogy minden évben várhatjuk, hogy a leghidegebb hónapban
-17"0° és a legmelegebben —|— 28"6° lesz a hmérséklet. Váfoshidvégen a hmér-

séklet átlagos évi ingadozása 51'7°-ot tesz, de az 1891—1900. évtizedben észlelt

legalacsonyabb és legmagasabb hmérsékletek közötti különbség 65°, a mi elég
tekintélyes, egyike a legnagyobbaknak hazánkban, de olyanforma, mint átlag az

egész Alföldön. Keszthelyen az 1870—1900. idközben a legalacsonyobb hmér-
séklet — 21-0°, a legmagasabb +35-8° volt. Keszthelyen az 1870—1900. évek
között az átlagos minimum — 12'5°, az átlagos maximum -f-

33'0° volt, az évi

abszolutus hingadozás 56'8°. Ez enyhébb, mint Városhídvég adata, de ez annak
a következménye, hogy Keszthely már nyugatabbra, az Alföldtl távolabb fekszik.

Az összehasonlítás különben a periódusok különbsége miatt nem egészen jogos.

Sokkal érdekesebb ezeknél a finom számadatoknál a csapadék eloszlásának

kérdése. Erre tijabb feldolgozott adataink vannak s a vármegye területén több

csapadékmér állomás van. Az évi csapadék átlagos mennyisége a vármegye dél-

nyugati szélétl fokozatosan csökken éjszakkelet felé. Csurgó táján a csapadék
átlagos évi mennyisége 800 mm, Marczali—Kaposvár vonalán már csak 700 mm
s a vármegye éjszakkeleti szögletében lemegy 640 mm-re. Kivételes a vár-

megye délkeleti sarka, a hol Szigetvár tájékán szintén 700 mm-en alul marad a

csapadék, ezzel szemben meg Szigetvár és Kaposvár között egy kicsit magasabb
s a Mecsek lejtin megint csak eléri a 800 mm.-t.

Az es az év nem minden hónapjában szokott egyforma mennyiségben hullani,

hanem vármegyénk területén júniusban és októberben van az eszés két maximuma
s februáriusban a minimuma. Az októberi maximum a Földközi-tenger vidékét

jellemzi, a nyári eszés Közép- és Kelet-Európát. Csakugyan, Zágrábtól Budapest

felé fokozatosan hanyatlik az októberi maximum, st már Pécsett is eltnik, a

mint az a 35 éves átlagokból jól látható.

Az esmennyiség közepes értéke ugyanis havonként a következ

:

Jan. Febr. Márcz. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Evi

Zagreb . . . 46 45* 54 71 89 103 78 85 81 112 81 57 902

Csáktornya 46 43* 61 84 101 103 92 97 89 108 72 58 954

Keszthely . . . 26* 28 42 63 75 73 76 70 59 78 56 38 684

Nagykanizsa . . 33* 40 54 76 88 81 87 81 75 89 72 56 832

Kaposvár . . . 35 26* 43 65 79 71 63 73 63 93 56 43 710

Pécs 38 37* 62 84 104 100 75 77 70 105 68 50 870

Balatonfüred '.
. 30 29* 40 52 73 66 57 58 51 64 49 38 607

Budapest . . . 37 31* 45 58 74 74 53 50 51 66 53 48 640

Ezek a számok világosan mutatják, hogy vármegyénk csapadékjárás tekinte-

tében átmeneti vidék, a hol az adriamelléki mediterráneus terület átmegy a közép-

európai klimavidékbe s Kelet-Európa felé is van rokonsága.

A vármegye területének uralkodó szele az éjszaki és a nyugati szél. Az elbbi

különösen depressziók elvonulása után szokott napokig fújni, azért jó id jön

utána. A nép „fszélnek" nevezi (fölszél, fölsszél, mert a Felvidékrl jön); a

halászok nem szeretik, mert kiveri ket a partra. A balatonparti fák legnagyobb-

részt meg vannak dlve dél felé, a szél tartóssága és ereje következtében. Ez a

szél okozza a hullámverést a déli parton, e miatt nincs itt nádas, e miatt egyene-

sedett ki a part. mert a hullámok pusztítottak és építettek. Ez a megyei halom-

vidék legfontosabb alakító mestere, ez fújta le a homokot dél felé.

A másik uralkodó szél a nyugati, a mely rendesen a depressziókat kiséri

vagy megelzi, ezért est szokott hozni. A tartós es és a zivatarok is egész

Somogy területén nyugatról szoktak jönni, azért a földmves mindig a nyugati

eget vizsgálja. A nyugati szél uralmának fidszaka a nyár. Télen gyakori a

kemény, hideg, keleti szél, a melyre a nép azt mondja: „hazájából fuj.'" mert

tudja, hogy keleten télen nagy hidegek vannak. Éghajlatának egyéb jellemvonásai

megegyeznek az ország többi részének éghajlatával.



L9

•eS

o
m
o

"és

m

íz;

•o

:©
13

bD
O
C
o

c3

CQ



20

SS

5-
SS-

o
SS

B

o-



A BALATON.

Miután a Balaton monográfiáját a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizottsága

írta meg, ennek következtében itt csak a Balaton-kultuszszal, vagyis a

balatonparti községeknek és telepeknek, mint fürd- és nyaralóhelyeknek

a keletkezésével és fejldésével fogunk foglalkozni.

A Balaton-kultusz már a rómaiak koráig terjed vissza. Vannak feljegyzések

és nyomok, hogy a rómaiaknak Pannoniában tartózkodó vezérei és római patricziusok

is szívesen tartózkodtak a Balaton mellett, st hogy állítólag Augusztus császár is,

egész udvarával, nyári üdülésre a Balaton vidékére költözött. Szeremlei Samunak
„A közegészség története Hódmezvásárhelyen" czím munkája is feljegyzi, hogy
„némelyek azonban gyógyulás czéljából távoli helyekre elutaztak gyógyfürdkbe
(Várad, Balaton)". Hogy a Balatonpart vizének, homokjának és napfényének milyen

vonzó ereje volt, legjobban bizonyítja az, hogy a fürdzk távol vidékekrl jöttek

és megelégedtek az akkori legkezdetlegesebb lakás- és élelmezési viszonyokkal is

és nélkülöztek minden szórakozást és kényelmet, csakhogy a Balatonnál tartóz-

kodhassanak. A Balaton-kultusz mai, modern alapokon való megalapítójának

gróf Hunyady Imrét tekinthetjük, mert építtette 1882—83-ban a legels nyaralót

a somogyi parton s szerezte be kirándulásokhoz az els propellerszer gzhajót.

Példája hatott ; s hogy miként emelkedett a Balaton-kultusz a mai színvona-

lára, azt kívánjuk e sorokkal ismertetni olyképpen, hogy Berénybl kiindulva és

a somogyi parton felfelé haladva, községenként és telepenként mondjuk el a

somogyi Balatonpart fejldését.

Balaionberény . 1875-ig csak egy-két fürdvendég kereste fel, majd évrl évre Baiatonberény.

többen. G-róf Hunyady Imre példáján felbuzdulva, 1891-ben 4 nyaralót építettek

a magaslaton, a grófi nyaraló közelében. Ezután a fürdvendégek száma rohamosan
emelkedett, de azok csak egyszer parasztházakban húzták meg magukat, s így
lakik a fürdzk legnagyobb része ma is. A polgárság, belátván az idegenforgalom

nagy hasznát, átalakította és jobban rendezte be szobáit és füstös konyháit

és tle telhetleg gondoskodott a fürdvendégek kényelmérl. Kabinokról is a

lakásadók gondoskodtak és az eredmény : hogy míg azeltt itt 50—60 fürd-
vendég húzta meg magát, addig ma már július és augusztus hóban az állandó

fürdvendégek száma 1500—2000-ig emelkedik. Csakhamar nagy szállodák is

épültek, nemcsak a községben, hanem a vasút mentén és a vízparton is. Jelenleg

három szálloda van itt, 120 szobával, étterem, kávéház, üzletek, úgy hogy a

vendégek mindennel elláthatják magukat. A vasút közelében lev parczellákat,

a falunak a víz felé es oldalán elterül, magas parton fekv kerteket és ház-

helyeket egyesek nagy pénzért vásárolták meg és szép, kényelmes nyaralókat

építettek, úgy hogy most a vasútvonal mentén, Balatonszentgyörgy felé, egész

hosszú sora terül el a nyaralóknak. E fürd nagy keresettségét, jó vasúti össze-

köttetésein kívül, pompás homokos partjának és sekély, befelé lassan lejt vizének

köszönheti, a hol a kis gyermek is fürödhet. Gróf Hunyady Imre és családja is

minden nyarat ott töltött és sokat tett a vendégek kényelmére. Van itt „Fürd-
egyesület" is, mely a köztisztaság fenntartásáról, az utczák locsolásáról, a fásításról,

ülpadokról és szórakozásokról is gondoskodik.
Balatonkeresztúr . A 70-es években a marczah' és kéthelyi úricsaládoknak Baiatonkeresz-

volt kedves fürd- és kirándulóhelyük, de a szob—szentgyörgyi vasút kiépíté-

sével most már az egész vasútmenti községek lakosai felkeresik. A községben
lakó vendégek száma alig számbavehet, de mióta a kormány 1893-ban a Balaton-

parton, Keresztúr határában felfelé, egész Mária-telep délivasúti állomásig, valamint

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 2
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lefelé, mintegy 8 kilométer hosszban, 317 kat. hold kiterjedés szlterületet tele-

pített és ezek a szölbirtokok lassanként legnagyobbrészt úrikézre kerültek, a kik

a szlkben szép és kényelmes villákat építettek, azóta a fürdzk nem a községben,

hanem ezekben a nyaralókban helyezkednek el. 1912-ben a Balatonparton egy
36 szobás szálló épült és egy modern fürdház, valamint 7 holdon megkezdték
egy parknak az ültetését is. Van még két vendéglje és az újabban parczellázott

területbl már eddig is több mint 100 parczellát vettek meg, különösen budapestiek.

A szlbeli kb. 40 nyaralóban nagyrészt maguk a tulajdonosok laknak, de

kiadják bérbe is. Az állandó vendégek száma 200—300, ellenben a fürdésre

kirándulók száma egy nyáron 2000—4000.
Fonyód. Fonyód szépen elterül erdeje már régóta kedves kirándulóhelye volt a

közeb környéknek. Ide jártak fürödni, itt rendeztek majábsokat. A két-csúcsú hegy
alakzata, a rajta elterül 150 holdnyi remek erd, a hegy lábánál hullámzó Balaton

vize, az onnan nyíló elragadó kilátás a zalai hegycsoportozatra : a Badacsonyra.

Szigligetre, Gulácsra, Csobánczra, nagy vonzóert gyakoroltak mindazokra,

a kik ott megfordultak.

A Balaton iránti lelkesedés, annak megismertetése és természeti kincseinek

kiaknázására való törekvés adták a gondolatot Szaplonczay Manó dr. vármegyei

tiszti forvosnak arra, hogy a fonyódi hegyen fekv erdben nyaraló- és fürd-
telepet alapítson. 1893-ban kezdte meg egy alkalmi társaság összehozatalát.

Nemcsak somogymegyebeüek, hanem távol vidékiek is, Budapestrl, Gyrbl,
Nagykanizsáról, Pécsrl érdekldtek e telep iránt. 1894-ben már együtt volt egy

29 tagú társaság. Alakulási ügyeinek élére Tallián Gyula alispán állott és vezette

azt mindaddig, míg a társaság végleg megalakult és megkezdette az építkezéseket.

A társaság ügyeit 3 tagú igazgatóság intézte, élén a kezdeményez : Szaplonczay

Manó dr.-ral. Az igazgatóság 32 nyaralónak való területet vett meg gróf Zichy
Bélától, ki elzékenységgel karolta fel az eszmét, mérsékelt áron engedte át

e területet és azonkívül díjtalanul, 16 holdnyi, a parknak szánt területet és a

70 holdnyi remek erdterület, a várhegygyei együtt, és szerzdésben biztosította

fonyódi gazdasága részérl a telep élelmezését, a mi rendkívül fontos kérdés volt.

Ezután a társaság megvette a hegy nyugati lábánál elterül Balaton víz-

területet az Inkey családtól. Az építkezés megkezdhetése czéljából elször is az

egész telepet vízvezetékkel látták el. 1894-ben már 9 nyaraló volt készen és ma
már a gróf Zichy Béla-telepen az alkalmi társaságnak 29 nyaralója áll, a villa-

telep nyugati végén pedig a Sirály-szálloda emelkedik és a külön étterem, melynek
terraszáról páratlan kilátás nyílik az alsó Balatonra. A megindult építkezés és a

fejld élet életrekeltette a kaposvár—fonyódi vasutat is, melynek kiépülése után

az állomás közelében csakhamar egy 20 szobás szálló készült ; a vármegye közön-

sége pedig megépíttette a hajókikött, mely azóta állami lett és ma már oly nagy
és ers, hogy a hajó-kikötés minden idre biztosítva van és a nagyarányú kszál-

lítást is simán lebonyolíthatják. Posta- és távíróhivatalt is állítottak. A község

maga pedig hihetetlen fellendülésnek indult. Az azeltt értéktelen szlterületek

nagy pénzért keltek el és itt is nyaraló nyaraló után épült. A vasútállomás közelében

fekv területek, valamint a fonyódi hegy nyugati lábától egész a Mária-telepig

elterül fenyves és partterület csakhamar parczellázásra került. Itt is alkalmi tár-

saság alakult, mely szép és nagykiterjedés szlket telepített és számos csinos

nyaralót építtetett. 1913-ban gróf Zichy Béla nagy áldozatokkal elkészíttette az új,

hatalmas vízvezetéket és a villamvilágítást, újra parkoztatja a nyaralók eltti

egész területet és ellátja mindennel, a mi a telepet a legelsk közé emelni hivatott.

A telepesek a „Béla-telep" débvasúti megállóhelynél hatalmas kpartot építettek

állami támogatással, hogy a fürdházak szárazon legyenek elhelyezhetk. E kpart
egyúttal nap- és homokfürdhelyül is szolgál. Most épül egy kisebb kiköt is

a csónakok és a motorok elhelyezésére. A fonyódhegyi telep nem egyszer
balatoni fürdhely, hanem klimatikus gyógyhely is, melynek tiszta levegje, enyhe

éghajlata, nagy erdeje és erdei séta-útjai nemcsak az elgyengült szervezeteknek,

hanem a tüdbajos betegeknek is kiválóan alkalmas. A hegyen fekv telepre

való feljutást kell még megkönnyíteni és akkor Fonyód lesz a somogyi parton a

legszebb és legtökéletesebb nyaraló- és fürdhely. Fonyódon az állandó fürd-

vendégek száma 5—600, a kirándulók száma pedig kb. 3000.
Baiatonbogiár. Balatonboglár. A somogyi Balatonpartnak legnagyobb kereskedelmi helye,

városias jelleggel. A vidékbeli gazdagabb családok a 80-as években kezdtek ide
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járni fürdzni. 1889-ben már 5—6 budapesti család is felkereste. 1893-ban körül-

belül 40 család volt itt a kezdetleges vendéglkben. Körmendy, az akkori birtokos,

építtette meg a Kopaszhegy és Sándorhegy közötti árnyas völgyben, az ú. n. „Hét-

házat", melyet azután szívesen vettek bérbe úricsaládok. Majd a balatonparti

homokterületbl egy rész eladatván, báró Babarczi Schvarczer Ottó és néhány

barátja építtették az els nyaralókat. A további parczellázásokkal a nyaralók száma

is rohamosan szaporodott. Az els sétányt a déli vasút igazgatósága készítette

az állomás mellett és bocsátotta a vendégek rendelkezésére. 1904-ben alakult meg
a ..Fürd-egyesület". 1911-ben a község a birtokostól nagyobb területet vett meg,

mely ma fürdpark. 1905-ben modern, kétemeletes szálló is épült és a többi

szállókat is átépítették és modernül rendezték be. Ezidszerint van itt 84 nyaraló,

468 szobával, 3 szálloda és 1 penzió. Ezeken kívül 85 háztulajdonos 310 szobát

ad bérbe. A fürdvendégek száma jelenleg 1600—1800. A községben számos

jó üzlet van és minden háztartásbeli szükséglet kielégíthet. A község gyógyfürdi
jelleget kapott, körorvosi székhely és szép gyógyszertára van. A városias jelleg
község, élénk vasúti forgalmával és nagy hajókikötjével, hivatva van arra, hogy
a Balatonpartnak legnagyobb forgalmú nyaraló- és fürdhelyévé legyen.

Lette. 1889—90-ben kereste fel elször néhány budapesti úricsalád, kik a LeIle -

községben béreltek lakást. Egyetlen fürdbódé állott rendelkezésükre. Két év

múlva Lisznyai Elemér dr. orvos építtette itt az els nyaralót a Balatonparton.

Ki is nevették érte, hogy a „Bivalylegelre" épít; de a következ évben már
7—8 telek kelt el gróf Jankovics László területébl és pedig parczellánként

600 koronáért. 1897—98-ban Milasin Vilmos dr. és Illek Vincze megvették a gróftól

az egész még eladó partot, parczellázás czéljából. A parczellákon azután szlt
ültettek és fásították, és hogy a vendégeknek étkezhelyük is legyen, Szalay

Imre átalakíttatta egyik cselédházát vendéglnek, melyben 5—6 szoba állott ren-

delkezésre; itt volt az étterem is. Ezentúl rohamos léptekkel fejldött Lelle ; a buda-

pesti családoknak egész serege kereste fel, vette a parczellákat és építtette a

szebbnél szebb nyaralókat. 1904-ben épült fel a „Balaton-szálló", szép termekkel,

verandával és 50 vendégszobával. 1905-ben megalakult a „Fürd-egyesület",

melynek élére Vaszilievies János dr. budapesti alpolgármester állott ; az vezetése

mellett telepítették a már viruló „Darányi-parkot'' is és a 3 km. hosszú sétautat,

majd 1913-ban a „Jacht-Klub "-ot.

1902-ben a budapesti „Haladás" szabadkmvespáholy szegény gyermekeket
kezdett ide kitelepíteni, kik néhány évig az iskolában találtak lakást. 1905-ben
megépült a saját szép gyermekmenhelyük, melyben 100—100 gyermek nyer
elhelyezést és ellátást egy-egy hónapig. Tejrl és élelmiczikkekrl bségesen gon-

doskodik a helybeli és szomszédos uradalom. A községben van két vendégl,
kifz, korcsma és mészárszékek. Lelle a legrohamosabban fejld és legkeresettebb

balatoni nyaraló és fürdhely. Ma a Balatonparton 4 km. hosszban 107 nyaraló

és a nagy szálloda van felépítve és egészen összeépült a boglári villa-teleppel.

1913-ban gyógyfürd jelleget kapott, miáltal további fejldése biztosítva van.

Keresettségére jellemz, hogy míg a 90-es években egy nyáron 15—20 fürd-
vendég kereste fel, ma már az állandó fürdvendégek száma 1500—1600.

Balatonszemes a Balatontól mintegy fél km. távolságban, homokos lapályon Balatonszemes,

fekszik. A 80-as években különösen Székesfehérvárról jöttek ide néhányan nyaralni.

Fischer Gyula akkori körjegyz, felismervén az idegenforgalom elnyeit, mindent
elkövetett, hogy a lakosok házaikat, szobáikat és konyháikat csinosítsák és jól

bútorozzák. A fürdvendégek száma erre annyira emelkedett, hogy alig fértek meg
a faluban. Majd a tulajdonos, gróf Hunyady Imre is, a Balatonra néz fennsíkon
fekv szántóföldeibl mintegy 110 villatelket hasított ki és bocsátott mérsékelt áron
árúba. Mikor az els nyaralók épültek, a gróf 1895-ben a magas partoldalt és

az alatta fekv területet befásíttatta s ezzel szép parkká alakította át. Majd a
Aizpart homokterületét parczellázták, melyen rohamosan építették a szép nyaralókat.

Ma itt a nyaralótelepen és egyebütt 90 nyaraló áll és 2 szálloda, 20 vendég-
szobával. A község 1905-ben a vízparthoz és vasúti állomáshoz közel szép vendéglt
építtetett, 1908-ban pedig megalakult a „Fürd-egyesület". A parton fekv villa-

területet, vízmentesítés czéljából, alagcsövezték és most épül a hajó- és csónak-
kiköt, államköltségen.

A nyaralóknak élelmiczikkekkel való ellátásáról a helybeli uradalom, a község-

lakossága és a vidék bségesen gondoskodik. Balatonszemesnek gyógyfürdvé
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való alakulására a tárgyalások most folynak. Fejldésére elég megjegyeznünk,
hogy míg a 80-as években 40—50 volt az állandó fürdvendég, az utóbbi

években 1000—1200.
ós/,d. szöd. A Balatontól 1 km. távolságra fekv kisközség. Partja egyike a leg-

jobbaknak az egész Balatonmentén. 1881-ben egy fvárosi tanító telepedett itt le

elször, néhány fvárosi angolkóros gyermekkel, kiknél a javulás oly meglep volt.

hogy évrl évre mind többen jöttek ide nyaralni, beteg gyermekekkel.
Az alapító halála után az angolkóros gyermekek nyári kitelepítését Eájd

József ev. ref. lelkész vette a kezébe. Míg 1890-ben csak 1 fürdkabin volt itt
T

19r2-ben már 38 állott ugyanannyi család rendelkezésére. szöd hivatva van a
Balatonpartnak egyik legkeresettebb gyermekgyógyhelyévé lenni, a mire kiválóan

remek homokpartja alkalmassá teszi.

Szárszó. Szárszó a legrégebben keresett fürdhelyek közé tartozik. Már 40—50 évvel

ezeltt jártak ide a fürdvendégek ; nagyobb arányokban azonban a 90-es években
kezdték felkeresni. 1901-ben építették az els nyaralót és ugyanakkor fasította

be a község a mostani „ Erzsébet-kert "-et, a mely sétányul és gyermek-
játszóhelyül szolgál. A Balatonnal szemben fekv magas parton 1904-ben kezdték
meg a parczellázást, s itt ma már 34 nyaraló áll. A „Hullám" vendégl 1907-ben épült.

1908-ban a község sörházat építtetett az Erzsébet-kertben. 1909-ben alakult meg
a „Szépészeti egyesület" és 1910-ben a „Fürd-egyesület". Azeltt a vendégek
száma alig volt 30—50, ma már kb. 800—1000. Az élelmiczikkekkel való ellá-

tásról a községbeli és vidéki polgárság és a helybeli uradalom gondoskodik.

A község és a telep villamvilágítást is kap.

Balatonföldvár Balatonföldvár. Az anyaközségtl : Kröshegytl 3 kilométernyire fekszik

a Balaton mellett. E fürdtelep alapítására gróf Széchenyi Imrét 1894-ben néhai

Korányi Frigyes egyetemi tanár inspirálta. A kivitelben segíttársa volt Spur
István uradalmi mérnök. 1894-ben a parczellázások megkezddtek. 1895-ben a

Balaton és a lösz-part között elterül területet, mintegy 20 kat. holdnyi nagyságban,
parkká alakították át, majd megkezdték a „Kupa vezér" szállodának és mellette

egy széles verandaszer étterem-kávéháznak az építését, magas kilátótoronynyal.

Már az els évben több parczellát adtak el és megkezddött a nyaralók építése is,

számszerit 8. A fürdtelep 1896 június hó 14-én nyílt meg. Földvár, e leg-

modernebbül épült telep, a somogyi parton roppant keresett lett és nemcsak a

Széchenyi grófoknak és más furaknak, hanem különösen a magas hivatalnoki és

katonai karhoz tartozóknak lett kedvencz nyaralóhelyük. Az egy szálló csakhamar
szknek bizonyulván, 1897-ben megépült a „Bendegúz", majd 1898-ban. a Balaton-

parton, a „Zrínyi" szálló. Az éttermeket, szállodákat és a parkot 1896-ban villám-

világítással látták el és 1899-ben fektették le a telep vízvezetékét, 80.000 korona

költséggel. A telep oly gyorsan fejldött, hogy 1897-ben 17 nyaraló épült és

1898-ban már 40 állott fenn. Mikor gróf Széchenyi Viktor birtokai kezelését

átvette, Balatonföldvár fejlesztését is a legnagyobb szeretettel gondozta. Késbb
az egész telepet, az ottani 800 holdas birtokával, 1903-ban eladta az e czélra

alakult fürd-részvénytársaságnak, melynek elnöke a tulajdonos elbbi gyámja

:

gróf Széchenyi Imre lett. Ez a társaság készíttette 1904-ben az 1200 méter hosszú

és 18 méter széles, nyílegyenes, remek parti sétányt. 1905-ben csatornázták a

fürdtelepet, összes épületeivel. A csatornák szennyvizeit, a fürdteleptl 400 méter-

nyire, biológiai rendszer szerint tisztítják, megszrik és csak így jut vissza a

Balatonba.

1904-ben kezdték meg — az állam és vármegye támogatásával — a hajó-

kiköt építését, mely azóta évrl évre bvül és ma már a gzhajókon kívül

menhelyül szolgál a motoros- és vitorláshajók, valamint a csónakok egész sere-

gének. Újabban a nap- és homokfürdk czéljaira egy nagy szigetet teremtettek

meg, a fenékbl kikotort finom homokból. A földvári kiköt remek mólója és

különösen a hullámgát, kedvencz sétahelye a közönségnek. A fürd-részvénytár-

saság 4 km. hosszú makadám kocsi-utát épített, a séta-utakat is pompásan elké-

szíttette, díszes posta- és távíróhivatalt emelt és árúcsarnokot is teremtett.

A telep közelében elterül vizes területet a földmívelésügyi miniszter költségén

lecsapoltatta és ezáltal a fürdtelep a közegészségügy minden követelmé-

nyének megfelel.

1905-ben keletkezet a „Balaton-klub", melynek 600-nál több tagja van s mely

a társadalmi életet is kedvessé és kellemessé teszi.
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A balatonkeresztúri fürd szálloda.
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Fonyód. — 1. A kápolna.— 2. A Béla-telep lourdesi Mária-szobra.— 3. Nyaralók. — 4. A Sirály szálló.
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„A balatoni Nagyberek Lecsapoló Társulat" szivattyútelepe és a gyjtcsatorna munkálatai.
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(Fent: balról a Balaton-szálló, jobbról: az ..Erzsébet" szünidei gyermektelep).
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1905. év szén meghalt a fürdtársaság nagyérdem alapítója és elnöke,

gróf Széchenyi Imre. Emlékét a hálás közönség pompás mellszoborral örökítette

meg a fürdparkban, melyet 1907-ben lepleztek le, nagy részvét mellett.

1904-ben gyógyfürdi jelleget nyert. 1908-ban az állam egy artézi kutat

fúratott itt. Ugyanez évben Törley József pezsggyáros, kizárólag a Balaton klub-

tagjai részére, szép klub-épületet és mellette egy kisebbszer szálló-épületet emel-

tetett, a mely téli lakásra is teljesen alkalmas.

Balatonföldváron van jelenleg 4 szálló, 96 szobával és 1 étterem-kávéház-

helyiség. Ezenkívül a telep közelében 1 jó korcsma az alkalmazottak részére és

van még 66 nyaraló, melynek legtöbbje, egy család befogadására alkalmas, föld-

szintes épület.

A teleplakók élelmezésérl legnagyobbrészt az uradalom bérlje gondoskodik,

de van a telepen egy közkertész is. Van itt mindenféle üzlet és a fürdidény
alatt állandó napi piacz.

A vendégek forgalma az els években 300 körül volt, de ma már 1500—2000,

s azok közül kb. 1200 állandó nyári lakó.

A telepen a nyári hónapokban állandó orvos és gyógyszertár van. Balaton-

földvár ma a somogyi partnak legszebb, legmodernebb és legkeresettebb fürdhelye.

Zamárdit az els fürdvendégek 1888-ban kezdték felkeresni. A vendégek zamárdi.

kezdetben csak az e czélra jobban berendezett parasztszobákban laktak és az udva-

rokban lombokból alakított sátrakban étkeztek. Majd befásított utat készítettek a

Balatonhoz, a hol fürdsátrakat állítottak fel. Az els nyaralót 1898-ban Szupics

Dezs építtette. 1911-ben kezddött meg a parczellázás és 1912-ben a község

díszes, modern szállodát építtetett, 50.000 kor. költséggel, melyben 12 szoba van,

s a hol a vendégek penziószer ellátást kapnak. A nyaralók száma ma már 30.

Élelmiszereket a helybeli és környékbeli községek lakossága is szállít.

A fürdvendégek száma kezdetben 10—12 volt, de a múlt évben már 620
állandó vendége volt Zamárclinak.

A vendégek fürddíjakat nem fizetnek. A villamvilágítás bevezetése mun-
kálatban van.

Széles, homokos partja, sekély, lassan lejt vízmedre, szép kilátása

Tihanyra és Balatonfüredre, Siófokhoz és Balatonföldvárhoz való közelsége

és a 2 km. távolságú, 2000 holdas uradalmi erd sétahelyei, rövidesen igen

keresett helylyé tették.

Kiliti. Ezt a Balatonpart szögében keletkezett területet már a múlt száza- kíiuí.

dókban fürdhelyül használták, de csak kevesen jártak oda, mert a süppedékes,

talajvizes parton szilárd felépítmények emelésére senki sem vállalkozott. A kiliti

Balatonparti-szögben 1890-ben a Déli Vaspálya-Társaság osztálymérnöksége és

1900-ban a Balaton halászati r.-t. igazgatósága emeltette az els épületeket.

1895-ben az úrlovasok szövetkezete a lóversenyterületet rendezte be. Ugyancsak
1895-ben Rosznagel István déli vasúti osztálymérnök nagyobb területet szerzett itt

és megalapította a „ Vilma-telep "-et. A nyaralókhoz építi ki az utat, parczelláz

és nyaralókat is épít. A parczellázást 1911-ben a tulajdonos káptalan folytatja.

A nyaralók száma ezidszerint már 51, az állandó vendégek száma pedig 3—400
között váltakozik. A fürdvendégek a siófoki vendéglkbe járnak étkezni. 1908-ban
a Balaton-szövetség, államsegélylyel, 30 kat. hold területen, 12 család részére

bolgár-rendszer zöldség- és kertivetemény-területet telepített. A munkások leg-

nagyobbrészt kiliti lakosok ; 1 909-ben pedig a veszprémi káptalan nagy gyümölcsöst
ültetett. A fürdhöz azeltt jó országút vezetett ; de most ez az út, valamint a

fürdkabinok felállításának kérdése állandó viszály tárgya, mivel a siófoki fürd-
részvénytársaság, ezt a nagyarányú fejldésre hivatott telepet, fejldésében
akadályozni törekszik. Ujabban Veszprém vármegye, st maga a kormány is

kísérleteket tesznek, hogy ezt a szép telepet Veszprém vármegyéhez, illetleg

Siófokhoz csatolják.

Nem feladatunk ebben a keretben a Balatonnak természeti szépségeivel foglal-

kozni, habár azok is az üdülés gyógyfeltételei, de meg kell állapítanunk— orvosi

szempontból — azokat a tényezket, a melyek a Balatont és partját, különösen
a vérszegény, gyenge, görvélyes és angolkóros gyermekeknél, a betegségek után

elgyengült és kimerült idegzet, pihenésre és edzésre szorult felntteknél is java-

solják. Ezek : a pormentes, páratelt leveg, a siker, könnyen felmeleged lágy víz,

a bársonysímaságú finom homok, a víz pompás hullámverése és az ers napfény.
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Ezek teljesen megfelelnek a tengerparti tényezknek és így a somogyi Balaton-

part fürdhelyeit bátran állíthatjuk a tengeri fürdkkel egy sorba, st bizonyos

tekintetekben azok fölé.

*
* *

A
Mocsarak'*

1 A mikor a Balaton-kultuszszal foglalkozunk, lehetetlen figyelmen kívül hagyni
íecsapoiása. azokat a munkálatokat, melyek a balatonparti mocsarak lecsapolására és kiszárí-

tására, s így a Balatonpart közegészségügyi viszonyainak megjavítására, valamint

közgazdasági kihasználására irányulnak. A Balaton nyugati és délnyugati kerületén

több öblözet van, melyeknek terepmagassága a Balaton átlagos vízszínével kb. egy-

magasságú, talaja pedig tzeg vagy tzeges. Ez öblözeteket bozótok — a Balatontól
1—2 kilométer szélesség homoktúrzás (Düne) — választják el, melyeket a víz-

folyások több helyen keskeny csatornákkal szelnek át. A kisebb részleteket nem
tekintve, e bozótok kiterjedése Somogymegyében 26.820 kat. hold. A történelem

eltti idkben ezek a területek is sík vízzel voltak borítva, mert a Balaton víz-

színe a mainál jóval magasabb volt.

A múlt századokban e területek legnagyobbrészt már nem voltak állandóan

víz alatt, de olykor víz alá kerültek, s a vízszín oly ritkán és oly kevéssé sülyedt

a terep alá, hogy gazdaságilag alig voltak használhatók és az állandó posványok
nemcsak állandó közlekedési akadályt, de fleg kiszámíthatatlan közegészségi

veszedelmet okoztak. Bennünket közvetetlenül csak azok a munkák érdekelnek,

melyeket a múlt és a jelen században végeztek és végeznek most is, leginkább

az államhatalom kezdeményezésére és vezetésével, de társadalmunk erejével,

önkormányzati alapon is.

A királyi biztosság mködésének eredményeképen, 1842 augusztus 3-án,

Kaposvárott megalakult a ..Balatonmelléki Somogymegyei Társulat" a Balatonnak

a kiüti Sió-malom esésével való lejjebbszállítására, azzal a czélzattal, hogy ezzel

a balatonmenti bozótok kiszáríttassanak. E társulat állandóan fennáll, de czímét

és alapszabályait, a változott viszonyoknak megfelelen, több ízben változtatta.

Jelenlegi czíme : ., Balaton Anyavíz-szabályozó Társulat". E közös társulat egyes

öblözeteibl azután egyesek külön-külön társulatokká alakultak ; így alakult 1864-ben

a Balaton keleti bozót-lecsapoló-társulat és a Balaton nyugati bozót-lecsapoló-tár-

sulat s ma Nagyberek lecsapoló-társulat nevet visel. Felemlítend, hogy az idk
folyamán a Balaton lefolyását alkotó folyókon is alakultak — azok rendezése

czéljából — vízi-társulatok, ú. m. : A Nádor-csatorna-társulat 1810-ben. a Kapos-

vizet levezet társulat 1820-ban és a Sióberki társulat 1847-ben. Mindezeknél a

vezet gondolat az volt, hogy a Balaton vízszínét le kell szállítani s a bozótokat

a Balatonba lecsapolni. 1862-ben a balatonfüredi egyezségen megállapodtak a kir.

biztosság útján abban, hogy a Balatonnak 1862 decz. havában megállapított s

állítólag addig ismert legkisebb vízállása (+0'95) 0'95 méterrel (-|-0'00-ra) szál-

líttassák le. Az 1863 körüli száraz esztendk hatása alatt a Balaton vízszíne

addig soha nem ismert mélységre :
— 0"38-ra (0 pont alatti 0'38) sülyedt le. Ekkor

kiderült, hogy a Balaton vízszínét ily fokra, a közérdek károsodása nélkül,

lesülyeszteni nem lehet. Nemcsak a hajózás károsodott, hanem a somogyi parton

egész homoksivatagok kerültek szárazra. Késbb, a nedvesebb években, a magas
vízállás következtében eszközölt túlnagy vízeresztések, a Sió alsó folyásán okoztak

panaszokat és károkat. Ezekhez járul, hogy az idközben felkapott balatoni fürdzés

is a magasabb víz-állásokat igényelte. Két érdekkör támadt tehát. A Bozót-

tulajdonosok a lesülyesztés mellett, a községek, a halászok, a hajósok és a fürd-

közönség a magasabb vízszín mellett küzdött. Az ellentétek kiegyenlítésére 1886-ban

az akkori közmunka- és közlekedésügyi miniszter kiadta a Sió-zsilip kezelési sza-

bályzatot s ebben kimondta, hogy a Balaton vízszíne 0/00 méternél alacsonyabbra

nem sülyedhet és 0'95 m. magasabbra nem emelkedhet. Évek múlva azután kiderült,

hogy ez a szabályzat sem elégíti ki az igényeket és hogy a megállapított vízszín

mellett a bozótokat lecsapolni nem lehet és hogy a megállapított maximális víz-

szín sem a fürdknek, sem a hajózásnak nem elegend. Ily körülmények között,

az I.. kerületi m. kir. kultúrmérnöki hivatal azt ajánlotta, hogy a bozótok úgy
csapoltassanak le, hogy az összes külvizek oly magas töltések között vezettes-

senek a Balatonig, hogy azok bármily magas vízállásnál szabad kifolyással

bírjanak; a bozót pedig a Balatontól eltöltessék, azután kell mélység belviz-

Lecsapolóárok-hálózattal láttassák el s abból a belvizeket szivattyúkkal emeljék át

/
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a Balatonba. Ilyen gyökeres munkákra a gazdaközönséget egyhamar nem lehetett

megnyerni és ez a magyarázata annak, hogy a társulat csak 1904—1905-ben
határozta el magát a munkálatok foganatosítására, melyek 1908 szén indultak

meg, a pécsi kir. kultúrmérnöki hivatal mszaki vezetése mellett. Gróf Jankovics

Tivadar járt elül a jó példával, majd a Lelle-szemesi bozót-társulat stb. következett.

Miután a tulajdonosok mind vagyonos nagybirtokosok, az államsegély e mun- síó.

kálatoknál, melyeknek jövedelmezsége minden kétségen kívül áll, alig jöhetett

szóba. Az állam azonban támogatást nyújtott a legkülönfélébb alakban ; így az

illet kultúrmérnököket, az összes munkák megtervezése és vezetése czéljából,

díjtalanul bocsátotta és bocsátja rendelkezésre, a Sió-zsilip kezelését (az r díjainak

kivételével) az állam költségén végezteti s e végbl az összes épületeket állami

költségen emeltette és tartja fenn. A Siónak 1897— 1901. évi szabályozása alkal-

mával 80.000 korona államsegélyt adott stb. A földmívelésügyi miniszter a Balaton

anyavízszabályozási társulatnak 1895-ben kijelentette, hogy kész az összes somogyi
bozótok szivattyútelepeinek költségeibl 60%-ot az állam terhére elvállalni, ha a

társulat, illetleg tagjai, a jövre lemondanak beleszólási jogukról: a Balaton víz-

színének megállapításánál. A társulat ezt a feltételt nem fogadta el s így az

ajánlat is tárgytalanná vált. Jelentékeny államsegély az, hogy az állam a Sió

medrét. Kürtitl a Kapós beömléséig, 18 m. fenék-szélességre, egy milliót meg-
haladó költséggel, kikotortatja.

A munkába vett bozótok máris vízmentesek, bár a munkák még be sincsenek

fejezve s így a leghasznosabb befektetésnek bizonyultak. Közgazdasági szem-
pontból általában arra lehet számítani, hogy a lecsapolt területek

1

/3 része kitn
takarmányos és répa-földeket, l

/s része tzeges talajának megfelel kaszálót és

73 része igen jó legelt fog adni, holott eddig az egész terület gyakran 10—12 éven át

megközelíthet is alig volt. Mindezeket összevetve, a bozótok lecsapolása és helyes

kihasználása a vármegye állatállományát is jelentékenyen emelni fogja s emellett

a bozótokban fekv elsrangú tzeg is rendszeresen kihasználható lesz. A hajó-

zásra a lecsapolásnak nem lesz befolyása. A Siónak állami kikotrása hajózási

szempontból igen fontos, mert az így kikotort meder szabályszer hajócsatornát

fog alkotni a Dunáig.

Közegészségi szempontból a bozótok lecsapolása rendkívüli horderej, mert .

hiszen a Balaton-kultusz fejldésének bizonyos fokig a maláriától való félelem

volt az akadálya, habár az utolsó 30 év alatt a Balaton vidékén malária már alig

fordult el. A bozótok lecsapolásával és kiszárításával megsznt a vidék mocsaras
kigzölgése, elpusztultak a posványos vizek, a nádasok és zsombékok és — a mi
a f - - elpusztultak a szúnyogok. Biztos tehát, hogy ezentúl most már a Balaton-

part keresettsége évrl-évre még jobban fog emelkedni és hogy a somogyi
Balatonpart, mint nyaraló és fürdhely és mint gyógytényez, el fogja foglalni

azt a méltó helyet, melyre természetadta szépségei és kincsei által hivatva van.



SOMOGY VARMEGYE KÖZSÉGEI.

0( oniogy vármegye Magyarország délnyugati részén, a Balatontól délre, szelíden

L^ dombos vidéken terül el és egészen a Dráváig nyúlik le. Határa éjszakon a

Balaton tava és Veszprém vármegye, keleten Tolna- és Baranya vármegye,
délen Horvát-, Szlavón-ország, nyugaton Zala vármegye. Somogy vármegye területén

van egy rendezett tanácsú város — Kaposvár — és 310 kis- és nagyközség.

Somogy vármegye területe 1,159.933 k. hold és összes lakossága, az 1910.

évi népszámlálás adatai szerint, a rend. tan. városéval együtt 365.961 lélek, a kik

közül 1162 katona. A jelenlev lakosok közül külföldi honos 675, míg a vármegye-
beliekbl külföldön tartózkodik 2541. A jelenlev lakosságból 182.244 a férfi és

183.717 a n, tehát ezer férfira 1008 n esett. Családi állapot szerint 175.955
ntlen és hajadon, 166.111 házas, 23.384 özvegy és 511 törvényesen elvált. A lakó-

házak száma 55.494. A népesség anyanyelv szerint így szük meg : 333.597 magyar,

18.718 német, 364 tót, 63 oláh, 4 kisorosz (ruthén), 9934 horvát, 44 szerb és 3237
egyéb, a kik legnagyobbrészt czigányok, cseh-morvák és vendek. A nem
magyar anyanyelvek közül magyarul beszél 25.618 ; írni és olvasni tud 252.072,

vagyis a lakosság 80'1%-a- A vallási megoszlás a következ : róm. kath. 273.650,

gör. kath. 106, ref. 63.569, ág. h. ev. 17.700, gör. kel. 129, unit. 104, izr. 10.645,

egyéb 58. Tíz év eltt a lakosság összes száma 345.586 volt s ezt a mai állapottal

összehasonlítva, a tízévi szaporodás 20.375 lélek, a mi 5"9°/<rnak felel meg.

A népsrség km 2-ként 54'8.

Somogy vármegye kilencz járásra oszlik, a melyek a következk

:

I. Barcsi járás, 26 községgel; területe 108.483 k. hold, lakóházak száma 4466
és a lakosság 33.919 lélek. A népességbl 23.647 magyar, 3182 német. 33 tót,

2 oláh, 6673 horváth, 13 szerb, 369 egyéb ; magyarul beszél 31.466, ír és olvas

22.639; róm. kath. 24.718, gör. kath. 6, ref. 7962, ág. h. ev. 212, gör. kel. 29,

unit. 1, izr. 991.

II. Csurgói járás, 29 községgel ; területe 121.578 k. hold, lakóházak száma
6001 és a lakosság 38.465 lélek. A népességbl 38.027 magyar, 77 német, 23 tót,

1 oláh, 276 horvát, 2 szerb, 59 egyéb; magyarul beszél 38.381, ír és olvas 26.914:

róm. kath. 25.832, gör. kath. 10, ref. 4962, ág. h. ev. 6963, gör. kel. 11. unit. 3,

izr. 683, egyéb 1.

III. Igali járás, 34 községgel; területe 104.368 k. hold, lakóházak száma 5451
és a lakosság 33.899 lélek. A népességbl 28.787 magyar, 4968 német, 4 tót,

9 horvát, 131 egyéb ; magyarul beszél 32.775, ír és olvas 23.895; róm. kath. 26.146,

ref. 3240, ág. h. ev. 3915, gör. kel. 1, unit. 1, izr. 584, egyéb 12.

IV. Kaposvári járás, 50 községgel ; területe 165.374 k. hold, lakóházak száma
7852 és a lakosság 48.731 lélek. A népességbl 45.065 magyar, 3217 német, 30 tót,

2 ruthén (kisorosz), 18 horvát, 1 szerb, 399 egyéb ; magyarul beszél 48.131. ír

és olvas 32.426; róm. kath. 36.946, gör. kath. 22, ref. 10.717, ág. h. ev. 290,

gör. kel. 7, unit. 59. izr. 675, egyéb 15.

V. Lengyeltóti járás, 26 községgel ; területe 121.593 k. hold, lakóházak száma

4822 és a lakosság' 31.147 lélek, a kik közül 30.656 magyar, 259 német, 23 tót,

9 horvát, 200 egyéb ; magyarul beszél 31.111, ír és olvas 20.888 ; róm. kath. 26.586,

gör. kath. 4, ref. 2948, ág. h. ev. 813, gör. kel. 1, unit. 2, izr. 789, egyéb 4.

VI. Marczali járás, 40 községgel ; területe 158.036 k. hold, lakóházak száma

7289 és a lakosság 48.629 lélek. A népességbl, 48.184 magyar, 112 német, 9 tót,

2 oláh. 1 kisorosz (ruthén), 17 horvát, 304 egyéb ;
magyarul beszél 48.566, ír és
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Andocs. — A ferencziek kolostora és temploma.

Ádánd. — A Csapody-féle kastély. Most Satzger Gézáé.
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Balatonboglár. -- Gaal Gaston úrilaka és családi kápolnája.

Babóesa. — Gróf Somssich Béla kúriája.

Balatonszemes. — A gróf llunyacly-féle úrilak.
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olvas 33.532 ; rom. kath. 44.544, gör. kath. 6, ref. 1680, ág. h. ev. 1440, gör. kel. 4,

unit. 1, izr. 954.

VII. Nagyatádi járás, 30 községgel; területe 137.446 k. hold, lakóházak száma
5280 és a lakosság 36.420 lélek, a kik közül 33.481 magyar, 470 német, 32 tót,

1 kisorosz (ruthéu), 1401 horvát, 4 szerb, 1031 egyéb ; magyarul beszél 36.020,

ír és olvas 25.072; róni. kath. 25.026, gör. katk. 18, ref. 10.160, ág. h. ev. 348,

gör. kel. 15, unit. 2, izr. 850, egyéb 1.

VIII. Szigetvári járás. 44 községgel; területe 102.441 k. hold, lakóházak száma
5234 és a lakosság 33.268 lélek. A népességbl 26.369 magyar, 4892 német, 23 tót,

1457 horvát, 3 szerb, 524 egyéb ; magyarul beszél 31.543, ír és olvas 21.877 ; róm.

kath. 22.876, gör. kath. 9, ref. 9557, ág. h. ev. 60, gör. kel. 23, unit. 19, izr. 723,

egyéb 1.

IX. Tahi járás, 31 községgel ; területe 133.289 k. hold, lakóházak száma
6523 és a lakosság 37.359 lélek, akik közül 35.954 magyar, 1122 német, 126 tót,

1 oláh, 11 horvát, 3 szerb, 142 egyéb ; magyarul beszél 37.188, ír és olvas 26.794;
róni. kath. 22.349, gör. kath 9, ref. 10.807, ág. h. ev. 3131, gör. kel. 3, unit. 2,

izr. 1037, egyéb 21.

A vármegye községei betrendben a következk

:

Adánd. Siómenti magyar kisközség. Körjegyzi székhely. Házainak száma 246, Adánd.

lakosaié 1562, a kik róni. kath. és református vallásúak. Postája, távírója és vasúti állo-

mása helyben van. A Szalók-nemzetség családi ágának si birtoka. Ez ág sarja Mihály

(1232—63), kinek fia Elek volt. Ennek özvegye, és fia, János, 1279-ben itteni bir-

tokaikat eladták. 1356-ban a helységnek már hetivásártartási joga volt. 1460-ban
Ugrón Imre birtoka. 1536-ban Perneszi Imre és Ugrón Bernát voltak a földes-

urai. 1572-ben, a török hódoltság alatt, az endrédi nahiébe (járás) tartozott és ekkor

hét, 1582—83-ban pedig 12 adóköteles háza volt. 1665-ben Perneszi János itteni

birtokait Salomvári Jánosnak, 1669-ben pedig Vizeki Tallián Gergelynek idege-

nítette el, 1695-ben Babócsag Ferenczné szül. Perneszi Anna Juliánná és Per-

neszi Zsigmond voltak itt birtokosok. 1715-ben e helységben 11 háztartást írtak

össze. 1715-ben Babócsay Ferencz özvegye, 1726—1733-ban a Perneszi család,

1767-ben TalHán János alispán, 1835-ben a Csapody család, továbbá a Vizeki

Tallián, Bottka és Szelestey, majd a Zeke, Terstyánszky, Horváth, Rosty családok

voltak a földesurai. E birtokokat 1856—57-ben a gróf Wickenhurg, majd a Tallián

család és ezektl késbb a Bálványosi Satzger család vette meg. Jelenleg Satzger

Gézának van itt nagyobb birtoka és az övé a községbeli érdekes régi kastély

is, melyet még Csapody Pál építtetett. A róni. kath. templom építési ideje isme-

retlen. A református templom 1828-ban épült. 1812 május elsején a helység orszá-

gos vásárok tartására nyert kiváltságot. A községben 1831-ben a kolera pusztított,

1910 márcz. 24-én pedig 32 háza égett le. A lakosok olvasókört és önsegélyz
szövetkezetet tartanak fenn. A községtl keletre feküdt egykor Hetye falu, mely
a török hódoltság alatt pusztult el. Egykori templomának romjai ma is láthatók.

A hagyomány szerint a hódoltság idejében a helység lakosai a Bulato nev völgy-

katlanba menekültek, hol azonban a török martalóczok legyilkolták ket. Ezen a

vidéken feküdt Kisfalud is. mely az 1229—1279. években a székesfehérvári

káptalan birtoka. A községhez tartozik Pó's^e-puszta ; ennek egy része eredetileg

somogyi várföld volt, melyet IV. László király 1276-ban Berencsi András mester-

nek adományozott. 1279-ben a Szalók-nemheli Elek özvegyének és fiának, János-

nak, birtoka. Az 1332— 1337. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája is volt.

Szent János tiszteletére szentelt ktemplomát 1343-ban említik. 1428-ban Boz-
gonyi Istvánné szül. Szentgyörgyi Czeczilia nyerte adományul. 1438-ban a Batthyá-
nyakat és a Fajszi Ányosokat iktatják a helység birtokába. 1506-ban Perneszi

Imre birtokában találjuk. 1703-ban puszta és a Perneszi családé. 1856-ban gróf

Wickenburgé. A községhez tartozik még : Csabák- (azeltt Potolyi-), Diósvölgy-,

Keresztély- (azeltt Vaskereszti-) és Selyem-majorok és Erzsébet-puszta.

Almamellék. Az Abnás-patak mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma Almamellék.

198, lakosaié 1455, a kik nagyobbrészt róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása helyben van. Els ízben 1313-ból van róla adatunk, a mikor Szigeti,

késbb pedig Almamelléki Lancrét fiai és Almamelléki Beké István és János lak-

tak itt. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint egyházas hely volt. A XIV.
században Baranya vármegyéhez tartozott. 1626-ban Balogh János, 1660-ban Balogh
András volt a földesura, 1692-ben Pataky Pálé. 1715-ben kilencz háztartást írtak
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benne össze. Ekkor már a gróf Batthyány családé volt, mely 1848-ig volt a bir-

tokosa. Gróf Batthyány Gusztáv itteni birtokait az 1856—57. években a Bieder-

mann család vette meg. Jelenleg báró Biedermann Rezs és lovag Biedermann
Ottó örökösei a helység legnagyobb birtokosai. Az itteni róm. kath. templom csak

L890-ben épült. A községhez tartozik Korcsány-puszta és Németlukafa-puszta, mely
L234— 1270 között Villa Luca; 1395-ben Lucafalwa, 1408-ban Lukafalua alakban

szerepel. A hódoltság alatt elpusztult. 1733-ban a Koroknay családé volt, majd a

gróf Batthyányak birtokába került, a kik 1848-ig bírták. 1856-ban a Biedermann
családé. Az ide tartozó Szentegyed-pnsztn hajdan a &a/d&-nemzetség birtoka és

eredeti neve Töttös volt. E földterületet II. Géza király (1141— 1161) a Szák-nem-
beli Nagylábú Pálnak adományozta, ki azonban 1183 eltt e földterületet a szent-

trinitási és ökörmindszenti monostoroknak hagyományozta. Késbb a Szalók-nemzet-

ség birtokába került, mely 1346-ban e birtokot— ekkor már Szentegyedet— a Szák-

nembeli Zopa Miklósnak visszaadta. Az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzék szerint

ekkor már plébániája is volt. Az 1660-ik évi dézsmaváltságjegyzék Balogh And-
rást említi birtokosául. 1726-ban herczeg Esterházy birtokában találjuk. Az ugyan-
csak ide tartozó Szent- Márton-puszta az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben szin-

tén már elfordul. 1469—70-ben Baranya vármegyéhez számították. 1470-—73-ban

Szigetvár tartozékai között szerepel. 1660-ban Balogh Andrásé. 1726-ban herczeg
Esterházy birtokában találjuk. Végre Terecsen?/-puszta els ízben 1183-ban for-

dul el. Késbb az 1346. évi határjáró levél is említi. 1466— 1542-ben Terechew
alakban szerepel s hol Somogy, hol pedig Baranya vármegyéhez számítják. A köz-

séghez tartoznak még : Deszkametsz-puszta, Rózsahegy és Sásrét-puszta.

Aimáskeresz- Almáskeresztúr (azeltt Tót-Keresztúr). Baranya vármegye határszélén fekv
magyar kisközség. Házainak száma 74, lakosaié 567, a kik vegyesen róm. kath.

és református vallásúak. Postája Mozsgó, távírója és vasúti állomása Mozsgó-
Szulimán. A ' • í/ó'r-nemzetség si birtoka, mely az 1346. évi nemzetségi osztály

alkalmával Dersfi Péternek jutott. Ezenkívül a pannonhalmi apátnak is voltak itt

birtokai, a melyeket 1434-ben Szerdahelyi János fiának, Imrének, adott cserébe.

1489-ben a Szerdahelyi Dersfi család tagjai megosztoztak itteni birtokaikon.

1474-ben a Szenfgáli család itteni birtokait Enyingi Török Ambrusnak zálogosítja

el. 1499-ben a Szentgáli és a Kozári Demeter családok voltak itt birtokosok.

Az 1542. évi adólajstrom a helységet Baranya vármegyéhez sorozza. A szentmár-

toni apátság dézsmaváltságjegyzékében Z?a/oí//j András jószágaként szerepel. 1715-ben

4 magyar háztartását írták össze. 1726-ban a gróf Batthyány család volt az

ura, egész 1848-ig, de 1849 után a birtok Biederman bankár kezére került. Jelen-

leg a Nádosy örökösök a legnagyobb birtokosai. A ref. templom 1870-ben. a

róm. kath. 1896-ban épült. A községben gzmalom is van. Ide tartozik Elek-major,

mely Nádosy Elek birtoka.

Aisok. Alsók. Magyar kisközség, körjegyzi székhely. Házainak száma 151, lakosaié

796, a kik túlnyomóan ref. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Csurgó.

Els ízben a XVI. századbeli adólajstromokban fordul el. 1536-ban Draghy
Miklós, 1550-ben Kálnay János volt a földesura. Az 1565—66. évi török kincs-

tári adójegyzék szerint 1, az 1571. évi szerint 8 házból állott. 1598—99-ben

Zrínyi Györgyé, és 1660-ban is még a Zrínyiek jószága. 1715-ben 10 háztartást

írtak benne össze. 1715—1726 között Turinetti Herkules József Lajos rgrófé.

1733-ban Festetics Kristóf birtokában találjuk és ettl kezdve, egész 1848-ig e

család volt a földesura és jelenleg is herczeg Festetics Tasziló a legnagyobb bir-

tokosa. A ref. templom 1784-ben épült. A lakosok fogyasztási, hitel-, tej- és

állatbiztosító-szövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik Cser-puszta.

Aisosegesd. Alsósegesd. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma

226, lakosaié 1014, a kik nagyrészt ref. vallásúak. Postája és távírója Fels-

segesd. vasúti állomása helyben van. Már a tatárjárás idejében fennállott. Kál-

mán herczeg 1241-ben, a sajómenti ütközet után, megsebesülve, ide vitette magát,

majd innen Dalmácziába vonult. Maga IV. Béla király is, midn a tatárok ell

menekülve, nejével és fiával, Istvánnal, Hamburgban találkozott, velük Segesdre

vonult s itt megpihenve, tovább folytatta útját Dalmácziába. E község a közép-

korban városi kiváltságokat élvezett s a hozzája tartozó kerülettel együtt, a király-

nék udvartartásának ellátására rendelt birtokként vált ki Somogy vármegyébl.

.\ segesdi kerület ispánja 1265-ben szerepel els ízben. Segesd 1269-ben is még
csak királyi birtok (praedium) volt. 1291-tl Fennena királynéé, ín. Endre király



Somogy vármegye községei 35

anyjáé volt. 1295-tl a királynék birtokaként, a királynéktól rendelt ispán és

ennek tisztjei hatósága alatt állott. 1348-ban Nagy Lajos király itt talál-

kozott anyjával, midn a nápolyi hadjáratból visszatért. 1389-ben már szabad

királyi város volt. Ugyanakkor Mez-Laki Zámbó Miklós kir. tárnokmester kapta

Zsigmond királytól cserében, de özvegye, Erzsébet, 1396-ban, bizonyos elengedett

kamaranyereség fejében, visszabocsátotta azt a király kezébe. Azután egy ideig

Losonczi István özvegyének a birtokában is volt. 1404-ben Zsigmond király

Marczáli Miklós volt erdélyi vajdának és rokonainak adta zálogba 8020 frt-ért,

majd 1417-ben örök adományul. Ettl kezdve a Marczaliak, 1474-tl pedig a

Bátlioriak bírták. 1488-ban királyi birtok. 1495-ben ismét a Báthoriaké s 1550-ben

Báthori András, 1583-ban Ungnád Kristóf birtokában találjuk. 1554-ben a török

hódoltsághoz tallózott. 1391-ben tnik fel a ferenczrendeknek a Boldogságos

Szz tiszteletére szentelt monostora, melyrl Marczáli János 1455-ben kelt levele

is megemlékezik. A ferenczrendi templom 1295-ben épült és az itteni plébániá-

ról 1320-ban van els ízben említés. Egy 1474-ben kelt oklevél szerint a plé-

bániatemplom Szent Mihály tiszteletére épült. A XVI. század második felében

a török támadások ellen erdítvényt emeltek itt, melyet Segesdvárnak neveztek.

Ezt a szigetvári bég 1591-ben váratlanul meglepte és elfoglalta, de 1594-ben a

törökök ismét elhagyták a várat. Ez idtl kezdve két Segesd volt : Segesdvár, a

mai Alsósegesd és Segesdváros, a mai Felsösegesd. Mindkét helység a török hódolt-

sághoz tartozott, mindamellett a XVII. században gróf Nádasdy Ferencz zala-

szentgyörgyi várához is adózott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte

a királytól. Egy 1703. év eltti összeírásban Segesd városa és Polgár- Segesd hely-

ségek szerepelnek és mindkett gróf Széchenyi Györgyé. 1715-ben Segesdváron

19 háztartást találtak. Jelenleg is gróf Széchenyi Bertalan a legnagyobb birtokosa.

A községbeli ref. templom a XVIII. század elején épült. A lakosok hitelszövet-

kezetet tartanak fenn. A községhez tartozik Alsóbogát-puszta, melynek helyén a

középkorban Bogát nev helység feküdt, a melyrl els ízben 1229-bl van
adatunk. 1336—1742-ben a pannonhalmi apátság birtoka, de ezenkívül a székes-

fehérvári káptalan is birtokosa volt. A XVI. században még megvolt és az

1573 74. évi török defter szerint még 4 házból állott. A községhez tartozik még
az Alsósegesdi-Szlhegy nev lakott hely is.

Andocs. A kaposvár—siófoki vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegy- Andocs.

zséggel. Házainak száma 293, róni. kath. lakosaié 1796. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Nagytoldipuszta-Andocs. Már a tatárjárás eltti kor-

szakban fennállott. 1208—1290 között a Gtyó'r-nemzetség Óvári-Kéméndi ágának
voltak itt birtokai. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul, a mikor
már plébániája is volt. 1391-ben Zsigmond király a lövöldi karthauziaknak ado-

mányozta. Az 1536. évi adóösszeírásban három ily nev helységet találunk : Egy-
házas-Andocs. mely a toldii pálosoké, Nemes-Andocs, mely Uzdy Mihályé és Ispán
Mihályé, végül Kápolnás-Andocs, mely a lövöldi perjelé volt. Az 1563. évi török

kincstári fejadólajstromban Egyházas-Andocs 10, Kis-Andocs 4 és Nemes-
Andocs is 4 házzal szerepel. Az 1573—74. évi lajstromban Egyházas-Andocs 12,

Kis-Andocs 5, Nemes-Andocs 6 házzal van felvéve, 1580-ban pedig Egyházas-
Andocson 9, Nemes-Andocson és Kis-Andocson öt-öt házat írtak össze. Az
1598—99. évi magyar királyi lajstrom szerint a veszprémi püspök volt a

földesura. Az 1715. évi összeírás alkalmával 6 háztartását vették fel. Ekkor
Volkra János veszprémi püspök volt az ura és most is a veszprémi püspök a
legnagyobb birtokosa. A róni. kath. templom gót szentélye 1520-ból való. Andocs
híres búcsújáróhely, hova különösen a kalocsai kath. hívek évente, pünkösd táján,

elzarándokolnak. 1550 után két jezsuita misszionárius lelkészkedett itt 1686-ig, a
mikor a rend elöljárósága Pécsre helyezte át ket, mely után 1716-ig a szentély

gondviselk nélkül állott. 1716-ban gr. Volkra Ottó veszprémi püspök a ferencz-

rendieket telepítette meg Andocson, számukra zárdát építtetett s ket egyúttal a

plébánia vezetésével is megbízta. A szentélyhez kapcsolt templom 1742-ben készült

el. A kegyszobor, régészek szerint, mintegy 700 éves és a XIII. századbeli fekete

madonnáknak h másolata. A templom felszerelése között említést érdemel egy
kézi feszület, részben ezüstbl, részben rézbl, 1666-ból, egy ezüstkehely, melynek
talpazata félig áttört ötvösm, szintén a XVII. századból. A lakosok iparos-olvasó-

kört és ipartársulatot tartanak fenn. A határhoz tartozó egyik dlt Kisandocsi
dlnek nevezik ; valószín, hogy itt volt Kápolnás-, késbb Kis-Andocs falu, mely
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1660 után pusztult el. A községhez tartozik : Zopi-puszta, melynek helyén a közép-
korban Köp falu feküdt. 1229-ben Villa Cup alakban, a székesfehérvári káptalan
birtokaként szerepel. 1251—1266-ban már a tihanyi apátságé, melynek itteni

birtokait 1337-ben Ugali Pál vette bérbe. 1478-ban Zichi Györgynek is voltak
itt birtokai. Az 1536. évi adólajstrom szerint a lövöldi (most Városld) perjel és
Zichy Rafael voltak a földesurai. 1557-ben Magyar Bálinté. Az 1567. évi adó-
lajstromban már puszta, Az 1573—74. évi defterben Köb alakban találjuk, 11 adó-
köteles házzal. 1726—1733 között a veszprémi püspöké. A községhez tartoznak

még: Abrincs-\niszti\, 3Iekszikó-\msztdi és Németsürü-puszta, melyet Henez Ferencz
bérel a püspökségtl.

Attolct. Kapos-csatorna-menti magyar kisközség, körjegyzséggel, 233 házzal és
1226 róm. kath. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása
Attala-Csoma A község határában talált római épületmaradványok, kfaragványok
és téglák tanúsága szerint, itt már a rómaiak alatt megersített táborhely volt.

A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott. 1138-ban Atila alakban fordul el,
a dömösi prépostság birtokaként. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint

egyházas hely volt. 1450-ben Felsewathala alakban szerepel s ekkor Zichy Benedek
tartott hozzá jogot, A török hódoltság alatt ráczok szállották meg. A XVII. század-

ban két helység volt : Eácz-Attala és Magyar-Aala ; mindkettnek 1661-ben
Gorup Ferencz gyri nagyprépost, fehérvári rkanonok volt a földesura. 1695-ben
Lipót király Matusek András czímzetes püspök, gyri kanonoknak adta. telepí-

tette a jelenlegi helységet, melyben 1715-ben hat háztartást írtak össze és ekkor
a székesfehérvári custodiatus volt a földesura. 1726-ban gróf Nádasdy László

Csanádi püspöké, de 1733-ban ismét a székesfehérvári custodiatusé. 1807 július

10-én I. Ferencz király a kegyes tanítórendnek adományozta, mely jelenleg is a
legnagyobb birtokosa. A régi templomot és a paplakot gróf Nádasdy László csanádi

püspök építtette. A mostani templom 1860—65 táján épült. A lakosok róm. kath.

olvasókört és hitelszövetkezetet tartanak fenn s egy gzmalom is van itt. A határ

egy részét Rácztemeti-dlnek nevezik, mert alkalmasint itt volt az egykori Rácz-
Attala falu temetje. Az itteni Tabold-dlben néhány évvel ezeltt, földforgatáskor,

honfoglalás- vagy népvándorláskori temett találtak, melynek bronzleletei elkal-

lódtak. A községhez tartozik : Cske-puszta.
Babócsa. Babócsa. Rinyavölgyi magyar kisközség. A körjegyzség székhelye. Házainak

száma 349, lakosaié 2852, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. A Tibold-nemzetség si fészke, a hol e nemzetség,

Szent Miklós tiszteletére, szentbenedekrend monostort alapított, mely egyúttal

temetkezhelyéül is szolgált. Az 1231. évi osztály alkalmával a Tibold-nembeb Bodor
három idsebb fia : Jakab, Kozma és Petke nyerték. Az 1348. évi oklevél említi

els ízben a Szent Miklós tiszteletére szentelt benedekrend apátságot, melyrl
egy 1478-ban kelt oklevél is megemlékezik és a mely az 1536. évi adólajstrom

szerint is még megvolt, Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék plébániáját említi,

melyrl különben egy 1455. évi oklevél is megemlékezik. E plébániának hagyo-

mányozta Marczali János Kisbabócsát. 1369-ben már a Babólcsai család birtoka.

1398-ban a magvaszakadt Babólcsai Miklós fia László birtokát Marczali Dénes
nyerte adományul. A XV. században már városi kiváltságokat élvezett. Egy 1434-ben

kelt oklevél oppidumnak mondja. 1475-tl a Báthoriaknak is volt itt birtokuk.

1490-ben, midn a Báthoriak a Meggyesaljai Mórocz családdal örökösödési szerz-

désre léptek, Babócsát is lekötötték. 1495-ben Babócsa vára is szerepel, melyet

tartozékaival együtt a Báthoriak nyertek adományul. 1532-ben Szulejmán hadai

vonultak át a helységen. 1555-ben a vár török kézre került. 1556-ban a törökök

a várat felgyújtván, odahagyták. Ugyanez évben ütköztek meg Zrínyi Miklós és

Nádasdy Tamás hadai Ali basa hadaival Babócsa mellett. 1562-ben a vár magyar
kézben volt és Perneszt Farkas volt a kapitánya. Szigetvár eleste után (1566) a

vár ismét török kézre került. Az 1568—69. évi török zsoldlajstrom szerint a vár-

rség 558 emberbl állott. 1595-ben a török rség Herberstein Zsigmond, Zrínyi

György és Hajmásy Kristóf hadainak közeledtére, elhagyta. Herberstein és Zrínyi

birtokukba vették a várat, melyet kijavíttattak, de 1598-ban Muhammed Kiája

ismét visszafoglalta. 1618—19-ben a török várrség 359 emberbl állott.

Az 1664. évi hadjárat alatt gróf Zrínyi Miklós, a költ, foglalta vissza a

törököktl. Egy 1701—1703. években kelt összeírás szerint a helység ekkor a

Szálay családé volt, de 1713-ban Rindsmaul grófné kapta III. Károly királytól
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adományul. 1715-ben 29 háztartást írtak itt össze. Ekkor már mezváros volt.

1726—33-ban a gróf Eindsmaul család, majd 1776-ban Végh Péter, 1835-ben Végh
István örökösei bírták, a kiktl id. gróf Somssich Adolf vásárolta meg 1842-ben.

Jelenleg gróf Somssich Adolfnak, Bélának és Viktornak van itt nagyobb birtokuk.

A községbeli kastélyok közül az egyik 1800 körül épült és ez most gróf Somssich

Adolfé és Béláé. A másikat gróf Somssich Viktor építtette 1880-ban. Gróf Somssich

Bélának itt több száz kötetes könyvtára van, érdekes régi bútorai, sok Vieux-

Vienne porczellánja és a határbeli birtokán talált érdekes skori leletei. A róm.

kath. templom 1790-ben épült. E templom felhasználásával most gróf Somssich

Béla új, nagyterjedelm, díszes templomot építtetett. 1742 okt. 28-án a helység

országos vásárok tartására nyert szabadalmat. 1878-ban 50 háza égett le. A köz-

ségben a lakosok hitelszövetkezetet, keresztény fogyasztási szövetkezetet, két

temetkezési egyesületet, kaszinót, polgári olvasókört és ipartestületet tartanak fenn.

Van itt egy gzmalom is. Babócsa környékén feküdt Németiszeg, mely 1297-ben
a Hahót-nemzetség birtoka volt. Az 1536. évi adólajstromban Babócsa szomszéd-

ságában elfordul Könyöked is, melylyel már a 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben találkozunk. A községhez tartozik még: Halastó-puszta, Lóka-puszta és Újmajor.

Embtésreméltó még, hogy a község alatt elfolyó Rinya, különösen itt, sok melegvíz-

forrásban bvelkedik.Vize itt ersen vastartalmú és gyógyvíznek is rendkívül alkalmas.

Bagolasáncz. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 156, Bagolasáncz.

lakosaié 959, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája Somogyszentmiklós,

távírója és vasúti állomása Nagykanizsa. A mai Bagolasáncz helyén a középkor-

ban két falu feküdt : Bagolya és Kisfalud. Bagolyán 1294-ben a Gyovad-nembeli
Mikó bán szerzett részbirtokokat, Kemény fia Péter és Ivánka nev atyjafiaival

együtt. Kisfalud, késbb Szentgyörgyrársáncz, eredetileg a Gyovad- nemzetség
birtoka volt, mely a nemzetség si fészkével, Gyovaddal, volt határos. 1333-ban
Kisfalud, a Gyovad-nembeli Mikó bán fia Benedek fiai Péter és János beleegye-

zésével, három részre osztatott. A török hódoltság alatt mind a két falu elpusztult.

1726-ban már puszta s rgróf Turinetti Herkules József Lajosé. 1733-tól a Festetics

család az ura. Jelenleg gróf Batthyány Ilonának van itt nagyobb birtoka. A lakosok

hitelszövetkezetet és gazdaszövetséget tartanak fenn. A községhez tartoznak Kis-

fokos- és Nagyfokos-puszták, továbbá a Sánczi-major. Kisfolcos és Nagyfoícos helyén

a középkorban Falkos nev falu feküdt. E helység 1307-ben villa Folkus, az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Foltus, 1416-ban Falkas, 1481-ben Falkws
alakban fordul el. Az 1416—1495. években részben a Kanizsai családé volt.

A hódoltság eltt plébániával is bírt. 1726-ban már puszta és rgróf Turinetti

Herkules, majd 1733-ban Festetics Kristóf birtoka.

Balatonberény . A Balaton partján fekv magyar kisközség. Látogatott fürd- Baiatonberény.

hely. Házainak száma 266, lakosaié 1415, a kik róm. kath. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben fordul el Fanchberen alakban, egyházas helyként. 1348-ban Béren, a
XV. században pedig ismét Fanchberen néven említik az oklevelek. 1409-ben a
Gordovai Fancs János hagyatékához tartozó birtokok között sorolják fel. 1464-ben
Battyáni Alapi András a helység azon részét, melyet zálogban bírt, Gordovai
Fáncsi Gáspárnak adta, Ugyanez évben Gordovai Fáncsi Péter itteni birtokaiba a
Csányi családot iktatták be. Az 1536. évi adólajstrom szerint is a Fánchy család

volt a földesura. 1550-ben Fánchy Ferencz özvegyéé, 1583-ban Török Istváné volt.

Az 1563. évi török kincstári adólajstromban Fajsz-Berény alakban fordul el 4,

az 1580. évi defterben pedig 15 adóköteles házzal. 1598-ban Kanizsa várához tar-

tozott. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint Zankó Miklós jószága, Egy
1703 tájáról való összeírásban Fáncs-Berény alakban fordul el és ekkor Zankó
(Sankó) Miklós és Boldizsár voltak a földesurai. 1715-ben 12 háztartását írták

össze. 1726-ban gróf Harrach, 1733-ban a gróf Hunyady család volt a földesura

és most is gróf Hunyady Imrénének van itt nagyobb birtoka és kényelmes kas-
télya, mely 1881-ben épült.

Balatonboglár. Balatonmenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma Balatonboglár.

263,lakosaié 1567, a kik leginkább róm kath. vallásúak. Postája, távírója, vasúti és

hajóállomása helyben van. A XTV. század elején már fennállott. 1325-ben Boklár
alakban fordul el, a tihanyi apátság birtokaként. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzék szerint ekkor már plébániája is volt. Egy 1358. évi határjáró levélben is

a tihanyi apátság birtokaként szerepel. Az 1536. évi adólajstrom Marochay Jánost
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ós özvegy Fülöp Miklósnét említi földesuraiként. A hódoltság alatt elpusztult. Az
17:1(3— 177o. években puszta és a Rendesi Bárány családé. 1773-ban Janfcovics Antal

özvegye és a Bárány család, és 1835-ben is a Pribéri és Vucsini Jankovics és a

arány családok voltak a földesurai, ez utóbbi 1856-ig s itt van a család ág. h. ev.

agának gótikus családi sírkápolnája is. Jelenleg Gyulai Gaal Gasztonnak van itt

nagyobb birtoka és kényelmes úrilaka, melyet Rendesi Bárány Pál 1836-ban építtetett.

1849-ben és 1854. évben a kolera itt sok áldozatot szedett. A lakosok takarékpénztárt,

hitelszövetkezetet, ipartestületet és fürdegyesületet tartanak fenn, de egy gztégla-
gyár is van itt. A határban emelked Várhegyen egy római korbeli rház nyomaira
akadtak. Ez a terület különben már az skorban is megült hely volt, a hol különféle

cserépedények, vas- és bronzeszközök kerültek a felszínre, melyek nagyrészt Gaal
Gaszton tulajdonában vannak, kinek a kertjében is skori leletekre bukkantak.

A községhez tartozik a látogatott fürdtelep és Dénes-major.
Balatoncsehi. Balatoncsehi. Balatonboglártól délnyugatra es magyar kisközség. Házainak

száma 69, lakosaié 630, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és vasúti állomása

Balatonboglár, távírója Szlsgyörök. Az 1332 —37. évi pápai tizedjegyzék említi

elször egyházas helyként 1495-ben, a mikor Karádhoz tartozott, II. Ulászló király

megengedte a veszprémi püspökségnek, hogy somogymegyei birtokainak könnyebb
kezelhetése czéljából, e helység határában a Balatonon révet álhthasson fel, s ezt

minden jövedelmeivel együtt, örökre békén bírhassa. Az 1563. évi török kincstári

adólajsíromban Kiscseh néven fordul el, 4 adóköteles házzal. Az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzék szerint ekkor Csobáncz várához tartozott. 1715-ben, a mikor
Bakács Lukácsé volt, 15 háztartását írták össze. 1726 1733-ban özvegy báró

Bakács Lukácsné szül. Csoknay Éva volt a földesura, 1767-tl 1856-ig a Bosnyák
és a Jankovics családok, és jelenleg is gróf Jankovics Tivadarnak van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1838-ban épült. Á községhez tartozik : Bugaszeg-
puszta és Kács-puszta.

Balatonendréd. Balatonendréd (azeltt csak Endréd). A Balaton közelében fekv magyar kis-

község, körjegyzséggel. Házainak száma 304, lakosaié 1901, a kik nagyrészt róm.

kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója Zamárdi és vasúti állomása Siófok.

A helység Szent László királynak a veszprémi káptalan részére 1082 táján kiállított

megersít levelében még csak majorságként szerepel. Az 1229. évi oklevélben,

mely a székesfehérvári káptalan birtokait sorolja fel, Alsó- és Fels-Endréddel
találkozunk. Az Albeus mester esztergomi kanonoktól 1237—1240 körül szer-

kesztett összeírás szerint a szentmártoni apátságnak két szlmívese, két szlje
és földje volt Endréden. Alsó-Endréd 1259—1394 között a veszprémi káptalan

birtoka, hol az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékek szerint akkor már plébánia

is volt. 1338-ban a budai (óbudai) káptalan volt itt birtokos. 1390-ben Zsigmond
király, Karáddal és ennek tartozékaival együtt, a lövöldi karthauziaknak adja

cserébe. 1460-ban Alsó-Endréd Somogyi Imre Székesfehérvár városi kir. kapi-

tány birtoka. 1536-ban Fels-Endréd Baranyai Mátyásé, Alsó-Endréd és Berki

a székesfehérvári káptalané, illetleg rkanonoké, továbbá Baronyai Mátyásé és

Fánchy Jánosé. A törökök itt várat építettek, melynek rsége az 1545—46. évi

zsoldlajstrom szerint 130, az 1552—53. évi szerint 143 emberbl állott. A török

hódoltság alatt a simontornyai szandzsákhoz tartozott s egy nahie (járás)

székhelye lett. A török kincstári adólajstromokban 1563-ban 20, 1571—72-ben

24 és 1580—82-ben 17 házzal van feljegyezve. 1536—1572 között Fels-
Endrédbl Nagy-Endréd lett. 1609-ben Nagy- vagy Város-Endrédet csupán öt

telkesgazda lakta, Kis-Endréd pedig pusztán maradt. Habár a török hódoltsági

részekbe esett, 1572-ben a tihanyi várhoz számították. Az 1598. évi adólajstromban

is mindkét Endréd a tihanyi vár tartozékai között szerepel. Az 1628—29. évi

zsoldlajstrom szerint az endrédi párkány rsége 22 ulufedzsibl (lovas zsoldos)

és 34 azábból (ntlen zsoldos, gyalogos) állott. Az 1660. évi úrbéri összeírás

szerint a tihanyi apátság volt a földesura. 1696-ban lakosai mind kálvinisták

voltak. 1715-ben 9 háztartást írtak itt össze. 1715-tl kezdve 1848-ig a

tihanyi apátság volt a helység földesura és jelenleg is a legnagyobb birtokosa,

A róm. kath. templom a XVHI. század közepén, a református 1805-ben épült,

A róm. kath. templom egyik fala a törököktl épített erdnek a fala volt. A töb-

bit az 1874—75. években hordták szét, A lakosok hitelszövetkezetet tartanak

fenn és a községben hengermalom is van. A határ egy részét a Várhegy foglalja

el, melynek oldalán állott a törökök erdje. A „Dudahegy" alja — a hagyomány
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szerint - - a hódoltság idejében a török parancsnok rendes sétálóhelye volt, a

hol mindig dudaszóval kísértette magát. E hegyoldalon van a „barátlyuk" nev
földalatti üreg. A „Rózsahegyen" voltak a hagyomány szerint a török várparancs-

nok rózsakertjei. A községhez tartozó lakott helyek közül különösen jelentékeny-

múlttal dicsekszik Jaöa-puszta, mely 1193-ben, midn III. Béla király a székes

fehérvári János lovagokat megersiti itteni birtokaikban. Liba (Lyaba) alakban

fordul el. 1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1233-ban

Szent György tiszteletére szentelt egyházát is említik az oklevelek. A XIV. század

els felében a Po&-nemzetség, majd az Ugali család birtoka. E család utolsó

sarja volt Ugali Pál, a ki után e helységet Kvágórsi Kis György (1392—1401.)

bírta. Halála után özvegye Csapi Andráshoz ment nül. Csapi András 1411-ben

neje, Gutori Katalin révén nyerte adományul els férjének, Kvágórsi Kis György-

nek itteni birtokait ; de a Batthyányak, mint az Úgaliak vérrokonai, jogot tar-

tottak rá. 1438-ban a Batthyányakat és a Fajszi Ányosokat iktatták e helység-

birtokába. 1444-ben e két család megosztozott itteni jószágaikon. 1464-ben a

Keszölczési család bírta zálogban. 1661-ben pusztaként. Szárszói Somoyyi Jánosé

volt és késbb a tihanyi apátság birtokába került. A községhez tartozik még
Tóköz-puszta és Zsigmond-major. Balatonendréd vidékén feküdt a két Bére

(Berej) helység, mely 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai között fordul

el. A XIV. században az Ugali-családé. 1438-ban a Batthyányak és a Fajszi

Ányosok nyerik adományul. 1439-ben Albert király az esztergomi káptalan bir-

tokai között sorolja fel. Az 1536. évi adólajsíromban már Bére alakban fordul el.

Balatonkeresztúr. Balatonberénytl délkeletre es magyar kisközség. Házainak Ba
r
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száma 249, róni. kath. vallású lakosaié 1555. Postája, távírója és vasúti állomása

helyben van. 1400-ban a somogyi konvent birtoka, de 1416-ban e tájon a vesz-

prémi püspökségnek is vannak jószágai. 1506-ban a Keresztúri család földesúri

hatósága alá tartozott, egész 1550-ig. Az 1562. évi török kincstári adólajstromok-

ban 3, az 1580. éviben 11 házzal van felvéve. 1660-ban Sárkány Miklósné

jószága. Az 1703 táján készült összeírás szerint már Festetics Pál birtokában

találjuk ; az övé volt 1715-ben is és ekkor 6 háztartását írták össze. 1726—33-ban
Festetics Kristófé, majd 1776-ban gróf Festetics Pálé volt. Jelenleg is herczeg

Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka, kinek itteni úrilakát gróf Festetics

György építtette. A lakosok önkéntes tzoltóegyesületet és ipartestületet tartanak

fenn. Egy téglagyár is van a községben. Idetartozik Máriatelep látogatott fürdhely is.

Balatonlelte (azeltt csak Lelle). A Balaton mentén fekv magyar kisközség. Baiatonieiie.

Keresett fürdhely. Házainak száma 305, róni. kath. vallású lakosaié 1498. Pos-

tája, távírója, vasúti és hajóállomása helyben van. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben helye és Belye alakban, már egyházas helyként fordul el. 1413-ban
Szent Kelemen tiszteletére épült plébániatemplomát enibtik az oklevelek. Az 1536.

évi adólajstromban is Lellye alakban találjuk, a mikor Szentbenedeky János, Fóris

Kristóf, Gyekéi Boldizsár, a gamási plébános, Török Bálint és Gyekéi Ferencz
voltak a földesurai. 1726-ban Löllye alakban fordul el és báró Maithényi György
birtoka. 1767-ben báró Maithényi János, Mérey Lajos, Antal és István, Szalay

András, Illés Ferencz és 1835-ben ismét a báró Maithényi család volt a földesura.

1856-ban a Jankovics és a Szalay családok voltak itt birtokosok. Jelenleg gróf

Jankovich Lászlónak és Szalay Imre örököseinek van itt nagyobb birtokuk. Á köz-

ségben két úrilak van. Az egyiket Jankovics Xavér építtette 1812-ben, ez most
gróf Jankovics Lászlóé, és Honig Izidor bérl lakásául szolgál. A másikat 1838-ban
Szalay József építtette és azt most özv. Szalay Imréné bírja. 1848 január 7-én a
helység országos vásárok tartására nyert szabadalmat. 1848 szén Jellasich hor-

vát bán hada vonult át a helységen Székesfehérvár felé. 1856-ban a kolera tize-

delte meg a lakosságot. A ragály emlékére a hívek a róni. kath. templomban
Szent Anna tiszteletére oltárképet állítottak fel. E templom 1760 körül épült.

A községben gazdasági földmívesiskola és ifjúsági egyesület mködik. Ide tarto-

zik : Péntekhely, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul
plébániájával. Egyházát egy 1413-ban kelt oklevél említi, 1490-ben Tolnai Borne-
misza János alkincstartó birtoka. 1726-ban báró Maithényi Györgyé. Idetartozik még
Magyal-\mszt&, Villatelep fürdhely és Kishegyszllö. A határbeli Kis-Gamás csárda
helyén feküdt hajdan Gamás falu, mely 1055-ben a tihanyi apátság birtokába került.

Az 1211-iki összeírás adatai szerint itt laktak a tihanyi apátság lovas-jobbágyai.

Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1229-ben Felsö-Gamás alakban
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Balatonszent-
györgy.

említik az oklevelek és akkor a székesfehérvári káptalané. Az 1234—1270. évek-
ben a pannonhalmi apátságnak is voltak itt birtokai. 1325-ben a tihanyi apátságé.

Az 1536. évi adólajstromban Lelle és Péntekhely helységekkel együtt fordul el.
Balatonszemes. Balatonszemes (azeltt Faluszemes). A Déli Vaspálya budapest—pragerhofi

vonalán fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 226, lakosaié 840,
a kik leginkább róni. kath. vallásúak. Postája, távírója, vasúti és gzhajó-állomása
helyben van. Els ízben az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. Az
1403. és 1424- évi oklevelekben Zemes, 1429-ben Balatonzemes, 1455-ben Zemews
alakban szerepel. 1403-ban a Krös vármegyébl származó Gordovai Fancs László
fia László, a htlen Taniásfiaknak Jánosnak és Istvánnak itteni birtokait nyerte
Zsigmond királytól. László fiai, János, Imre, Bertalan és László, 1424-ben osztoz-

kodnak e birtokaikon. 1498-ban még a Gordovai Fancs családé. Az 1536- évi

adólajstromban „Balatonmelléki Szemes" alakban fordul el és Fánchy János a
földesura. Az 1563. évi török kincstári fejadójegyzékben még 12 házzal, az
1573—74. évi defterben 16-tal, az 1580. éviben 15 házzal szerepel, de 1715-ben
csupán 2 háztartását írták össze. Egy 1703 táján kelt összeírás szerint Zankó
(Sankó) Miklós és Boldizsár voltak a földesurai, 1726-ban pedig a gróf Harrach
és 1733-ban a Hunyady család s jelenleg is gróf Hunyady József dr.-nak van itt

mintaszer nagyobb birtoka és nyaraló kastélya. A kath. templomot Hunyady Antal
emeltette 1742-ben. 1848 szept. 21-én itt tartotta Jellasich horvát bán fhadi-
szállását. Itt kellett volna találkoznia István fherczeg nádorral, de a találkozás

nem történt meg, mert a Kisfaludy gzhajó, mely a nádort hozta, a sekély víz-

állás miatt nem tudott kikötni. 1855-ben a lakosságnak több mint a fele esett a
kolera áldozatául. A község egyik kimagasló pontján népvándorláskori földvár

nyomaira akadunk, mely Bolondvár néven volt ismeretes. Ujabban a község jelen-

tékeny fejldésnek indult, fleg a nyaralótelep által. A nyaraló közönség érdekei-

nek elmozdítására fürdegyesület alakult. A községhez tartozik: Csillag-puszta.

Balatonszentgyörgy . Balatonmenti magyar kisközség. Körjegyzségi székhely.

Házainak száma 124, lakosaié 1421, a kik rom. kath. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása helyben van. Els ízben 1303-ban van róla adatunk, a mikor Szent-

györgyi Bálint és Sárközi Joachim egyezkednek e helység birtoka fölött. A XV. szá-

zadban (1403—1455) Menchew (Ment) másként Szent-György és Sárközi-Szent-

György alakban fordul el. 1403-ban Gordovai Fancs László, a htlen Tamás
fiai István és János birtokait nyerte adományul Zsigmond királytól. 1409-ben néhai

Fancs János itteni birtokait utódai öröklik. 1424-ben Fancs László fiai, János,

Imre, Bertalan és László, az itteni örökségükön osztozkodnak, a melyre 1455-ben

új adománylevelet nyertek V. László királytól. 1454-ben a Szentgyörgyi Nemes
családnak is volt itt földesúri joga. 1498-ban még a Gordovai Fancs családé volt.

Az 1550. évi adólajstrom szerint Szent-György Pethö Mihályé, Egyházas- Szentgyörgy
pedig, mely elpusztult, Keresztúri Imréé és Peth Mihályé. 1580-ban a török

kincstári adólajstrom szerint csak 3 házból állott. 1703 táján Olasz Istváné,

1726—1733 közt Festetics Kristófé. Ettl kezdve a gróf Festetics család volt az

ura és jelenleg is herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka és kastélya,

melyet ifj. Sváb Sándor 1900-ban építtetett. A hagyomány szerint a helység haj-

dan a Barihegy feljárójánál feküdt, a hol régi templomának romjai ma is látha-

tók. A jelenlegi helység 1715 után keletkezett. 1803-ban nagy tzvész pusztította

el a községet ; ennek emlékére Szent Donát és Kajetán napját fogadalmi ünnep-

ként ülik meg. A községben egy gzmalom is van. Ide tartozik: -Bari-major, mely-

rl els ízben 1261-ben van adatunk. Ekkor még puszta földterület: — terra Baar —
volt. 1436-ban már plébánosát is említik. 1482-ben részben Szenyérvár tartozéka.

1494-ben a Kismaróti Csató családnak is voltak itt részei. — Batthyány-major
helyén a középkorban Bottyán helység feküdt. Els ízben 1261-ben van róla

adatunk. 1438-ban a Marczaliak nyerték adományul. 1496-ban Alsó-Battyán a

Geresgáli Batthyány, Fels-Battyán a Korotnai családé. Az 1536—1550. évi adó-

lajstromban is még mind a két községet találjuk. Fels-Battyán 1536-ban Pekry
Lajosé, 1550-ben Batthyány Benedeké. Alsó-Battyán 1536-ban Batthyány Benedeké
és Batthyány István özvegyéé. 1550-ben többen bírják. 1856-ban már puszta és

a gróf Festetics családé. A községhez tartozik még : Barihegy és Diós-puszta.
Eaiatonújiak. Balatonújlak. A balatonszentgyörgy—somogyszobi vasútvonal mentén fekv

magyar kisközség. Házainak száma 160, lakosaié 1036, a kik róni. kath. vallá-

súak. Postája Balatonkeresztúr, távírója Kéthely, de vasúti állomása helyben van.
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Balatonlelle. — A gróf Jankovics-féle kúria. Most: Honig Izidor bérl lakása.

Balatonszemesi partrészlet.

Bálványos. — Satzger Pál kastélya.



42

Bárdudvarnok. — Gróf Somssich Géza kastélya, Kopaszhegypusztán.

Bárdudvarnok. - Goszthony Mihály dr. kastélya, Bárdibükk pusztán.
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1403-ban Vylak alakban fordul el, a mikor Gordovai Fancs László, a htlenség

bnébe esett Fancs Tamás fiainak, Jánosnak és Istvánnak, itteni birtokait nyerte

adományul. 1424-ben Fancs László fiai : János, Imre, Bertalan és László osztoztak

itteni örökségükön. 1464-ben a Csányi családot iktatták be egy részébe, zálog

czímén. 1536-ig a Gordovai Fancs család birtoka volt. Az 1550. évi adólajstromban

elpusztult helységként van feltüntetve. Az 1660. évi dézsmaváltság jegyzék szerint

Zankó Miklós jószága volt. 1715-ben 9 háztartását írták össze. 1726-ban a

gróf Harrach, 1733-tól a Hunyadi) családé és most is gróf Hunyady Józsefnek

van itt nagyobb birtoka. 1853-ban a kolera pusztított itt. A község lakosai önkéntes

tzoltóegyesületet tartanak fenn.

Bálványos. Magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 233, lakó- Bálványos,

saié 1411, a kik nagyrészt reformátusok. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Szántód. E helységet még Szent István király adományozta a pan-

nonhalmi apátságnak és Szent László király összeíró levelében is elfordul a

somogyi részbirtokok között. IX. Gergely pápának 1232. évi bullájában is említés

van róla. 1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1358-ban
a tihanyi apátság birtokai között szerepel. 1431-ben a vránai perjelség, 1473-ban

a Nagy-Pói Bálványost család és a székesfehérvári János-lovagok voltak itt bir-

tokosok. 1488-ban Nagylucsei Orbán egri püspök és testvérei, Endrédi Somogyi
Bernáttal együtt, a magvaszakadt Bálványosi György itteni birtokait nyerték ado-

mányul. 1512-ben a helység egy részét Perneszi Pál fia Imre nyerte adományul
II. Ulászló királytól. Az 1536. évi adólajstromban Baronyay Mátyás, a székes-

fehérvári éneklkanonok, a székesfehérvári prépost, a székesfehérvári János-

lovagok, a veszprémi püspök, Dombai János, Perneszi Egyed, Perneszi Imre
és özvegy Perneszi Istvánné szerepelnek földesuraiként, 1545-ben pedig Török
János ; de az adójegyzék szerint az egész helység el volt pusztítva. Az 1563. évi

török kincstári adójegyzékben is csak 4 házzal van felvéve. 1573—74-ben 8,

1580-ban 10 házból állott. 1585—89-ben 12 családft írtak itt össze. A tihanyi

apátság 1609- évi urbáriumában 10 házzal szerepel. 1635—45-ben Perneszi

Ferencz, Zala vármegye alispánja, volt a földesura. 1665-ben Perneszi János
itteni birtokait Szabó Jánosnak adta el. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Perneszi

Anna férj. Babócsay Ferenczné birtokában találjuk. 1715-ben 7 háztartását írták

össze. 1776-ban Tallián Gáboré és Antalé, Döry Ignáczé, a Terstyánszky, a

Nagy, a Csapody, a Rosty és a Farkas családoké, a XIX. század els felében

a Csapodyaké volt és 1856-ban a Satzger családé lett. Jelenleg Bálványosi Satz-

ger Pálnak van itt nagyobb birtoka és kényelmes, szép úrilaka, melyet Satzger

Keresztély Dániel 1853-ban építtetett. 1855-ben a kolerajárványnak mintegy százan

estek áldozatul. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik

Cse^e-puszta. melyrl els ízben 1229-ben van okleveles adatunk. Ekkor a székes-

fehérvári káptalan birtoka, Egy 1277-ben kelt oklevél szerint a Guth-Keled-nem-
zetség majdani (Sopron várni.) si monostorához tartozó szolgák egy része itt

lakott. A falu lelkészét már 1233-ban említik az oklevelek. Az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is szerepel a plébánosa. 1333-ban Csegei Füle Péter volt

a földesura, 1460-ban Somogyi Imre, 1466-ban pedig a veszprémi püspökség.

1488-ban Nagylucsei Orbán és testvérei nyerik adományul. 1512-ben Perneszi

Imre birtokában találjuk. 1536-ban a székesfehérvári prépost, az énekl kanonok
és a veszprémi püspök voltak az urai. 1557-ben Takaró Mihályé és Magyar
Bálinté. Az 1572. évi tihanyi úrbéri összeírás szerint, egykor a székesfehérvári

káptalan birtoka. 1585—89-ben Tihany várához tartozott. Az 1573—74. évi török

kincstári adólajsíromban csak 4 házzal van felvéve. 1591—1606 között elpusz-

tult, 1665-ben Perneszi János itteni birtokait Szabó Jánosnak idegenítette el.

1726—33-ban a Perneszieké. A községhez tartoznak még: Alsófütye-major, Bagó-
hegy-puszta, Borzás-major, Felsfütye-major, Gyár-major és Karácsony-puszta.

Barcs. A Dráva partján fekv nagyközség. Járási székhely. Házainak száma Barcs.

708, lakosaié 6415, a kik között 4254 a magyar-, 1765 a német-, 16 a tót-, 131
az oláh-, 222 a horvát- és hat a szerbajkú. A hitfelekezetek közül a róm. katholi-

kusok vannak legnagyobb számmal. Postája, távírója, vasúti- és hajóállomása helyben
van. Barcs község Somogy vármegyében, Kaposvár után, a legnépesebb, és forgalom
s kereskedelem tekintetében az els helyen áll. 1389—1417-ig a segesdi urada-
lomhoz tartozott. Várát 1460-ban említik els ízben, a mikor Bakonyai János és
István birtoka. 1467-ben a Marczaliak bírtak itt földesúri joggal. 1472-ben az itteni

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye 3
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ersséget Gáji Horváth Gergely kezén találjuk. 1480-ban, Bakonyai István magva-
szakadtéval, Péter erdélyi prépost, kár. titkos kanczellár és Nagylucsei Orbán kincs-

tartó, továbbá Péter testvérei, Nagylucsei Balázs és János kapják a királytól.

1489-ben Nagylucsei Orbán egri püspöké. 1495-ben a Báthoriak nyerték adomá-
nyul. Az 1550. évi adólajstrom szerint Báthori Andrásé. Az 1565—66. évi török

kincstári fejadójegyzékben 46 házzal van felvéve. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz
volt a földesura, Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzékben Szent György
várának tartozékai között szerepel. 1664 telén, Zrínyi Miklós hadainak közeledtére,

a törökök odahagyták a várat, mire Zrínyi a várat felégette. 1677-ben Széchenyi
György kalocsai érsek, a gyri püspökség kormányzója nyerte adományul I. Lipót

királytól. 1715-ben 20 háztartását írták össze. 1715—1733-ban a gróf Széchenyi
család lett a földesura. 1835-ben a csokonyai (Erdcsokonya) uradalomhoz tartozott.

Jelenleg gróf Széchenyi Imre örököseinek van itt nagyobb birtokuk. 1848 szén,
midn Jellasich horvát bán hadai betörtek Magyarországba, egy csapat határr ágjoik-

kal kezdte lövöldözni a helységet. Az egyik ágyúgolyó ar. kath. templom falában ma is

látható. A horvátok néhány hétig táboroztak itt, míg végre a honvédcsapatok közeled-

tére a horvátok átfutottak a Dráván. 1857-ben nagy tzvész pusztított a helységben.

A róm. kath. templom 1814-ben épült. Barcs a Cs. Kir. Szab. Déli Vaspálya, a

pécs-barcsi. a barcs-kaposvári, a somogy-szob-barcsi, a barcs-pakráczi és a Dráva-
völgyi helyiérdek vasutak csomópontja, ezenkívül a Délnémet Gzhajózási, a

Dunagzhajózási és a Magyar Folyam- és Tengerhajózási részvénytársaság ügy-
nökségeinek székhelye. Számos gyára, intézete és ipartelepe közül felemlítendk
a Neuschloss-féle gzfürész r.-t., az XJmon-gzmalom r.-t., a Magyar leszámítoló

és pénzváltó bank tárháza, a Sertéshizlaló r.-t., Villamvilágítási Vállalat, a Barcs-

drávavidéki takarékpénztár, a Magyar-Szlavón Takarékpénztár, a Barcs és Vidéke
néptakarékpénztár, a Barcsi Kereskedelmi r.-t., az ipartestület, a fogyasztási és

értékesít szövetkezet és a barcsi hitelszövetkezet. Jelentékeny kereskedelme mellett

a társadalmi élet is élénk. Ezt szolgálják a Barcstelepi olvasó- és társaskör, az

önkéntes tzoltóegyesület, az iparoskör, a jótékony negylet, a gabonamunkások
szövetségének barcsi fiókja, a polgári olvasókör, a két temetkezési egyesület és az

ifjúsági egylet. A községi határ egy részét a Vukovár-áül foglalja el, hol a hagyo-

mány szerint a hódoltság eltt Vukovár helység állott. A hódoltság alatt lakosai a
közeli erdségekbe menekültek s ott emeltek kisebb tanyákat. E tanyák közül az

egyiket Pusztabarcsnak nevezték. A régi Vukovár azután a hódoltság alatt teljesen

elpusztult és a hódoltság után keletkezett az erdei tanyák és Pusztabarcs lakosságából

a mai Barcs, a régi Dráva-parton elterül síkságon. Az 1536. évi adólajstromban

e tájon szerepel még Barcsi-Szent-Mihály helység is, mely valószínleg azonos azzal

a Szent-Mihálylyal, melylyel az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is találkozunk.

A községhez tartozik : Nagyerd-puszta, Sáncz-puszta, Kertész-tanya, Szilonics-

puszta és Viktor-puszta. Barcsot a szomszédos Horvát-Szlavonországgal, a Dráván
át egy közúti vashíd és egy vasúti vashíd köti össze.

Bárdudvarnok. Bárdudvarnok (azeltt Bárd-Szerászló). A kaposvár—barcsi helyiérdek vasút-

vonal mentén fekv magyar nagyközség. Házainak száma 270, lakosaié 1616, a kik

közül 1110 róm. kath. és 489 református. Postája, távírója és vasúti állomása Bárdibükk

és Lipótfa. E helység Bárd, Lipótfa, Bánya és Szerászló egyesülésébl keletkezett. Bárd
1229-ben fordul el els ízben, a székesfehérvári káptalan birtokaként. 1268-ban a

királyi udvarnokoknak volt itt földjük. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék is említi

és ekkor már plébániája is volt. 1446-ban Mérey László itteni birtokai fölött a Szakos-

falvi, a Mérei Kalácsa és a Fecske családok egyezkednek. 1448-ban az Osztopáni

Perneszi családot iktatják itt be. 1447-ben a Szákosfalvi család tart hozzá jogot.

1496-ban, a mikor a Perneszieké, Kwsthosbardya alakban fordul el. 1526-ban

II. Lajos király egy részét Perneszi Ferencznek és általa testvéreinek : Péternek és

Balázsnak adja. Az 1536. évi adólajstrom szerint a székesfehérvári rkanonoké.
1550-ben Bárd Dersfi Farkasé. Szerászló els ízben 1411-ben fordul el az Hlye-

mindszenti család birtokaként. 1421-ben a Tamási Vajdafiak nyerik adományul.

Az 1554. évi török kincstári adólajstrom szerint 2, az 1571-iki szerint 9 házból

állott. Bárd 1695-ben Perneszi Zsigmond és Perneszi Anna Juliánná férj. Babóesay

Ferenczné birtoka. Szerászló 1726-ban Sárközy Jánosé, 1733-ban a Koroknay
családé. Bárd az 1726—1733. években a Perneszi családé, a míg Szerászló 1752-

ben Szily Ádámé és nvéreinek gyermekeié. 1776-ban Bárd a Nagy, a Csapody,

a Terstyánszky és több más család birtoka. 1835-ben Szerászló a Somssich családé,
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míg Bárd ugyanakkor puszta volt. Jelenleg gróf Somssich Gézának, Ooszthony

Mihály dr.-nak, Darnay Bélának, Petracsek Vilmosnak van itt nagyobb birtoka.

A községhez tartoznak a következ lakott helyek: Bánya-helység, hol Darnay
Bélának és Dongó Jennek úrilakuk van. Az itteni birtok a csébi Pogány családé

volt és vétel útján került 1889-ben Darnay birtokába. Bárdibükk-ynszta, mely
1835-ben a Mérey családé volt, Józsefé, jelenleg dr. Goszthony Mihályé, kinek itt

két szép új úrilaka is van. — Lipótfa helység már a középkorban fennállott. 1456-ban
Ipothfahva alakban fordul el ; ekkor Ipoltfalvi Miklós nyeri adományul V. László

királytól. Jelenleg Petracsek Vilmosé. &enc?-puszta 1403-ban Zend alakban fordul

el és ekkor Szilva Mihály és Rinyamelléki István kapják adományul. 1443—53-

ban, valamint 1536-ban Kaposujvárhoz számították. 1726-ban a Lengyel és a

Mérey családoké. Jelenlegi birtokosa : Goszthony Mihály dr. — Alsózsippó-, Fels-
zsippó-, és Újzsippó-puszták 1752-ben Zsipfalva alakban fordulnak el. Ekkor
Szily Ádám itteni birtokaira megersít levelet nyert a nádortól. — Kopaszhegy-
puszta jelenleg gróf Somssich Gézáé és testvéreié. Ez régi, gróf Somssich Pongrácz
féle birtok, mely örökösödés és részben vétel útján került a Somssichok birto-

kába, a hol a jelenlegi tulajdonos 1912-ben kényelmes kastélyt építtetett. Van
itt nagyobb könyvtár is, egy nagyérték és ritka becs, több száz darabból álló

japán képgyjtemény, sok meisseni porczellán, modern magyar mesterek festmé-

nyei és az ide tartozó Vota-pusztán talált kkori régiségek. Oregzsippó és Olaj-

hegy szlhegyek. Magányos-puszta Goszthonyi Mihály dr.-é. Vota-puszta jelenleg

szintén Kopaszhegyhez tartozik.

Basal. Szigetvártól éjszakra fekv magyar kisközség. Házainak száma 49, Basái,

lakosaié 221, a kik ref. vallásúak. Postája Somogyapáti, távírója és vasúti állo-

mása Szigetvár. A G4/dr-nemzetség si birtoka. E nemzetség sarja, Endes fia Péter,

1217-ben szerezte meg. Volt azonban benne része Endes testvére Péter leányának,

Jechának is, a ki a maga részét 1231 eltt sógorának, Monoszlai Makár fiának,

adta el. A Gyr-nemzetség a tatárjárás utáni korszakban elveszítette itteni birtokait,

a melyek a .Ráío/í-nemzetség kezeire kerültek; de Endes fia Péter utóda, Abrány
fia Szenterzsébeti László, 1302-ben unokaöcscsével, György fia Szehénnel, vissza-

perelte a Rátét-nemzetség pásztohi ágától. 1350-ben Ábrány fia László utóda Szent-

erzsébeti Pál fia János volt itt birtokos. 1360-ban, 1448-ban és 1453-ban Pata
város tartozékai között találjuk. 1455-ben Marczali János a toldii pálosoknak
hagyományozta, 1464-ben azonban ismét a patai uradalom tartozékai között találjuk.

Az 1556. évi hadjárat folyamán Ali basa, a babócsái harczok lezajlása után, a

község melletti hársfaerdben tábort ütött, majd innen támadt Szigetvár ellen, de
azután a vár ostromát abbahagyván, elvonult. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági
tizedjegyzék szerint a székesfehérvári custosság és Kubinyi László, 1692-ben
pedig Grabarics Péter volt a földesura. 1715-ben 9 háztartását írták össze és

ekkor Akai Istváné volt. Az 1773—1776. években Kubinyi Sándor bírta. E család

tagjai közül Kubinyi Albert 1860-ig volt itt birtokos. A helybeli református templom
1858-ban épült.

Baté. A Kapos-csatorna mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma Baté.

111, lakosaié 670, a kik leginkább reformátusok. Postája, távírója és vasúti

állomása helyben van. A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott. 1373—75-ben
Batej, 1441-ben Bathe alakban említik az oklevelek. 1475—1476-ban, úgyszintén

1542-ben a Hosszútóthiaké volt. Az 1550. évi adólajstrom szerint Dersfi Farkas
volt az ura. Az 1580. évi török kincstári adólajstromban Báti alakban, a koppányi
nahiében fordul el 12 házzal. 1715-ben mindössze öt háztartását írták össze.

1715-ben a Laczkó családé, 1726-ban a gróf Rindsmauloké, 1733-tól a Gyulai

Gaal családé és jelenleg is Gyulai Gaal Györgynek és Lajosnak van itt nagyobb
birtokuk. A róm. kath. templom 1796. évben épült. A községbeli régi kastélyt

Gyulai Gaal Kristóf alispán építtette a XVTH. század végén és ez most is Gyulai
Gaal György és Lajos tulajdona. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn.

Bélavár. A Dráva mentén fekv kisközség. Házainak száma 116, lakosaié 918, Bélavár

a kik nagyrészt horvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása : Vízvár. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el,
egyházas helyként. 1399-ben a székesfehérvári káptalan birtoka. 1469-ben és 1498-ban
kelt oklevelek szerint városi kiváltságokat élvezett. A XV. században is a székes-

fehérvári káptalané volt. 1531-ben az ország rendéi itt értekezletre gyltek össze.

1536-ban Török Bálint, 1550-ben Tahy Ferencz birtokában találjuk. Az 1571. évi
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török kincstári adólajstromban Belvár alakban fordul el és ekkor csak 11 házból
állott. 1726-ban rgróf Turinetti Herkules József Lajos volt a földesura, 1733-tól

pedig a Festetics család. Jelenleg is herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb
birtoka. Hajdan itt a Dráva mellett vár volt, melyet a Dráva három oldalról zárt

körül. A hagyomány szerint e várban tartották az ország rendéi 1531-ben értekez-

letüket. E vár a török uralom alatt pusztulhatott el ; nevezetesebb hadiesemény
színhelye azonban nem volt. A róm. kath. templom 1878-ban épült. 1866-ban és
1877-ben a község fele része leégett.

Beié-. Beleg. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak
száma 95. lakosaié : 704, a kik közül 192 róm. kath. és 416 református. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. E helységrl 1493-ban van els ízben okleve-

les adatunk, a mikor a vránai perjelség birtoka. 1536-ban Török Bábnt, 1550-ben
Török János, 1598 - 99-ben Zrínyi György volt a földesura. Az 1554. évi török
adólajstromban Bilok alakban fordul el, 7 házzal. A hódoltság alatt elpusztult,

de 1713-ban újra települt. 1715—1726 között rgróf Turinetti Herkules József
Lajosé volt. 1733-tól a mai napig a Festetics-család volt a birtokosa és most gróf
Festetics Pál az ura. A községbeli régi úrilakot gróf Festetics Antal a XIX. század
ötvenes éveiben építtette

;
jelenleg gróf Festetics Pálé és a bérl lakásául szolgál.

A helybeli református templom 1862-ben épült. 1855-ben a lakosság felerésze a
kolera-ragálynak lett áldozata. 1886-ban a község kétharmada leégett. A lakosok
hitelszövetkezetet, tejszövetkezetet és olvasókört tartanak fenn. Van itt egy gz-
malom, mely Varga József és Simier Sándor tulajdona. A határban a pusztaréti-

dlben egy földvár nyomaira akadunk, melyet török várnak neveznek. Különben is sok
lelet tanúskodik arról, hogy e vidék már az skorban is lakott volt. 1855-ben egy bronz-

táblát találtak itt, amelyre Vespasianus császárnak egy hadirendelete van vésve.E táblát

a Nemzeti Múzeumban rzik. A községhez tartozik : Keleti-major, Nyugati-major.

Beiezna Belezna. A vármegye délnyugati sarkában fekv magyar kisközség. Házainak
száma 269 és leginkább róm. kath. vallású lakosaié 1542. Postája és vasúti

állomása Zákány, távirója Murakeresztúr. Els ízben az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben fordul el, a segesdi kerület plébániái között. A XD7. században mar
a Beleznay család birtoka. 1450—51-ben a Beleznay családból Péter és Tamás
özvegye szerepelnek itt. Az 1536. évi adólajstrom szerint Horváth György, Beleznay
Máté özvegye, Thörök Ferencz és Heranth Ferencz, 1550-ben pedig Beleznay Farkas,

Török Ferencz, Horváth János és Csipcsey Pál voltak a földesurai. 1660-ban az

lstvánffy család birtokában találjuk. 1715-ben 6 háztartás volt e helységben.

1715-ben & Malik családé, 1726-ban a kir. kincstáré és 1733-ban Szentpéter--pusztáxal

együtt Mlinarics Miklósé. 1767-ben báró SiqrayKároly és Beleznay János, 1773—76-ban
báró SigrayKároly fispán, 1835-ben grófFesteticsLászló volt a földesura, AFesteticsek

után a Horváth és a báró Rüffly család birtokába került. Jelenleg a Zalamegyei Gaz-
dasági Takarékpénztárnak és Légrád községnek van itt nagyobb birtoka. A község-

beli két kúria közül az egyiket még a Beleznay, a másikat a báró Rüffly család

1860-ban építtette. A róm. kath. templom 1909-ben épült. A lakosok önkéntes

tzoltó egyesületet és Polgári Olvasókört tartanak fenn. A községhez tartozik

:

Kakonya-pmzta, melynek helyén a középkorban népes falu állott. 1268—1296-ig

a Hahót-nemzetség birtoka. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája

volt és temploma a hagyomány szerint 1560 táján pusztult el. 1349-ben a hely-

séget a Hahót-nemzetségtl a Guth-Keled nembeli Felsö-Lendvai Miklós fiai, Amadé
és János, akarták megszerezni, Balogh nev birtokukért. 1405-ben a Szerdahelyi

Dersfi családé. 1476-ban Szerdahelyi György egyezkedik a Batthyanyákkal itteni

birtokai fölött. 1506-ban néhai Dombai Dávid itteni birtokait H. Ulászló király

eladományozza. 1733-ban puszta és Festetics Kristófé. 1856-ban a csurgói urada-

lomhoz tartozott. Gróf Festetics György itteni birtokait eladván, azok Légrád község
tulajdonába mentek át. A Mura partján fekszik Szentháromság-puszta, a hol a

középkorban szintén egy virágzó helység feküdt, melyrl els ízben 1230-ból van

adatunk. Ekkor már fennállott a Szentháromság tiszteletére szentelt bazilikája,

mely a török hódoltság alatt pusztult el. 1309-ben Kakonyával együtt szerepel.

1405-ben a Szerdahelyi Dersfiaké. 1476-ban Szerdahelyi György birtoka, a ki a

murai rév tulajdonjoga fölött egyezkedik a Batthyányakkal. A XVI. század közepén

a törökök megszállották. A XVUL század elején már puszta volt. Mint ilyent

1733-ban Festetics Kristóf bírta. Ettl kezdve Kakonya sorsában osztozott. A pusztá-

hoz tartozó erd környékén 1848 szept. havában a horvátok és a nemzetrök között
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kisebb csatározások voltak. A községhez tartoznak még a következ lakott helyek:

Asszonyvári-szl. Janka-puszta, Nagydombi-szl, Sándor-puszta.

Berzencze. Nagykanizsa—gyékényes—barcsi vonalon fekv magyar nagyközség. Berzencze.

Házainak száma 512, lakosaié 4073, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. E helységrl a XIV. század els felébl

vannak adataink. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1377-ben,

tartozékaival együtt, a Pécz-iiembek' Lóránt szerezte meg, kinek utódai magukat
innen Berzenczei Lorántfinknak nevezték. Fia, Berzenczei Lorántfi György, 1406-ban

és 1418-ban új adománylevelet nyert a helységre, mely ekkor vámhely is volt.

Fiai, Sandrin és László, 1463-ban egyezkedtek Berzencze és Szenterzsébet fölött.

1468-ban berzenczei és szenterzsébeti kastélyaikat Szenterzsébeti Forster Györgynek
idegenítették el. 1473-ban Berzenczei László itteni birtokaiba özvegyét és Szent-

györgyi Vincze Péter özvegyét iktatták be zálogképen. 1477-ben Forster György,

Vincze Péter özvegyétl, a nála zálogban lev birtokrészeket visszaváltván, ezzel

az egész helység birtokába jutott. 1490-ben Keresztel Szent János tiszteletére

épült egyházát említik az oklevelek. Forster György 1481-ben Tolnai Bornemisza
Jánost osztályos testvérévé fogadta, 1486-ban azonban Forster és neje, Csapi Hona,

szerzdésre léptek Nagyluesei Orbán gyri püspök királyi kincstartóval, mely szerint

Forster a leányát a püspök unokaöcscsének, a nyolczéves Ferencznek eljegyezvén,

megegyeztek, hogy örökösök nélkül leend kihalásuk esetére birtokaik kölcsönösen

egymásra szálljanak, Berzencze vára pedig Forster György halála után Ilona asszonyra

szálljon. 1550-ben Zalai Kelemen volt a helység földesura. Szigetvár elestének

(1566) hírére, az rség kiszökött a várból, a melyet a török kardcsapás nélkül

elfoglalt. A törökök Berzenczét egy járás székhelyévé tették, a várat pedig meg-
ersítették. Az 1568—69. évi zsoldlajstrom szerint az rség 379 emberbl állott.

1571-ben a berzenczei járás már megsznt és a helység a görösgali járáshoz

tartozott. Ekkor csak 5 házból állott. 1594-ben Zrínyi György visszafoglalta a

várat, de csakhamar ismét török kézbe került. Az 1618—19. évi zsoldlajstrom

szerint a török rség 349 emberbl állott. Az 1664. évi téli hadjárat alatt a

keresztény hadak ismét visszafoglalták a várat. A helység 1701—1703-ban a Szalag

családé volt. 1715-ben 20 háztartását írták össze. 1726-ban a Szalay család, majd
1757-ben Niczky György tanácsos, 1776-ban gróf Niczky Kristóf, 1835-ben gróf

Festetics László volt a helység földesura, Jelenleg herczeg Festetics Tassilónak

van itt nagyobb birtoka és szép emeletes kastélya, a melyhez a herczeg csinos vendég-
házat építtetett. A kastélybeli termek falait Pausinger-féle hatalmas vadászati fest-

mények és erdrészletek borítják. A község 1758 ápr. 10-én és 1811 szept. 27-én
országos vásárok tartására nyert szabadalmat. A két róm. kath. templom közül az

egyik még a XVI. századból való, a másik 1735-ben épült. A község lakosai hitel-

és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik : Law/cocs-puszta,

mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1406-ban Egyházas
és Felrét-Lankócz helységeket Berzenczei Lorántfi György nyerte adományul.
1481-ben mindkét helység Szenterzsébeti Forster György birtoka, a ki felerészét

Bornemisza Jánosnak engedi át. 1726-ban Fels-Lankócz- és Alsó-Lankócz-puszták
a Szalay családé. — A mai Lankócz szomszédságában feküdt Atak falu, a hol az

1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint plébánia is volt. Berzencze mellett fekszik

Vecsernye-puszta, mely a középkorban Vecsenye alakban fordul el, 1454—98-ban
a vránai perjelség birtoka. — Berzencze szomszédságában feküdt Szenterzsébet is,

Lankócz szomszédságában pedig Mindszent. Mind a két falu már az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is szerepel. A hódoltság alatt teljesen elpusztultak. Berzenczéhez
tartoznak még a következ lakott helyek : Keresztfai-puszta, Perdócz-major, Garics-

puszta, György-major (azeltt Koplaló), Vadaskerti-major és Lankócz-puszta.

Bize. A balatonszentgyörgy—somogy—szobi helyiérdek vasútvonal mentén Bize.

fekv magyar kisközség. Házainak száma 68, lakosaié 361, a kik róni. kath.

vallásúak. Posta és távírója : Marczali, vasúti állomása : Gyóta-puszta. 1390-ben
enüítik els ízben, a mikor a bizei családnak voltak itt birtokai. E család egyik
sarja, Bizei Péter, a Pécz-nemzetségbl származó Marczaliakkal kölcsönös örökö-

södési szerzdést kötött, mely alkalommal Bizei Péter magszakadása esetére Bizet

a Marczaliaknak vallotta be örök birtokul. A község templomát 1455-ben emKtik.-

1461-ben a Marczaliak a Tapsonyi Anthimi családnak zálogosították el a községet.

1536-ban Hosszutóthi Farkas és az itteni plébános, 1550-ben pedig Báthori András
volt a földesura. Az 1563. évi török fejadólajstromba 5 házzal van felvéve, az
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Bodrog,

Bodvicza.

Boldog-
asszonyfa.

1573—74. éviben pedig 13 házzal. 1583-ban Ungnád Kristóf volt a földesura.

1677-ben mint elpusztult helységet Széchenyi György kalocsai érsek, a gyri püspökség
kormányzója nyerte adományul. A XVIII. században a gróf Széchenyi család ide

németeket telepített, a kik azonban idvel teljesen megmagyarosodtak. 1835-ben
még gróf Széchenyi Pál volt a földesura. A mostani róm. kath. templom 1858.
évben épült. Az 1852. és 1856. években nagy tzvész pusztított itt. 1890-ben a község
fele leégett. 1855 —56-ban kolerajárvány lépett fel. A lakosok gazdakört tartanak fenn.

Bodrog. A kaposvár— fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Házainak száma 81, lakosaié 562, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távirója

Hetes, vasúti állomása : Osztopán. E helységrl 1313-ból van els ízben okleveles

adatunk. 1449-ben a B-nembeli Laki Thúz, a Létai és a Szöcsényi családok

osztályos egyezségre lépnek e helység fölött. 1512-ben Messer István itteni birtok-

részeit Perneszi Imrének adta el. 1726-ban Bodrok alakban fordul el. Késbb a

Lengyel családé lett. 1767-ben Nagy Benedek és Farkas József, majd a Hermann
család volt itt birtokos, a XIX. század elején pedig a L'ottka család. 1911-tl a

Keller és a Hegyesy családok örökölték e birtokot. A községbeli egyik kúriát

Bottka Antal a XIX. század els felében építtette, a másikat pedig báró Pongrácz
Gusztáv a XIX. század elején. A határban az ú. n. Törökhegyen nagyméret föld-

alatti építkezés nyomai vannak, melyek alkalmasint a török hódoltság idejébl

valók. A községhez tartoznak : Alsób-, Felsb-, Hidegér- és Álláskút-puszták. Alsóbü-

és Felsöbü-pusvAák helyén, a középkorban, B helység feküdt, mely 1229-ben Bev,

1329-ben Bew és az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Bun alakban fordul el.
1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka. Szent-Keresztrl czímzett prépost-

ságát 1458-ban és 1536-ban említik forrásaink. 1500-ban Lak (Öreglak) tartozékai

között szerepel. 1549-ben Butsányi Korlátky Annát iktatták e helység birtokába.

1559-ben Tahy Ferencz és neje Zrínyi Ilona vásárolták meg. 1701— 1733-ban

Nagybü alakban fordul el és ekkor Jankovics Istváné. 1835-ben Alsóbü a Jan-

kovics, Felsöbü a Pongrácz családé volt. Alsób Jankovics Xavérti vétel útján

Siskovics Tamásra szállott. Felsb még 1856-ban a báró Pongrácz családé volt.

Jelenleg az albertirsai takarékpénztáré. B szomszédságában, az 1536. évi adó-

lajstromban, Szentmártonkö helységet találjuk, mely valószínleg azonos azzal a

Szent-Márton helységgel, mely az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul.

Bodvicza. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 102,

lakosaié 685, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

Nagyatád. Szintén már az 1332 — 37. évi pápai tizedjegyzékben szerepel. 1660-ban

Zankó Miklós jószága. A török világban elpusztult, de 1713-ban újra települt, ezer

méterrel feljebb a régi falutól. 1725-ben Jankovics István, 1776-ban a Jankovics

és a gróf Niczky, 1835-ben a gróf Niczky, a gróf Schmiedegg és a Jankovics

családok voltak a földesurai. 1856-ban már a gróf Somssich család volt itt birtokos.

A községbeli kúriát a gróf Niczky család a XVIII. század végén építtette, de ez

jelenleg községi iskolaépületül szolgál. A községhez tartozik : Bara-puszta, mely

gróf Somssich Adolf bú-toka.

Boldogasszonyfa. A szigetvár—kaposvári vasútvonal mentén fekv kisközség.

Házainak száma 146, lakosaié 956, a kik részben magyarok, részben németajkúak

és róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Szentlászló. Els
ízben 1258-ban említik az oklevelek Ormán név alatt, a mikor Botykai Encse fiai,

Pál és János, birtokába jutott. 1313-ban a Botykaiak a Szigetieknek adták el.

1313-ban már Bodugazunfalwa alakban fordul el. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben is szerepel. 1470—1473-ban Baranya vármegyéhez tartozik. 1536-ban

Csorba Miklós és János és Kálnói János voltak a földesurai. 1598—99-ben

Batthyány Kristófé, 1626—27-ben Imrefy Farkasé volt. A XVII. század második

felében elpusztult és 1701—1703 között még puszta és Frankovics Jánosé. 1726-

ban már község és Keményfával együtt Igmándy Mártoné, majd örököseié. 1733-

tól kezdve az Igmándy család volt a földesura. Jelenleg Nádassy Istvánnak van itt

nagyobb birtoka. A községbeli úrilakok közül az egyiket Igmándy Benedek építtette

1848 eltt. Ez jelenleg Ruppert Györgyé. A másikat Igmándy Károly építtette és

ez most Nádassy Istváné. A harmadikat Igmándy Ignácz emeltette és ez jelenleg

Kertész Lászlóé. A róm. kath. templom 1760-ban épült. A lakosok hitelszövetke-

zetet tartanak fenn. A községbeli gzmalom Kopp Vidor tulajdona. A községhez

tartoznak: Antalszállás. Szárazrét-puszta és Szentmargitta-\)\i§zta. Az utóbbi a közép-

korban jelentékeny helység volt. 1371-ben fordul el els ízben. 1469-ben Hédervári
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Imre macsói bán a helység egy részét Somogyi Péternek adta. 1598—99-ben

Lengyel István volt a földesura. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint a Koroknay
család birtoka. Boldogasszonyfa mellett feküdt a középkorban Nyirakol falu, melyrl
még a tatárjárás eltti korszakból vannak adataink. 1234—1270-ben a királyi

kanászok faluja, Kívtílök még a tatárjárás eltti korszakban a pannonhalmi Szent

Benedek-rendnek is voltak itt birtokai. E területbl egy ekealja a jVoé-nemzetség

birtokába került, ezt azonban a szentmártoni apát 1250-ben a Noé-nembeli Január

fia Pétertl és rokonaitól visszaváltotta. 1307—1310-ben az apátság birtoka. Az
utóbbi évben kelt oklevél szerint Zopa I. Pál, a Szák-nemzetség sarja, volt szom-

széd birtokos. 1346-ban, a Gyr-nemzetség tagjainak osztálya alkalmával, Dersfi

Miklós nyerte osztályrészül. 1434-ben a pannonhalmi apát itteni birtokait Szerda-

helyi János fiának, Imrének, adta cserébe. 1489-ben Szerdahelyi István birtoka. —
Az 1536. évi adóösszeírásban Boldogasszonyfa és Tótváros között elfordul Karand,
mely alighanem azonos az 1332—37. évi tizedjegyzékben elforduló Karán helységgel.

Bolhás. A budapest-fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- Bolhás.

nak száma 112, lakosaié 1098, a kik vegyesen róm. kath. és református vallásúak.

Postája, távírója és vasúti állomása Somogyszob. Már az 1332—37. évi tized-

jegj^zékben elfordul. 1389-ben a segesdi uradalomhoz tartozott. 1460-ban a Mar-
czaliak a Berzenczei Lorántfiaknak kötötték le. 1486-ban a Szenterzsébeti Forster

család birtokában találjuk. 1488-ban Mátyás király birtokában volt, 1495-ben a

Báthoriak nyerték adományul. Késbb Marczaü László birtokába került, kinek

halála után, 1512-ben, Perneszi Imre, valamint fiai, Miklós, Pál és István, bírták.

1536-ban Perneszi Egyed, Imre és István özvegye, 1550-ben Egyed és Ferencz,

1598—99-ben András volt a helység földesura, a ki még 1577-ben I. Rudolf

királytól új adománylevelet nyert itteni birtokaira. 1612-ben Perneszi Györgynek
és testvérének, Jánosnak, a fiai osztoztak meg rajta. Perneszi István itteni birtokait

1660-ban Kanizsai Miklósnak idegenítette el. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna
Jiúiánna, férjezett Babócsay Ferenczné voltak a földesurai. 1726—1733-ban még
a Perneszieké volt; késbb a Tallián család birtokába került, 1756-ban Vizeki

Tallián Ignácz vezérrnagy, 1767-ben ennek özvegye, szül. Zalabéri Horváth
Terézia. 1776-ban Bakó Mihály, 1830-ban gróf Zichy Pál, 1856-ban Károly,

1860-ban herczeg Odescalchi Artúr volt itt birtokos. Jelenleg gróf Somssich Imré-

nek és herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka. A községben lev
régi kúriát Tallián Ignácz 1830 táján építtette. Ez jelenleg gróf Somssich Imréé.

A református templom 1853-ban, a róm. kath. kápolna 1867-ben épült. Gróf
Somssich Imrének egy gzmalma is van itt. Idetartoznak a következ lakott helyek:

Szentlászló-puszta, Bördecz-puszta, Imre-major, Juliafalva-major és Rihárd-major.

Szenllászló-puszia helyén a középkorban egy jelentékeny falu feküdt. Els ízben

IV. Bélának egy 1262. évben kelt oklevelében van említés róla, a mikor a somogyi
várhoz tartozó Alma nev várföld, melyet a király a pannonhalmi apátságnak
adott cserébe, Szent-László helység közelében feküdt. A XIV. században itt a

karinges, szabályozott kanonokoknak Szent Lászlóról czímzett prépostsága és monos-
tora állott fenn. 1406-ban a Pécz-nembeli Berzenczei Lorántfi György nyerte

adományul. 1550-ben Zalay Kelemen volt a földesura, 1733-ban pusztaként a

veszprémi káptalan birtoka volt. Késbb a gróf Festetics családé lett és jelenleg

herczeg Festetics Taszilóé.

Bolhó. Drávamenti magyar kisközség. Házainak száma 214, lakosaié 1703, Boihó.

a kik túlnyomóan róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Babócsa. Eredetileg a 7%o^-nemzetség si birtoka volt. Az 1231. évi

nemzetségi osztály alkalmából I. Bodor három idsebb fiáé: Jakabé, Kozmáé és

Petkéé lett. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul, ekkor tehát már
plébániája is volt. 1434-ben a Marczaliaké. Marczali László halála után, 1495-ben,

a Báthoriak nyerték adományul II. Ulászló királytól. 1550-ben Báthori András,
1598—99-ben Nádasdy Ferencz volt a földesura. Az 1571. évi török kincstári

adólajstromban Bolhok alakban fordul el; ekkor 55 házból állott. Az 1660. évi

pannonhalmi fapátsági tizedjegyzékben a szentgyörgyi vár tartozékaként szerepel.

1677-ben I. Lipót király Széchenyi György kalocsai érseknek, a gyri püspökség-

kormányzójának adományozta. 1715-ben 11 háztartását írták össze. 1733-ban már
jobbágyközségként szerepel az összeírásban. 1715—1733 között gróf Széchenyi
Zsigmondé, késbb a gróf Széchenyiek csokonyai (Erdcsokonya) uradalmához tar-

tozott. Gróf Széchenyi Páltól 1880 táján báró Solymossy László vette meg és 1905



50 Somogy vármegye községei

óta báró Solymossy Ödön tulajdona. A róm. kath. templom 1901-benépült. A lakosok
gazdakört, hitelszövetkezetet és önkéntes tzoltó egyesületet tartanak fenn. A határ-

beli dlök közül az egyiket Táborhelynek, a másikat Ofalunak nevezik. Az utóbbi való-

színleg a régi község helyét jelzi. A községhez tartozik: László-major és Teréz-major.
Bonnya. Bonnija. Az igali járásban fekv kisközség. Házainak száma 157, lakosaié 1000,

a kik vegyesen magyar- és németajkúak, róm. kath., ref. és ág. h. ev. vallásúak.

Postája Kisbárapáti, távírója és vasti állomása helyben van. A székesfehérvári

káptalan részére 1229-ben kiállított megersít levélben villa Buduna, 1337-ben
Bonya, 1420-ban Bunnya, 1468-ban Bwnya alakban van említve. Az 1536. évi

összeírásban már a mai néven fordul el. 1480-ban vásáros hely is volt. Az 1536.
évi adólajstrom szerint a székesfehérvári prépost volt a földesura. Az 1573—74.

évi török kincstári fejadólajstromban 14 házzal szerepel. 1660-ban Zankó Miklós
jószága. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint Zankó Miklós és Boldizsár voltak

a földesurai. 1726-ban felerészben a gróf Harrach, felerészben a gróf Esterházy
család birtoka. 1733-ban az egész helység a gróf Hunyady családé. E család bírta

1902-ig. a mikor birtokát kisebb részletekben eladta a helybeli polgároknak.

A községbeli ref. templom 1883-ban épült. 1900-ban 20 ház és nagy takarmány-
készlet égett le a községben. Idetartozik Bonnya-puszta, mely 1726-ban rgróf
Turinetti Herkulesé, 1733-ban Festetics Kristófé volt. Késbbez is a gróf Hunyadyak
birtokába került.

Boronka. Boronka. Marczalitól keletre fekv magyar kisközség. Házainak száma 75,

lakosaié 647, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

Marczali. Els ízben Lampért országbírónak 1321 nov. 16-án kelt ítéllevelében

találkozunk e helység nevével, a mikor Boronkai András Bogár István eskütársa-

ként szerepel. 1423-ban Baronka, 1483—87-ben már Boronka alakban említik az

oklevelek. 1536-ban Geszthei László volt a földesura. Egy 1703 táján kelt össze-

írás szerint még pusztaként, Zankó Miklós és Boldizsár birtoka volt. Az 1715. évi

összeírásban újonnan települt helységként szerepel, 5 háztartással. 1726-ban Fekete

János, 1733-ban Boronkay Ferencz, 1776-ban Gaál József és 1835-ben is a Gaál-

család volt a földesura. 1856-ban gróf Széchenyi Pál volt itt birtokos, jelenleg

pedig gróf Széchenyi Andor Pál. A községbeli kastélyt özv. Kund Béláné 1908-ban
építtette. A róm. kath. templom 1760 táján épült. A községhez tartozik : Alsógaics-

és Felsgaics-puszta.

Böhönye. liöhönye. A szob—balatonszentgyörgyi vasút mentén fekv magyar kisközség,

körjegyzséggel. Házainak száma 445, lakosaié 3034, kik közül 2280 a róm. kath. és

703 a református vallású. Postája, távirója és vasúti állomása helyben van. Az
1536. évi adólajstromban Byhenye alakban fordul el, a zágrábi püspökség bir-

tokaként. 1550-ben Behene alakban szerepel. 1560-ban I. Ferdinád király Per-

neszi Ferencz fiának, Farkasnak, adományozta. Az 1554. évi török kincstári adó-

lajstrom szerint 6, az 1571. évi szerint 22 házból állott. 1598—99-ben Bogács
Andrásé, de 1660-ban már Sárkány Miklósnéé. Egy 1703 eltti összeírás szerint

Festetics Pál volt a földesura. 1715-ben 14 háztartását írták össze. 1726—33-ban

Festetics Kristófé. 1776-ban Festetics Lajos, 1835-ben Festetics Antal volt a földes-

ura. 1794-ben országos vásárok tartására nyert szabadalmat. 1856-banFesteticsÁgoston
volt itt birtokos és jelenleg gróf Festetics Pál a legnagyobb birtokosa, kinek itt kényel-

mesen berendezett vadászkastélya van, mely 1876-ban épült. A községbeü két templom
közül a róm. katholikust 1760—65-ben, a reformátust 1783—84-ben emelték.

A lakosok temetkezési egyesületet, gyászkocsi egyesületet, tzoltó egyletet, gazda-

kört, olvasókört, községi takarékpénztárt és önsegélyz egyesületet tartanak fenn.

A község határának egy részét Cseh-meznek nevezik, a Festetics család részérl

itt letelepített csehek után. A községhez tartoznak a következ lakott helyek : Dávod-
puszta, Festeticsterebezd, Illés-major, Felsakol, Kis- és Nagybalogd-puszta, Pósa-

puszta, Törökrét-puszta és Vaskota-puszta. Dávod-puszta helyén feküdt a középkorban

Dávod falu, a mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1550-ben

Dávody György birtoka. 1598—99-ben Bakó Farkas volt a helység földesura. 1660-ban

pusztaként Sárkány Miklósné birtoka, 1733-ban már Festetics Kristófé. — Festetics-

terebezd helyén találjuk a középkorban Terebezd helységet, mely 1331-ben a somogy-

vári apátság birtoka. A XV. században az Anthimiaké volt, a kik a Terebezdi elnévvel

is éltek. 1482-ben Szenyér várának tartozékai között szerepel. 1550-ben Wárday
Zsigmond és Zalay Lénárt, 1660-ban az esztergomi káptalan birtoka. 1733-ban,

pusztaként, felerészben az esztergomi káptalan, felerészben Festetics Kristóf jószága.
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Berzencze. — Herczeg Festetich Tasziló vadászkastélya.

Böhönye. - Gróf Festetics Pál vadászlaka.
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1856-ban a Festetics család déghi ágáé. — Pdsa-puszta, egy 1703 tájáról való össze-

írás szerint Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. — A mai Illés-major helyén feküdt

a középkorban Ellesi helység, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

is szerepel. 1550-ben Alya Mátyás és Perueszi Ferencz voltak a földesurai. 1583-ban
már csak két portát írtak benne össze.

Böszénfa. A szigetvár— kaposvári vasútvonal mentén fekv kisközség. Házainak Bszénfa.

száma 123, lakosaié 995, a kik vegyesen magyarok és németajkúak és leginkább

róm. kath. vallásúak. Postája és távírója G-álosfa, vasúti állomása helyben van.

Egyike azoknak a falvaknak, a melyeket még Szent István király adományozott

a szentmártoni apátságnak. Az Albeus mester esztergomi kanonoktól 1237—1240.

években készített összeírásban Bozais alakban fordul el. A tatárjárás eltti kor-

szakban az apátság kanászai lakták. Középkori neve Bajszinfalva volt. 1425-ben
Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerdahelyi Dersfi Márton,

a zselicz-szentjakabi apátsággal szemben, jogot tartanak e helységre. Az 1570. évi

török kincstári adólajstromban 10 házzal szerepel. 1626 -27-ben Imrefy Farkasé.

Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben Imrefy Farkasné szerepel földesuraként.

1715-ben 6 háztartását írták össze. Az 1703— 1715. évi összeírások szerint már
Festetics Pálé és e családé maradt mindvégig. A községbeli úrilakot a gróf Festetics

család építtette. A régi róm. kath. templom 1777-ben épült, de helyére gróf Festetics

Pál 1902-ben új templomot emeltetett. A községhez tartoznak : Kisbszénfa- és

Szenttamás-puszták és Rókamalom-major. Szenttamás a középkorban jelentékeny

falu volt. 1425-ben Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerda-

helyi Dersfi Márton tartanak hozzá jogot. 1489-ben Szerdahelyi István birtoka.

1626-ban Imrefy Farkas, 1660-ban Imrefy Farkasné jószága. 1733-ban már puszta

és Festetics Kristófé.

Buzsák. Magyar kisközség, körjegyzségi székhelylyel. Házainak száma 342, Buzsák.

lakosaié 2288, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Lengyeltóti. A mai Buzsák helyén a középkorban Akts és Magyari falvak

feküdtek. Ez a terület eredetileg a somogyi vár tartozéka volt, a XHl. században
azonban egy része a B-nemzetség birtokába került. A B-nembeli Izsép fia János

1268-ban az itteni várbirtokokat jó szolgálatainak jutalmául kapta adományul 1Y.

Béla királytól. János azonban nem érvényesítette jogait, hanem a kapott birtok-

részt visszaadta a várjobbágyoknak, de 1279-ben D7. Lászlótól új adománylevelet
eszközölt ki az egész Magyari helységre. 1403-ban Magyari helységet Gordovai
Fancs László fia, László, nyerte adományul. 1424-ben László fiai : János, Imre,

Bertalan és László megosztoztak itteni birtokaikon. 1455-ben a Fancs család új

adománylevelet nyert V. László királytól, de kívüle még az Alapi családnak is vol-

tak itt birtokai. Alapi András itteni részbirtokait 1464-ben Gordovai Fancs Gáspár-
nak adta el. Magyari 1498-ban még a Gordovai Fancs családé !

- - Akts (Akcs) hely-

ség nevével 1449-ben találkozunk els ízben és ekkor a B-nembeli Laki Thúz,
a Létai és a Szécsényi családoké. 1500-ban Corvin Jánost és Enyingi Török
Imrét iktatták birtokába. Az 1536. évi adólajstrom szerint a két helység már
egyesült. Az 1536. évi adólajstromban Akts-Magyari földesuraiként Laki Bakith
Pál, Kürthösy Imre, Fajszi Ferencz, Kovácsy Péter és Török Bálint szerepelnek.

1549-ben Butsányi Korláthköy Annát iktatták birtokába. 1559-ben Lakvárt, tartozé-

kaival együtt, Tahy Ferencz flovászmester és Zrínyi Ilona vásárolták meg. 1607
táján Lengyel János szigligeti kapitány és Kéthelyi Mátyás a helységet erszak-
kal elfoglalták s Lakvárához csatolták. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben a
szigligeti vár tartozékai között találjuk. 1675-ben Pribérdi Jankovics István, továbbá
testvérei, Péter és Boldizsár, valamint rokonuk, Csopaky Judit, férj. Mészölyné, pert

indítottak özvegy Lengyel Zsigmondné, szül. Kisfaludi Kata, mint fiának, Lengyel
Miklósnak, gyámja ellen Akts-Magyari, másként Buzsák birtokáért. A per 1678-ban
egyezségileg nyert befejezést, melynek értelmében Buzsák jobbágyait a Jankovics
és a Lengyel családok között osztották fel. Ez a felosztás szolgált alapjául az

újabb idben is használatos Jankovics-Buzsák és Lengyel-Buzsák elnevezésnek.

1715-ben 44 háztartást írtak össze e helységben. 1726-ban felerésze még Jankovics
Istváné, de a másik fele már a Lengyel és a Mérey családok között oszlik meg,
míg 1733-ban már az egész helység Jankovics István földesúri hatósága alá tar-

tozott. 1767-ben felerészén Jankovics Antal özvegye Fekete Julianna, felerészén báró
Maithényi János, Yrancsics Pál vezérrnagy, Baranyay Imre özvegye, Kis Barnoki
Farkas Sándor, Mérey Lajos és Károly özvegye voltak a helység földesurai. Jelen-
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leg Jankovics B. Gyulának, Kund Gusztávnak és gróf Széchenyi Imrénének van
itt nagyobb birtoka. 1856-ban a kolera pusztított a helységben, a hol mintegy
400 áldozatot követelt. A lakosok hitelszövetkezetet és takarékmagtár-szövetkezetet

tartanak fenn. A községhez tartoznak: Buzsáki-major (azeltt Bei-major), Kéka-puszta,
Kistatárvár, Csiszta-puszta, Czeria-szltelep és Kund-puszta. Kéka-puszta helyén a
középkorban egy nagyobb falu feküdt, melynek 1327-ben lelkésze is volt. E hely-

ség elfordul az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben is.

Bürüs. Bürüs. A Dráva völgyében fekv magyar kisközség. Házainak száma 57, lako-

saié 388, a kik nagyobbrészt reformátusok. Postája és távírója Gyöngyösmellék,
vasúti állomása Szigetvár. 1479-ben Bewres alakban fordul el. Ekkor Bakonyai
István a pécsi káptalannak zálogosította el. 1480—89-ben Barcsvárának tartozéka.

1715-ben 4 háztartását írták össze. Az 1726—33. években a gróf Rindsmaul
családé volt. 1757-ben a Czinderyek birtoka és Czindery László 1856-ban is bir-

tokos volt itt. Jelenleg gróf Andrássy Aladárnénak van itt nagyobb birtoka. A refor-

mátus templom 1869. évben épült. Van itt egy ifjúsági dalárda. A községhez tar-

tozik Onti-major.

büssü. Büssü. Magyar kisközség, a körjegyzség székhelye. Házainak száma 155,
lakosaié 973, kik közül 550 róm. kath. és 405 református. Postája helyben van,

távírója Somogyszil, vasúti állomása Baté. A község határában, a Górdombon,
talált kbalták és házieszközök tanúsága szerint, a mai Büssü területe, már a törté-

nelem eltti korszakban is lakott volt. A római kor emlékei közül említést érdemel
a páfrányosi mez római temetje. Az 1880-as években a paperdei mezben is

egy római sírt találtak. A nemzeti királyság megalapításával, a mai Büssü területét,

a tolnai királyi várhoz csatolták. Ezen a területen alakult Bese vagy Bösö helység,

mely els ízben 1275-ben fordul el. 1289-ben a királynéi praecok-nak (hirdetk-

nek) volt itt földjük. E helység 1362-ben Beuseu, 1408-ban Beseiv alakban fordul

el. 1449-ben a Bocskai család is Besew-i elnévvel szerepel. Az 1536. évi adó-

lajstromban Beesew alakban fordul el és ekkor Nagy Antal és Zolthay Gáspár
voltak a földesurai. Az 1573—74. és az 1575. évi török kincstári adólajstromok-

ban Bösö alakban találjuk, de ekkor már csak 8 házból állott. 1598—99-ben Peth
Kristóf birtokában volt. — A mai Büssü községtl éjszaknyugatra feküdt Béez.

Az egykori falu templomának alapfalait 1882 táján ásták ki. A hagyomány szerint,

az 1514. évi pórlázadás alkalmával, az utolsó ütközetek egyike az egykori Bécz
községtl éjszakra elnyúló fensíkon folyt le, mely alkalommal Bécz elpusztult s

lakosai az erdkbe menekültek. E pusztulás után alapították a mai Büssü közsé-

get. Bécz ettl kezdve pusztai birtokként szerepel. 1562-ben Mezlaki Zámbó Imre

új adományt nyert Büssü és Báté helységekre és Bécz-pusztára, 1610-ben Zámbó
István Alya Mátyással, Zámbó Ferenczczel és Plakorich Jánossal egyezkedik e

birtokok fölött. 1701 jun. 21-én a Zámbó örökösök Büssü, Báté és Bécz birtoko-

kat a Laczkó családnak örökbe vallják a gyri káptalan eltt. Az 1715. évi össze-

írás szerint is a Laczkó családé volt Bátéval együtt. 1721 ápr. 16-án ÜL Károly

király Büssü és Báthé birtokokat, továbbá Bécz-pusztát, a babocsai uradalommal

együtt, gróf Rindsmaulné szül. Neudeck Mária Katalinnak adományozta. 1729.

márcz. 16-án Kobenzl grófné, szül. gróf Rindsmaul Karolina Büssü, Báthé birto-

kait és Bécz-pusztát Gyulai Gaal Gábornak adta el. Ez idtl kezdve a mai

napig a Gyulai Gaal család birtokos Büssün. Gyulai Gaal Gábor 1741 aug. 28-án

új adományt nyert Mária Terézia királyntl Büssü, Báté helységekre és Bécz-

pusztára. Gaal Gábornak 1754-ben bekövetkezett halála után Büssüt, Báthét és

Bécz-pusztát fiai: Antal és Kristóf örökölték, a kik késbb vétel útján Kazsok
községet és Uzd-pusztát szerezték meg. Gaal Antal egyetlen fia, János, 18 éves

korában elhalván, leányai pedig az uzdi pusztát kapták örökrészül, Büssü, Báthé

és Bécz Gaal Gábor fiaira szállott. Gaal Kristóf fiai, István és György, 1808-ban

a családtól 20 évre zálogba vették az Antal-féle részt, melyet 1838-ban örök áron

megvásároltak. A két testvér akként osztozott meg, hogy Büssü és Bécz egy

része Gaal Istvánra, Báthé, Kazsok és Bécz másik része Gaal Györgyre szállott.

Gaal István halála után (1863) Büssüt Gusztáv örökölte. Utána 1900-ban fiai.

Gyula és István, a szomszédos patalomi birtokot megszerezvén, azon megosztoz-

kodtak. Jelenleg Gaal Gyula örököseinek és Gaal István cs. és kir. kamarásnak

van itt nagyobb birtoka. A községbeb úrilakot 1760-ban özvegy Gaal Gáborné

építtette Antal fia számára. Jelenleg özvegy Gaal Gyuláné tulajdona. A községben*

róm. kath. kápolnát özvegy Gaal Gáborné. szül. Garamveszelei Kazy Júlia és fia,
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Antal, 1764-ben építtették. A református templom 1791-ben épült, A róni. kath.

kápolna egész felszerelése a feloszlatott pálos szerzetesrend pécsi rendházából

került ide. 1810 máj. 8-án a helység vásárszabadalmat nyert. A lakosok hitel-

szövetkezetet és gazdakört tartanak fenn. A határnak egyik részét a Pusztatemplom-

dl foglalja el; hajdan itt feküdt Bécz helység. A községhez tartozik: Bársas-

major, Paperdö-major.

Csákány. A marczali járásban fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai- csákány.

nak száma 114, lakosaié 779, a kik leginkább róni. kath. vallásúak. Postája hely-

ben van, távírója Nemesvid, vasúti állomása Komárváros. 1394-ben a Marczali

család nyerte adományul. Az 1536. évi adólajstrom szerint Szánthay János özvegye

volt a helység földesura. A XVI. század közepén a helységben erdöt emeltek,

mely azonban 1566-ban török kézre került, de 1583—86-ban már ismét magyar
rség tanyázott benne. Az 1580. évi török kincstári fejadólajstrom már csak három
házat talált benne. Az 1710 táján kelt összeírás szerint Házy Simon birtoka volt.

1726-ban puszta és Guary Gáboré és Póka Miklósé. 1773-ban Makay Zsigmond,

a Böröndy, a Tomcsányi, a Petrich családok, továbbá Póka Ádám voltak a hely-

ség földesurai. 1856-ban a Domaniczky, Lehner, Korchmáros, a Szentgyörgyi és

a Paiss családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Bertelendy Andornénak van itt

nagyobb birtoka és Paiss Mihálynénak, Lehner Sándor s Ilka testvéreknek, Veres

Lajosnak és Páhy Ödönnének kényelmes úrilaka. A Hertelendy és a Lehner család

számos Deák-ereklyét riz. A róm. kath. templom 1815-ben épült, azon a helyen,

a hol hajdan Pálos-kolostor állott. A régi község tulajdonképen a mostanitól nyu-

gatra, a jelenlegi temet helyén feküdt s a XVI. század végén pusztult el. Ide-

tartozik: a Hertelendy-puszta (azeltt Sándor-puszta), Lehner-puszta és Paiss-puszta.

Cserénfa. A szigetvár— kaposvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, cserénfa.

Házainak száma 94, lakosaié 565, a kik róni. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasútállomása Szentbalázs. Els ízben az 1536. évi adólajstromban fordul el,

Cyerenfalwa alakban és ekkor Török Bálinté volt. 1715-ben 10 háztartást írtak

itt össze. Ekkor már gróf Esterházy József volt a földesura. 1726-ban a herczeg

Esterházy hitbizományhoz tartozott és ettl kezdve a mai napig is odatartozik.

A községhez tartozik: Tótfalu-puszta.

Csert. A szigetvár—kaposvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, csert.

Házainak száma 111, lakosaié 667, a kik vegyesen róm. kath. és ref. vallásúak.

Postája, távírója és vasútállomása Szigetvár. 1360-ban Csertw alakban fordul el,
Pata város tartozékaként, 1455-ben Marczali János a toldii pálosoknak hagyo-
mányozta, a kik még 1536-ban is e helység földesurai voltak. 1598—99-ben Balogh
Jánosé volt, 1626—27-ben Végh János birtoka. Az 1660. évi dézsmaváltságjegy-

zék szerint a Perneszt család jószága. A szigetvári tiszttartó 1692. évi összeírása

szerint Házy Simoné volt. 1726-ban Madarász László, 1767-ben Sárdi Somssich

Antal, 1776-ban ifj. Somssich Antal, 1835-ben a Somssich, 1836-tól kezdve a Fes-

tetics család volt a helység földesura. Jelenleg gróf Festetics Kristófnak van itt

hitbizományi birtoka. A községbeli úrilakot a Festetics család 1836-ban építtette.

A református templom 1798-ban, a róm. kath. kápolna 1881-ben épült. A község-
hez tartozik: a Cserti-szlhegy és Hársfa-puszta.

Csorna. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- csoma.

nak száma 97, lakosaié 552, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Attala-Csoma. A középkorban Tolna vármegyéhez
tartozott. 1138-ban villa Cuma alakban fordul el és ekkor a dömösi prépostságé.

Az 1542. évi adólajstrom szerint a pécsi püspökség birtoka. Az 1573— 74. évi

török kincstári adójegyzék szerint 9, az 1580-iki szerint 8 házból állott. Az 1660.
évi dézsmaváltságjegyzékben Zankó Miklós jószágaként szerepel. Egy 1703 tájá-

ról való összeírás szerint Zankó Miklós és Boldizsár voltak a földesurai. 1715-ben
hat háztartását írták össze. 1726-ban a gróf Harrer, 1733-tól a Hunyady család

a földesura. Jelenlegi birtokosa ifj. gróf Hunyady Ferencz. A lakosok róm. kath.

olvasókört tartanak fenn. A községhez tartozik : Csorna-puszta, Csornai alsó-major

és Csornai felsmajor.

Csombárd. A kaposvár—fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, csombárd.

Házainak száma 43, lakosaié 450, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója

Hetes, vasúti állomása Osztopán. Legrégibb adatunk 1324. évbl van e helység-
rl, de birtokosai egész 1726-ig ismeretlenek. Ekkor Csák Mihály volt a földesura,

1733-ban pedig özvegye, szül. Bakó Erzsébet. 1767-ben és 1776-ban Csák Imréé volt.
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1856-ban báró Pongrács Gusztáv volt itt birtokos és jelenleg báró Pongrácz Ma-
tildnak és a szentbenedeki prépostságnak van itt nagyobb birtoka. A községben'

Pongrácz-féle régi kúria 1780 táján épült. Idetartozik: Újfalu-puszta. — Csombárdtól

délre feküdt Hidas, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul.
Cssköij Csököly. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-

nak száma 400, lakosaié 1849, a kik közül 415 a r. kath. és 1405 ref. Postája

helyben van, távírója és vasúti állomása Jákó-Nagybajom. Els ízben az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben van róla említés. 1382—83-ban Chukul, 1466-ban CheJcel

alakban fordul el. 1466-ban a veszprémi püspökség birtoka. 1536-ban Pekry
Lajosé. Az 1565—66. évi török kincstári fejadó jegyzékben Csókol alakban szere-

pel, 45 házzal. 1598—99-ben a veszprémi püspökség birtoka. Ugyancsak így szere-

pel az 1660. évi pannonhalmi tizedjegyzékben is. 1715-ben 57 háztartását írták

össze, a mikor a hozzátartozó Jákó-, Kisasszond- és Korpád-pusztákkal együtt

a veszprémi püspökségé volt. 1817 okt. 10-én országos vásárok tartására nyert

kiváltságot. A községbeli róm. kath. templom 1760 táján, a református 1856-ban
épült, A lakosok kisgazdakört és hitelszövetkezetet tartanak fenn. Van itt egy
gzmalom és homoktéglagyár is, mely Biró Sándor tulajdona. A község futczája

nagy részében oly széles, hogy a hang alig hallatszik át a másik oldah-a. Asszony-

népének a ruházata néprajzi szempontból nagyon érdekes és különösen az idsebb
asszonyoké sokban emlékeztet még a török világra. A községhez tartozik: Malom-
lak nev lakott hely.

Csömend. Csömend. Marczalitól keletre fekv magyar kisközség. Házainak száma 55,

lakosaié 431, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Nikla, távírója és vasúti állo-

mása Marczali. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el,

tehát akkor is már egyházas hely volt Az 1536. évi adólajstromban Chemend
alakban találjuk bejegyezve, Török Bálint és Fajszi Ferencz birtokaként. 1726-ban

még puszta és a Lengyel és a Mérey családoké, 1767-ben még Csák Imre és

Sándor és Skublics Sándor özvegye : Zárka Anna Mária bírták ; késbb a G-yulai

Gaal család birtokába került. 1856-ban gróf Széchenyi Pálé volt. Jelenlegi leg-

nagyobb birtokosa gróf Széchenyi Andor Pál. A községhez tartozik : Koszod-puszta.

csurgó. Csurgó. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar nagyközség.

Járási székhely. Házainak száma 623, lakosaié 4193, a kik közül 2570 róm. kath.,

1010 ref., 291 ág. h. ev. vallású és 320 izraelita. Postája, távírója és vasúti állo-

mása helyben van. Els ízben IH. Béla királynak a székesfehérvári János lovagok

részére 1193. évben kiállított megersít levelében fordul el. 1226-ban a Jeruzsá-

lemi Szent János lovagrendnek már rendháza is volt Csurgón, mely az 1217—1226.

évek között alakulhatott és 1264-ben már hiteles hely is volt. 1370-ben a vránai

perjelség birtoka volt. Zsigmond király 1405. évi nov. hó 28-án kelt szabadalom-

levelében Segesd város kiváltságait adományozta a helység lakosainak, a kik ettl

kezdve városi kiváltságokat élveztek. Vámját az 1471 : XXX. törvényczikk eltörölte.

1532-ben Zrinyi János és öcscse, Miklós, birtoka, a kik a várat a hozzátartozó

uradalommal együtt sógoruknak : Paksi Jánosnak adták át kétévi használatra,

1542-ben Zrinyi Miklós birtokában találjuk ; 1548-ban és 1550-ben azonban Enyingi

Török János és Ferencz birtoka, de 1552 ti ismét Zrinyi Miklósé. 1556. év szén
Ali basa parancsára Kassun bég megrohanta Csurgót, de a várat elfoglalni nem
tudta. 1559—60-ban Horváth Márk szigetvári kapitány katonái váratlanul meg-

rohanták a várost és felégették. 1566-ban, Szigetvár eleste után, a vár szintén

török kézbe került. A törökök a várost a berzenczei nahiébe (járás) osztották be,

az 1567—68. évi adólajstrom szerint azonban ekkor mindössze 4 adóköteles

háza volt. 1594-ben a várat Zrinyi György visszafoglalta a törököktl. 1598—99-ben

a helység Zrinyi György földesúri hatósága alá tartozott. 1626—27-ben, úgyszintén

1660-ban is a Zrinyi családé volt. 1715-ben 14 háztartását írták össze. Ekkor,

valamint 1726-ban is Turinétti Herkules Lajos József rgrófé volt. 1733—45-ben

Festetics Kristófé. 1773-ban és 1776-ban gróf Festetich Pálé volt. A XVni. szá-

zad végén gróf Festetics György volt a földesura, a ki Sárközy István ösztönzé-

sére 1794-ben az itteni református gimnáziumot alapította, melyben Csokonai Vitéz

Mihály is tanárkodott. 1784 aug. 6-án és 1791. évi okt. hó 17-én országos vásárok

tartására nyert szabadalmat. 1835-ben gróf Festetics László volt a földesura.

A róm. kath. templomot még a XIH. században építtette a János lovagrend.

A templom román stílben épült, az idk folyamán átalakult és a régi templom

maradványa ma már csak a nyolczszeglett templomtorony. A templomot a tör-
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kök imaházzá alakították át, de a XVIII. század elejétl ismét kath. istentiszteletre

szolgál. A csinos református templom 1860-ban épült. Egy szép kastély is van a

helységben, melyet Meller Henrik nagybérl építtetett. A község határában két

nevezetes forrás van; az egyik a Mária kút, mely a János lovagok uralma alatt

kegyforrásként volt ismeretes, a másik a Basa-kút, mely a török uralom emlékét

rzi. A községben a járási hivatalokon kívül állami tanítóképz, református f-
gimnázium és polg. leányiskola is van. Van itt villamosvilágítás, hitelszövetkezet,

tejszövetkezet, gazdakör, Otthon és Csurgói Kaszinó, keresked és iparoskör, pol-

gári kaszinó, három pénzintézet, három téglagyár, két gzmalom, leugyár és tej-

feldolgozó gyár, mely a tengerentúlra való szállításra van berendezve. A határ-

beli egyik dlt Kulupács-szállásnak nevezik, mert e tájon akasztották fel a XIX.
század ötvenes éveiben a híres Kulupács betyárt. Csicskármez nev határrészén

állítólag a Csicskár családnak várkastélya volt. A mostani Óvárosban, a Csicskár-árok

és a vasúti töltés között, még jelenleg is láthatók halmok és kfalmaradványok.

A községhez tartozik : Avas-puszta, Cser-puszta, mely 1726-ban Fekete Jánosé

volt és Kökény-puszta.

Csurgónagíjmarton. Csurgótól éjszakra fekv magyar kisközség. Házainak Csurgonagy-

száma 95, lakosaié 570, a kik nagyobbára ref. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása Csurgó. Els ízben 1367-ben fordul el, a vránai perjelség birtoka-

ként. 1472-ben Kisfaludi János nyerte adományul, Kisújlak-pusztával együtt.

1536-ban Drághy Miklós, 1550-ben Török József, 1598—99 ben Zrínyi György
volt a földesura. 1626-ban és 1660-ban is a Zrínyi családé volt. 1715-ben 10 ház-

tartását írták össze és ekkor rgróf Turinetti Herkules József Lajosé volt.

1733-ban és 1767-ben Festetics Kristóf volt a földesura és ma is herczeg Feste-

tics Tassilónak van itt nagyobb birtoka. A református templom 1841-ben épült.

A községhez tartozik: Gágy-puszta.

Csurgósarkad. Csurgótól délre es magyar kisközség. Házainak száma 77, csurgósarkad,

lakosaié 398, a kik leginkább református vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása Csurgó. A középkorban e tájon két ily nev helység volt egymás mel-

lett. Az 1422. évi oklevélben Kethsarkad, 1481-ben Utraque Sarkad alakban for-

dul el. 1486-ban már csupán egy Sarkad helység szerepel. 1406-tól kezdve a

Pécz-nemzetségbl származó Berzenczei Lóránt család birtoka volt. 1481-ben Szent-

erzsébeti Forster Györgyé. 1536-ban Zalay János, 1550-ben Zalay Kelemen, 1598

—

99-ben Szalay János volt a földesura. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint

az Istvánff'y család jószága volt. 1715-ben Madarász Lászlóé. 1726-ban ismét

a Szalay család a földesura, 1773—76-ban gróf Niczky Kristóf, 1835-ben gróf

Festetics László. Jelenleg herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka.

Darány. A barcs—pécsi vasútvonal mentén fekv magyar nagyközség. Házai- Darány.

nak száma 309, lakosaié 1571, a kik közül 218 róm. kath. és 1325 ref. vallású.

Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. 1437-ben, a magvaszakadt
Alsáni Gergely fia, János, birtokaként a Marczaliak nyerték adományul. 1455-ben
Daron alakban fordul el és ekkor a patai uradalomhoz tartozott. Keresztel Szent

János tiszteletére szentelt templomát 1455-ben említik. 1495-ben a Báthoriak nyer-

ték adományul. 1536 ban Pekry Lajos, Horváth János és az itteni plébános, 1550-ben
Báthori András voltak a földesurai. Az 1565—66. évi török kincstári fejadójegyzék

szerint 30, az 1571. évi szerint 56 házból állott. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz
volt a földesura, 1626—27-ben pedig Nádasdy Pál. Az 1660. évi pannonhalmi fapát-
sági dézsmaváltságjegyzék szerint Szent-György várához tartozott. 1677-ben Széche-

nyi György kalocsai érsek nyerte adományul I. Lipót királytól. 1715-ben 31 ház-

tartását írták össze. Az 1726—33. években gróf Széchenyi Zsigmond volt a
földesura, 1757-ben László, 1776-ban Ferencz, 1835-ben Lajos. A református

templom 1833-ban épült, de a tornya régibb. Az egyháznak van egy 1790 táján

megkezdett jegyzkönyve, továbbá egy érdekes veret úrvacsorai kelyhe. A lako-

sok polgári olvasókört és hitelszövetkezetet tartanak fenn ; Goldreich Frigyesnek
és Nagy Istvánnak pedig egy-egy nyers olajüzemre berendezett malma van itt.

A község határának egyrészét Lakateleknek nevezik és a hagyomány szerint a
török hódoltság alatt itt egy elkel török tisztnek volt a kastélya.

Drávafok. Magyar kisközség a drávavölgyi vasút mellett, körjegyzséggel. Drávafok.

Házainak száma 145, lakosaié 810, a kik nagyrészt ref. vallásúak. Postája helyben
van, távírója Lakocsa. E helység 1493-ban fordul el els ízben. Eredetileg a
Bombái család birtoka volt. E család egyik ntagja, Éti Komis Mihályné itteni
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birtokait 1498-ban az Enyingi Török családnak adta el. 1715-ben 7 háztartását

írták össze. Az L726 1783. években a gróf Pálffy család volt a földesura. Késbb
a gróf Harrach család birtokába került. 1749-ben Szily Ádám szerzett itt birtokokat,

melyekre 1764-ben nádori adományt eszközölt ki. 1848 eltt Bittó István, Országh
Lajos, Tallián Jánosné. szül. Nagy Karolin, Vermes György és Vermes Jeromosné
voltak itt földesurak. 1856-ban az Országh család és Vizeld Tallián János voltak

a birtokosai. Jelenleg ifj. Bittó Istvánnak és Fodor Istvánnak van itt nagyobb
birtokuk. A községben két úrilak van. Az egyiket 1870-ben, a másikat 1896-ban Bittó

István volt miniszterelnök építtette. Az egyikben jelenleg Bittó István volt miniszter-

elnök özvegye lakik. A református templom 1871 ben épült. Van itt olvasó-egylet,

hitelszövetkezet és egy gzmalom. A községhez tartoznak Kishomok- és Nagyhomok-
puszták. E két puszta helyén feküdt a középkorban Homok helység, mely 1493-ban
a Doiiibaiak birtoka volt. Továbbá Fenék-puszta, mely 1350 ben Egyházasfenék és

Bélfenék alakban fordul el a királyi hirdetk birtokaként. 1457 ben a Keresztúri

Garázda családé volt. Fenék helység az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben is

elfordul. 1726-ban Madarász László, 1733-ban Sárközy Jánosé volt. Jelenleg

Fodor István birtoka, kinek itt újabb úrilaka is van. A községhez tartoznak még

:

Kisfok-puszta, Rózsa-major és Babos-tanya.
Drávagárdony. Drávagárdony (azeltt csak Gárdony). A Dráva mentén fekv magyar kisköz-

ség. Házainak száma 74, lakosaié 391, a kik nagyobbára ref. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása Kastélyosdombó. 1483—1490 között Gardon alakban
említik az oklevelek, 1483-ban Meggyesaljai Mórocz László itteni birtokait Korotnai
Jánosnak engedte át. 1490-ben a Meggyesaljai család birtoka. Az 1550—1598—99.

évi adólajstromok szerint a pécsi püspökség birtoka. Az 1554. évi török kincstári

adólajstromban csak 8 házzal szerepel, de az 1565—66. évi fejadólajstromban

17, az 1571. éviben pedig már 36 házzal van felvéve A pannonhalmi fapátsági
dézsmaváltságjegyzék szerint ekkor a Zrinyi család birtoka volt. 1692-ben Babócsay
István volt a földesura. 1715-ben 5 háztartását írták össze. 1726—1733-ban Bakó
Farkas, 1757-ben László és Ádám, 1767-ben csak Ádám, 1776-ban Mihály volt a
földesura. A Bakó család itteni jószágai házasság révén Thassy Károlyra szállottak.

Jelenleg Thassy Elemérnek van itt nagyobb birtoka. A helybeli temetben a török

hódoltság alatt egy halom emelkedett, mely a Pécs és Vercze közötti vonalon
felállított rállomások egyike volt. A községhez tartozik: Lonka-puszta.

Drávakeresztúr. Drávakeresztúr. A szigetvári járásban fekv kisközség. Házainak száma 90,

lakosaié 590, a kik leginkább horvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája Dráva-
fok, távirója Lakócsa, vasúti állomása Sellye. Csak a XVI. században szerepel el-
ször és az 1598—99. évi adólajstrom szerint Tahy István volt a földesura. 1715-ben
csupán 4 háztartását írták össze. Elpusztult, de az 1715. évi összeírás szerint

1713-ban újra települt. Az 1726. évi összeírás szerint már a pécsi káptalan volt

a földesura és jelenleg is az a legnagyobb birtokosa. A községhez tartozik : Vörösi-

puszta és Borbás-tanya.
Drávapáifaiva. Drávapálfalva (azeltt Pálfalu). Barcstól keletre fekv kisközség. Házainak

száma 109, lakosaié 1179, a kik közül 805 a magyar és 320 a németajkú és

nagyobbára róm. katholikusok. Postája és távírója Barcs. A középkorban
is szerepel a Dráva mentén egy hasonló nev helység, mely eredetileg a

Gyr-nemzetség birtoka volt, s a melyet az 1346. évi osztály alkalmával az e

nemzetségbl származó Dersfi Miklós nyert osztályrészül. A jelenlegi helységet a

gróf Széchenyi család a XLX. század els felében telepítette. Az új telepesek

ennek emlékére, a mai Iskola-utczában, egy kkeresztet áhítottak fel, az 1841.

évszámmal. 1856-ban gróf Széchenyi Pál volt itt birtokos, majd gróf Széchenyi

Ferencz. Jelenleg Kremsir Mórnak van itt nagyobb birtoka, szeszgyára és gzmalma
a községhez tartozó Belcsa-pusztán. A lakosok tzoltó egyesületet, Barcs lakosai-

val együtt pedig hitel és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. 1880-ban a köz-

ség felerésze leégett. Idetartozik még — Belcsa-pusztán kívül — Oláh-telep és

a Zátonyi-szlhegy nev lakott hely.

Drávaszentes. Drávaszentes (azeltt csak Szentes). A Rinya mentén fekv magyar kisközség.

Házainak száma 104, lakosaié 870, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távirója

és vasúti állomása Barcs. A török uralom eltt már fennállott. Mint elpusztult

helységet 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul I. Lipót

királytól. 1703-ban is gróf Széchenyi György pusztájaként szerepel és még
1856-ban is a Széchenyiek birtoka volt. A róm. kath. templom 1895-ben épült.
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1881-ben a község felerésze leégett, 1891-ben pedig jégverés tette tönkre az

egész termést.

Drávasztára. A vármegye délkeleti sarkában fekv kisközség. Házainak száma nrávasztára.

148, lakosaié 1115, a kik között 480 a magyar, 635 a horvátajkú. Legnagyobb
részük róni. kath. vallású. Postája Baranya-Sellye, távírója és vasúti állomása

Drávasztára-Zaláta. Már a középkorban jelentékeny helység volt. 1322-ben Ztara,

az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Stara, Stora, 1472-ben Thothstara, az

1536. évi adólajstromban Izthara alakban fordul el. 1332-ben már plébániája is

volt. 1403-ban a pécsi fesperes volt a földesura. 1494—99-ben, Siklós várának

tartozékaként. Bajnai Both András bírta zálogban. A török hódoltság alatt itt egy

váracsot építettek, mely az 1656. évi hadjárat alatt pusztult el. 1715-ben csak

4 háztartást írtak itt össze. 1726—1733 között a gróf Traun család volt a

földesura, 1757-ben gróf Batthyány Lajos nádor, 1776-ban herczeg Batthyány

Ádám. A gróf Batthyány család itteni birtokait 1849 után Biedermann bankár

vásárolta meg. Jelenleg gróf DrasJcovich Ivánnak van itt nagyobb birtoka. 1848
szeptember havában Jellasich horvát bán hadseregének egy része a sztárai dráva-

rév elfoglalásával e helység határában kísérelte meg az átkelést, melyet azonban

gróf Batthyány János magyar érzelm révésze, Révész Grekra Mihály, a kompok
elsülyesztésével meghiúsított. A községet 1828-ban árvíz pusztította el, 1864-ben

a kolera dühöngött itt, 1891-ben pedig a község egy része leégett. Idetartoznak:

Alsóerzsébet-puszta (azeltt Endes-puszta), továbbá Lajos-tanya és Nagy-Vájás-

tanya. A mai Drávasztára határában hajdan Viskocz, Ternovácz és Bodony köz-

ségek feküdtek. Viskocz Drávasztárától délre, Ternovácz és Bodony községek

pedig éjszaknyugatra. Viskocz régi latin köriratú pecsétje Grekra Révész Pál

drávasztárai lakosnál van.

Drávatamási. Drávamenti magyar kisközség. Házainak száma 103, lakosaié Drávatamási.

724, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Darány és Kastélyosdombó. 1468-ban Batthyány Péter fia, Benedek,
nyerte új adományul. 1483-ban Korotnai János birtokába került. 1490-ben a

Meggyesaljai Mórocz család birtoka volt. Az 1550. évi adólajstromban Zennessy
Ferencz szerepel földesuraként. Az 1554. évi török kincstári adójegyzék szerint 9,

az 1565—66. évi szerint 12, az 1571-iki szerint 17 házból állott. 1598—99-ben

Batthyány Kristóf birtoka. * 1692-ben a Daby és a Oéczy családoké. 1726-ban
Madarász László, 1757-ben Bakó László és Ádám, 1776-ban Mihály volt a földes-

ura. A XLX. század közepén a Bakó család itteni birtokai házasság révén Thassy
Károlyra szállottak, a ki 1856-ban volt itt birtokos. Utána Gyula örökölte, majd
pedig Elemér. A községbeli régi kúriát a Bakó család építtette. Ez most Thassy
Eleméré, a ki azt 1900-ban átalakíttatta. A községbeli kápolnát a helybeli katho-

likusok 1889-ben építtették. A községhez tartozik : Etelka-puszta, Zátony-puszta.

Ecseny. Az igali járásban fekv kisközség. Házainak száma 199, lakosaié 997, Ecseny

a kik között csak 52 a magyar, a többi németajkú s leginkább evangélikus

vallású. Postája, távírója és vasúti állomása Felsmocsolád. Els ízben Athachim
alakban pusztaként szerepel, a III. Béla királytól a székesfehérvári János lovagok
részére 1193-ban kiállított megersít levélben. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben is elfordul. 1357-ben Echen, 1470-ben Echyn alakban említik az

oklevelek. A XV. században (1420—1470) még a székesfehérvári János lovagok
birtokában találjuk, míg Alsó-Ecsény a Kéri családé volt. 1478-ban Kéri Benedek
és Dénes itteni birtokait a Pernesziek bírták zálogban. Ecsenyt 1480-ban a
Fajsziak bírták, a kik egy itteni birtokrészt a toldii pálosoknak adományoztak.
Az 1536. évi adólajstrom szerint ekkor a toldii pálosok, Wárday Tamás, Perneszi

Ferencz és Egyed voltak itt birtokosok. Az 1573—74. évi török kincstári adó-

jegyzékben csak 7 házzal szerepel. 1580-ban a török adószed 8 adóköteles házat

talált itt. 1598—99-ben Perneszi András volt a földesura. 1733-ban is a Per-

neszieké volt. 1776-ban puszta és Tallián Gábor és Antal, Szelestey Sándor,

Rosty Julianna és mások birtoka. 1856-ban Tallián Pál volt a legnagyobb bir-

tokosa. Az ág. h. ev. templom 1882-ben épült. Idetartozik Füstösvölgy-puszta, melyet

1910-ben a lakosok vásároltak.

Edde. A lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 79, Edde.

lakosaié 679, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája Osztopán, távírója és

vasúti állomása Somogyjád. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben elfordul.

1408-ban Zsigmond király Mesztegnyei Szerecseny Mihály itteni birtokait Gordovai
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Fancs Lászlónak adományozta. 1424-ben Fancs László fiai megosztoztak itteni

birtokaikon. 1425-ben Anthimus fia János alnádor fiaié : Tapsonyi Miklósé és

Jánosé. 1445-ben Tapsonyi Miklós itteni birtokait Perneszi Pál veszi meg. 1464-ben
Battyáni Alapi András bírta egy részét zálogban. 1465-ben a Nagyszakácsira
vonatkozó határjáró levélben szerepel. 1468-ban, a vele szomszédos Gyümöl-
csénynyel együtt, a Szigetin Anthimiaké és ekkor Oyümölcsény-Edde alakban
fordul el. 1512-ben Osztopáni Miklós, Pál és István nyerték adományul. Az
1536. évi adólajstromban 3 Edde nev helységet találunk. Gyümölcsényedde a
pannonhalmi apátság, továbbá Messer Miklós, Bornemisza János, Zalay Pál és

Benedek, Nagy Mátyás és Szentpétery Miklós birtoka. Edde helységben Sulyok
Balázs, Bornemisza János, Zalay Pál és Nagy Máté, Mesztegny-Édde helységben
pedig Bodó Ferencz gyermekei és Horváth János özvegye voltak a földesurak.

1550-ben Felsö-Edde Bornemisza Mihályé, Kis-Edde Koroknai Mátyásé volt.

1660-ban Rácz-Edde Túrós Miklósé. 1700—1702 táján Oorup Ferencz, 1703-ban
felerészben Pulyai György, felerészben pedig Zankó Miklós és Boldizsár, 1710
eltt még Frankovics János, 1715-ben részben Babócsay özvegye, 1726-ban fele-

részben a gróf Harrach család, felerészben pedig Bátsmegyey János és Szily

Márton örökösei bírták. 1733-ban már az egész helység a Hunyadyaké volt.

1776-ban Zdborszky László, Wlassics Gyula özvegye, Rosty Terézia, férj. Szeles-

teyné, és Rosty Justina voltak a helység földesurai. A XFX. század els felében

a Hermann, a Bondis, a Gludovácz és a Festetics családok voltak itt birtokosok,

1886-ban pedig gróf Zichy János. Jelenleg Pallini Inkey László cs. és kir. kama-
rásnak van itt nagyobb birtoka. A községbeli templom a reformátusoké. Idetar-

toznak a következ lakott helyek : Alsóbogát, Csollányos-puszta, Felsbogát, László-

major és Juhásztanya. Alsóbogát és Felshogát helyén feküdt a középkorban Bogát
falu, mely els ízben, a Szent László királytól, a szentmártoni benedekrend apát-

ság részére 1083—95. években kiállított összeírólevélben fordul el. 1229-ben

Bagat alakban szerepel, a székesfehérvári káptalan birtokaként, melyet 1239-ben
a káptalan a szentmártoni apátságnak engedett át. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben Vugath, Bugát alakban találjuk. 1472-tl a káptalan és a szentmár-

toni apátság birtoka. Az 1580. évi török kincstári adójegyzék a koppányi nahiébe

sorozza. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint már a szigligeti vár tarto-

zéka volt. 1726-ban a Lengyel és a Mérey családoké, 1733-ban azonban csak a

Lengyel családé volt. Késbb a puszta két részre szakadt. Alsóbogát a Boronkay
családé, majd gróf Festetics Miklósé lett, a ki itt 1830 táján kastélyt építtetett,

mely jelenleg Pallini Inkey Lászlóé. Felsbogát a Lengyel család után Vrancsics

tábornok birtokába került, a ki itt kastélyt építtetett. Késbb báró Puteány Sán-

dor, majd a Gludovácz és Inkey családok birtokába került. 1856-ban gróf Zichy

Károlyé volt. A község határa római leletekben bvelkedik.
Endrcz. Endrcz. A Drávavölgyben fekv kisközség. Házainak száma 71, lakosaié 766,

a kik németajkúak s róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Gyöngyösmellék,

vasúti állomása Szigetvár. 1479-ben Endrewcz, 1480-ban és 1498-ban Endrewch
alakban említik az oklevelek. 1480—98 között, a bácsi vár tartozékaként, a Nagy-
lucsei családé volt. 1660-ban az Istvánffy család jószága. 1726—1733-ban már
csak puszta és a gróf Rindsmaul családé. 1776-ban herczeg Batthyány Ádámé.

A XIX. század elején alakult önálló jobbágyfaluvá. A Batthyányok után Biedermann
Ottó birtokába került és most az örököseié. A községhez tartozik : Kisendrcz-puszta.

trdócsokonya. Erdöcsokonya (azeltt csak Csokonya). A drávamenti síkságon fekv magyar

nagyközség. Házainak száma 312, lakosaié 2112, a kik róm. kath. és ref. vallá-

súak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Eredetileg királyi birtok

volt, a hol a király udvarnokai laktak. 1269-ben IV. Béla király a Csá&-nembeli

Péternek adományozta, több más birtokkal együtt, jutalmul azért a gazdag zsák-

mányért, a melyet Csák Péter az Uros szerb fejedelem elleni hadjáratban szer-

zett. 1395-ben Kálmán-Csehi város tartozékai között találjuk. 1455-ben plébánia-

egyházát is embtik az oklevelek. 1479-ben Mátyás király Báthori István ország-

bírónak adományozta. 1536-ban Pekry Lajosé, 1550-ben Báthori Andrásé, 1583-ban

l'ngnád Kristófé volt. Az 1571. évi török kincstári adólajstromban Erdcsokona
alakban fordul el s ekkor 83, de 1573—74-ben már csak 10 házát írták össze.

1598-ban Babócsa várának tartozékaként gróf Nádasdy Ferenczó volt, Az 1660.

évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék szerint ekkor Szent-Györgyvár tartozéka

volt. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek megváltotta a kincstártól, felét
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már elbb bírta zálogban gróf Nádasdy Ferencztl, a másik felét pedig Pethe
Lászlónétól s ezt Pethe mksodik neje : Thököly Mária engedi át Széchenyinek.

1715-ben 40 háztartását írták össze. 1715—33 között gróf Széchenyi Zsigmond

volt a földesura és mindvégig a Széchenyiek birtoka maradt. 1758 júl. 10-én országos

vásárok tartására nyert szabadalmat, Jelenleg gróf Széchenyi Gézának van itt

nagyobb birtoka és szép úrilaka, melyet 1895-ben tisztilakból alakítottak át és

toldottak meg egy emeletes szárnynyal és az úrilak szomszédságában ugyanolyen

stílusú vendégházat emeltek. A kastély tele van a gróf afrikai és amerikai vadász-

trofeumaival. Van itt több tigris, párducz, bison, vadbivaly, orrszarvú, antüop, zsiráf,

oroszlán, lajhár, rénszarvas, zebra, hiéna, nagy barna medve, muflon, afrikai vad-

disznó, krokodil, struccz és számos más exotikus madár. Van itt még a nagy gróf

Széchenyi Istvánnak egy szoba bútora és egy gyertyatartója, továbbá egy kb.

ezerkötetes könyvtár, sok érdekes régi bútor, régi színes metszetek és sok meisseni

és Alt-Wien porczellán. A ref. templom 1784-ben épült. A róni. kath. templom

építési ideje ismeretlen. A plébániát 1749-ben állították vissza. 1836-ban a kolera

pusztította lakosait, 1898-ban pedig nagy tzvész volt. A községben két szobor áll

:

Kossuth Lajosé és gróf Széchenyi Istváné, mind a kettt 1906-ban leplezték le.

Irodalomtörténeti emlék gyanánt feljegyzésre érdemes, hogy Csokonai Vitéz Mihály

családja innen származott és a mostani tisztilakban laktak. Van itt hitelszövetkezet,

népnevelési egyesület, polgári olvasókör, iparoskör, társaskör, temetkezési egyesület,

a magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj -egyesületének fiókintézete, két

téglagyár és két gzmalom. A község lakosai czementgyártással és czementárúk

készítésével is foglalkoznak. A községhez tartozik : Alexandra-puszta, Felsgyör-

gyös és Kútf-puszta. Felsögyörgyös már 1467-ben elfordult Gyewrgyes alakban,

ifoíí/o-puszta 1554-ben még falu volt. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz birtoka.

1677-ben mindkettt Széchenyi György kalocsai érsek megvette. 1726—1733-ban

már mind a kett pusztaként szerepel.

Faluhidvég. A Siócsatorna jobbpartján fekv magyar kisközség. Házainak FaiuMdvég.

száma 116, lakosaié 824, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája és távírója

Városhidvég, vasúti állomása Mezkomárom-Városhidvég. 1344-ben villa Hydwegh
alakban enúítik az oklevelek. 1472-ben a Dombai család birtokában találjuk.

1493-ban e család egyik ntagja, férjezett Éti Komis Mihályné, itteni birtokait

az Enyingi Török családnak adta el. 1536-ban Dombai János és Farkas voltak

a földesurai. Az 1571—72. évi török kincstári adólajstrom az endrédi nahiéba

sorozza; akkor 32 házból állott. Az 1582. évi defterben (adólajstrom) csupán egy

Hidvég nev helységet találunk, mely 31 házból állott. Az 1715. évi összeírás

alkalmával 9 háztartást találtak itt. Egy 1710 eltti, valamint az 1715. évi össze-

írás szerint a Roboz családé volt. 1726—1733-ban a gróf Batthyány család birtoka.

Késbb a Batthyány család herczegi ága volt a földesura és jelenleg herczeg

Montenuovo Alfrédnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik : Pél-puszta,

Oroszi-major és Széles-major. Oroszi-m&jor helyén feküdt a középkorban egy

hasonló nev helység, melyrl Szent László királynak a veszprémi káptalan részére

1082 táján kiállított megersít levele emlékezik meg els ízben. 1478-ban a

Dombaiaké volt. 1726-ban a gróf Batthyányak birtokába került. Jelenleg ez is

herczeg Montenuovo Alfréd birtoka.

Felsörnocsolád (azeltt csak Mocsolád). A kaposvár—siófoki vasút mentén fekv Feismocsoiád.

magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 151, lakosaié 1110, a kik r.

kath. és ref. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Már a tatárjárás

eltti korszakban fennállott. Egy 1229. évi oklevélben Muchula, 1393-ban Machola,

1485-ben Mochola alakban fordul el. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka.

1483—84-ben a Csébi Pogány család volt itt birtokos, 1536-ban a veszprémi

püspök és Ellyevölgyi László, 1550-ben AlyaMéáé és Bocskai Ferencz. Az 1563. évi

török kincstári fejadódefterbe 10 házzal van felvéve. 1573—74-ben 15 és 1580-ban

16 házat írtak össze benne. 1660-ban Pet László volt itt birtokos. Egy 1701—
1703 táján készült összeírás szerint ekkor a Diskay család és az 1726—1733.

években Vásonyi Gergely volt a földesura. Az földesurasága alatt épült fel újra

a jelenlegi község, melynek 1776-ban Vásonyi Sándor és József özvegye, Boka János

és Bódis István voltak az urai. 1856-ban pedig Kacskovies Mihály és a többi

Vásonyi örökösök. Jelenleg Kacskovies Zoltánnak van itt nagyobb birtoka és régi

kúriája, melyet Derenkai Erss József 1790-ben építtetett s ez, a birtokkal együtt,

anyai ágon a jelenlegi tulajdonosra szállott. A kúria r. kath. kápolnával van

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 4
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('Hatva és nagyobb könyvtár s kelta és török régiségek is vannak itt. Egy har-

madik úrilak a Rendesi Bárány családtól való s most is ennek utódai bírják. A refor-

mátus templom 1791—93-ban épült. Az egyház egy aranyozott úrvacsora-kelyhet

riz L796-ból, Vásonyi Gergely ajándékaként. A lakosok hitelszövetkezetet és

olvasókört tartanak fenn. A községhez tartozik : Kisbaba-puszta, Mihály-major és

Sándor-puszta, .ffis&a&a-puszta 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai között

szerepel. A XV. században számos köznemes család volt itt birtokos. így 1446-ban
a Gombos, a Kalmár és a Nagy. 1470—83-ban a Markos, 1487-ben a Vas családok
szerepelnek a Babai elnévvel. A XVIII. században és a XIX. század elején a Len-
gyel családé volt. 1856-ban Nagybaba a gróf Zichyeké, Kisbaba az Ers családé.

Feissegesd. Feissegesd. A szentgyörgy—barcsi vasút mentén fekv magyar kisközség, kör-

jegyzséggel. Házainak száma 320, lakosaié 2525, a kik túlnyomóan róm. kath. val-

lásúak. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Alsósegesd. A helység

középkori történetét Alsósegesdnél ismertettük. A mai Feissegesd alapját a ferencz-

rendek kolostora alkotta, mely 1294-ben keletkezett. Midn Segesd török kézbe
került, a lerombolt kolostor helyére a törökök erdítvényt építettek, mely köré las-

sanként a község épült. Ezt a helységet a törökök Város-Segesdnek nevezték.

Az 1550. évi magyar adólajstromban még csak egy Segesd helységet találunk.

Város-Segesd els ízben az 1554. évi török kincstári adólajstromban fordul el,
12 házzal, az 1565—66. évi lajstrom szerint már 69, az 1570—71. évi lajstrom

szerint pedig 80 házból állott. Az 1598—99. évi magyar adólajstromban

Nádasdy Ferencz szerepel földesuraként. Míg a község magyar földesúri hatóság

alatt állott, a babocsai bég és a koppányi bég részérl állandó zaklatásnak

volt kitéve. Az itteni török rség az 1618—19. évi zsoldlajstrom szerint ekkor

444 emberbl állott. Az egykori török erdítvény falai jelenleg már abg álla-

píthatók meg. A tulajdonképeni ferd a jelenlegi kolostor, templom és az Erzsé-

bet-kert helyén állhatott, a hol néhány ásónyomnyi mélységben várfalakra és torony-

maradványokra akadtak. E terület és a környéke azonban már az skorban is

megült hely volt, a hol bronz- és népvándorláskori, majd római leletek kerültek

felszínre, st minden jel arra vall, hogy itt római castrum is állott. A ferencz-

rendek kertjében lev egyik domb alá van aknázva s ott egy nagy földalatti

üregre bukkantak, midn ott néhány évvel ezeltt a szlterületet forgatták.

Az üreget azonban ismét behányták. Noha az erdítvény 1687-ig volt török kéz-

ben, a pannonhalmi fapátság 1660. évi dézsmaváltságjegyzéke a helységet Szent-

György várának tartozékai közé sorozta. I. Lipót király 1677-ben Széchenyi

György kalocsai érseknek adományozta. Egy 1703. év tájáról való összeírásban

még Segesd város alakban fordul el. Az 1715. évi összeírásban azonban már
Feissegesd és Segesd város alakban szerepel. 1715-ben 17 háztartást írtak

össze benne. 1715—1733-ban gróf Széchenyi Zsigmond volt a földesura és

mindvégig a Széchenyiek maradtak a birtokosai. Jelenleg gróf Széchenyi Ber-

talan a hitbizomány élvezje, a ki itt 1901-ben nagyszabású, emeletes kas-

télyt építtetett. A kastélyban sok érdekes mkincs van. Remek Boule-bútorok, egy

indiai fából készült, rendkívül értékes, berakott mív nagy asztal, számos családi

és egyéb régi festmény, remekbe készült ládák, gyönyör értékes kameák. sok

Alt-Wien porczellán, sok régi, értékes metszet, kb. ezerkötetes könyvtár, a határ-

ban talált érdekes régiségek és a szép lépcsházban a hét világcsodát ábrázoló

7 festmény, melyek állítólag Tiepolótól származnak és a régi tétém-i kastélyból

kerültek ide. A község 1811-ben országos vásárok tartására nyert szabadalmat.

Mikor a helység 1687-ben felszabadult a török iga alól, a ferenczrend szerze-

tesek ismét visszatértek s hozzáfogtak a kolostor felépítéséhez. A kolostor azon-

ban a kurucz világban, 1703—-1710 között, ismét elpusztult és csak 1744-ben épült

fel újra, a mihez, a gróf Széchenyi családon kívül, Inkey Boldizsár is tetemes ado-

mánynyal járult. A templom oltárképei elsrend alkotások. A Krisztus levételét

Szz Máriával ábrázoló oltárkép Schaller István mve és 1777-bl való. míg a

Szent Katalint ábrázoló képet Dorfmeister festette 1779-ben. A kolostorban kb.

3000 kötetes, érdekes könyvtár is van a XVI. századból. Megemlítésre méltó még
a határbeli ú. n. csodatev szent kút, a mely egyszersmind búcsújáróhely is.

A népmonda szerint a kútnál Szz Mária jelent meg egy szegény pásztor eltt,

ki a jelenés után súlyos bajából, a forrás vízétl, kigyógyult. A lakosai iparos- és

keresked kört tartanak fenn. A községhez tartozik : Bertalan-major, Felsbogát
puszta. Széchenyilepled-major, Czárik-major, Lapány-major. László-major. Szirota-
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major. A gróf Széchenyi Bertalan birtokához tartozó ú. n. Bertalan 4. sz. táblá-

ban e munka szerkesztje nagy kiterjedés római telepet fedezett- fel, római tégla-

égetvel. Felsbogát-\)\i$7Aa helyén állott a középkorban Bogát falu, mely 1229-ben

Bogát alakban fordul el, a székesfehérvári káptalan birtokaként. 1336-ban a

pannonhalmi apátságé, mely még 1536-ban is bírta. Lepled 1269-ben fordul el
els ízben. 1406-ban a Pécz-nembeb Berzenczei Lorántfi, György nyerte adomá-

nyul. 1488-ban Berzenczei Loránth Márton tart hozzá jogot. Az 1536. évi adó-

lajstrom szerint is a Berzenczei Loránth családé volt.

Felsöszentmárton (azeltt Dráva-Szentmárton). A Dráva völgyében fekv nagy- Feisszentmár-

község. Házainak száma 271, lakosaié 1955, a kik leginkább horvátajkúak és
ton-

róni. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója Lakócsa, vasúti állomása

Drávafok. si neve Vaska-Szent-Márton volt. 1562-ben Zrínyi Miklós ideren-

delte a szenyéri rséget, továbbá Perneszi Farkast, Babócsa várának parancs-

nokát és Tahy Ferenczet, hogy Arszlán béggel megütközzék. Az 1598—99. évi

adólajstrom szerint a pécsi püspökség volt a földesura. Az 1660. évi dézsmavált-

ságjegyzék szerint a zágrábi püspökség jószága. Az 1715. évi összeírás meg-
jegyzi róla, hogy lakosai már több ízben települtek ide, de mindannyiszor ismét

elhagyták és legutóbb három évvel ezeltt települt. 1726-ban a vaskai Szent

Mártonról czímzett apátság volt a földesura és jelenleg is ez apátságnak van itt

nagyobb birtoka, melynek jelenlegi haszonélvezje gróf Vay Péter pápai proto-

notárius. A róm. kath. plébánia és az apátsági tisztilak 1792-ben épült, a templom
pedig 1852-ben. A községben 1870-ben 18, 1875-ben 28 és 1908. évi júl. 15-én

31 épület égett le, 1887. évi júl. 23-án és 1913 júl. 8-án pedig jégverés tette

tönkre a határt. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn. A belterület egy része

a Tábor nevet viseü, mert a török sereg állítólag itt táborozott. A községhez tarto-

zik: Tábor-puszta, Verbóka, Zános-puszta, Borjáncz-puszta és Czigány-telep.

Felsözsitfa. A balatonszentgyörgy— somogyszobi vasútvonal mentén fekv Felszsilfa •

magyar kisközség. Házainak száma 81, lakosaié 769, a kik nagyrészt róm. kath.

vallásúak. Postája és távírója Nemesvid, vasúti állomása Komárváros vagy Marczali.

A középkorban Sikova, majd Fels-Zsitva alakban említik az oklevelek. Eredetileg

a i?o-nemzetség birtoka. E nemzetség sarja Trepk (1280— 1309.), azonban a Sár-

Icözíj Ibrahim jószágain okozott károk pótlására kénytelen volt itteni birtokait neki

átengedni. 1449-ben a Laki Thúz, a Szöcsényi és a Létai családoké. A XV.
században a szakácsi pálosoknak is volt itt birtokuk. 1506-ban a Keresztúri

család volt a földesura. Az 1536. évi adólajstromban Sytwa alakban fordul el.

1550-ben Alija Mátyás volt a földesura, de ekkor már elpusztult helységként szere-

pel az adólajstromban. Az 1583. évi adólajstrom szerint ez idben Tahy Istváné

volt. 1715-ben 9 háztartást találtak itt. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint

puszta és Sankó (Zankó) Miklós és Boldizsár tulajdona. 1733-ban Jankovics Istváné

és e családé maradt a XIX. század közepéig. 1856-ban gróf Széchenyi Pál volt

itt földesúr. 1872-ben a Véssey család tulajdonába került és Véssey Sándor, a

hozzátartozó Szcsény-pusztával együtt, hitbizományi birtokká alakította. Ugyan
építtette a szöcsényi csinos kastélyt is. A hitbizomány élvezje jelenleg Véssey
Lajos. A községhez tartozó Szcsény-puszta helyén a középkorban jelentékeny falu

feküdt. 1254-ben Zeuchen alakban fordul el. Az 1411—13. években már plébániája is

Tolt. 1436-ban a szakácsi pálosoknak voltak itt birtokaik. 1449-ben a Laki Thúz, a

Létai és a Szöcsényi családoké. 1484—1500 között Lak (a mai Öreglak) tar-

tozékai között szerepel. 1549-ben Korláthköy Annát iktatják birtokába. 1550-ben
Zékel Ferencz volt a földesura. 1559-ben Tahy Ferencz és neje, Zrínyi Ilona,

vásárolták meg. Az 1563. évi török kincstári adólajstromban még 8 házzal szerepel.

Egy 1701—03 táján kelt összeírás szerint Zankó Miklós és Boldizsár voltak az

urai. 1733-ban részben Jankovics Istváné. Jelenlegi birtokosa Véssey Lajos.

Fiad. A kaposvár— siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- Fiad.

nak száma 37, lakosaié 269, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása Kisbárapáti. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is el-
fordul. Eredetileg az Ugali család birtoka. A XIV. század végén, Ugali Pál halála

után, Kvágórsi Kis György esztergomi várnagyra (1398—1401.) szállott, kinek
özvegye, Gutori Katalin, másodszor Csapi Andráshoz menvén nül, az utóbbi

1411-ben Zsigmond királytól adományt nyert Kvágórsi Kis Györgynek, a

Batthyány család sének itteni birtokaira. 1426-ban Vityai Kis László fejérki
várnagy és Gyereki Tamás: Peszei Bokor János itteni birtokait vásárolták meg.
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1435-ben Rozgonyi István nyerte adományul. 1467-ben a Török család volt itt

birtokos, mely 1474-ben itteni birtokait átengedte Tapsonyi Antimi Jánosnak.
1536-ban Mérey Mihály, Nagy Ferencz, Onori László özyegye és Messer Gergely
voltak a földesurai. Az 1563. évi török kincstári fejadólajstromban már csupán
1 adóköteles házzal szerepel. 1726-ban és 1733-ban puszta és ekkor Kenessey
Péteré. 1767-ben Vizeld Tallián János alispán, Kenessey Lázár, Péter és Sámuel,
Boné József és Pál, Solti József özvegye, Nyitray Sándor özvegye, Bordáng
Mihály és Ferencz, Király Pál, Varggas Péter, Kálmán István és mások voltak

a földesurai. L776-ban Kenessey Sámuel és Lázár birtokában találjuk. 1835-ben
a Magyary-Kossa, a Tóth és a Kenessey családoké volt. 1856-ban a Magyary-
Kossa család volt a helység legnagyobb birtokosa. Magyary-Kossa Sámuel itteni

birtokait 1879-ben Singer Bernát vásárolta meg, 1885—86-ban Sauter Gusztávé
volt s ettl vétel útján a veszprémi püspök birtokába került, a ki jelenleg is

bírja. A községbeli régi kúriát a Magyary-Kossa család 1824-ben építtette. A köz-

ségi határ egy részét „Betyár-dlnek" nevezik, mert 1863 decz. 28-án a zsan-

dárok itt három betyárt agyonlttek.

Fonó. Az igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 86, lako-

saié 556, a kik róni. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Baté.

A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott. 1250-ben a királynéi szolgálmányosok
lakták. Az 1536. évi adólajstrom már Somogy vármegyéhez számítja. Földesurai

Lengyel Gáspár és Boldizsár voltak. Az 1542. évi adólajstromban Vásárosfonó,

másként Nagyfonó nev helységet találunk. Az 1563. évi török kincstári adó-

lajstrom szerint már csak 6, az 1573—74. évi defter szerint 10 és az 1580. évi

szerint 13 házból állott. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint a székesfehér-

vári custodiatusé. Az elpusztult község az 1715. évi országos összeírásban új

településként szerepel. 1726-ban gróf Nádasdy László csanádi püspöké. 1733-ban
ismét a székesfehérvári custodiatusé. 1805-ben a magyarországi kegyes tanítórend

nyerte I. Ferencz királytól adományul s azóta ez a rend a földesura. A róm. kath.

templom 1814-ben épült. Van itt hitelszövetkezet és egy gzmalom. A határ egy
részét a „Pálháza" dl foglalja el. A hagyomány szerint ugyanis a régi falut

alapító Fonai Márton egyik fia, Pál, itt építtetett magának házat. A régi falu

állítólag a mai szlk helyén volt és azt valami Fonai nev letelepül alapította volna.

Fonyód. Fonyód. A Balaton mellett fekv magyar kisközség. Házainak száma 296,

lakosaié 1113, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója, vasúti és

hajóállomása helyben van. Már Szent László király összeírólevele említi a szent-

mártoni apátság birtokai között. IX. Gergely pápa 1232. évi levele is megemlé-
kezik róla, de Albeus mester esztergomi kanonok 1237—40. évi összeírásában

nem fordul el. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Sconold, Fonóid alakban

találjuk feljegyezve. Ekkor már plébániája is volt. Az 1536. évi adólajstromban

Fonoldh alakban fordul el. Az 1563 : LV. törvényczikk szerint Fonyód várát,

mely eredetileg a Lengyel családé volt, Magyar Bálint tartja hatalmában. Halála

után a török elfoglalta, a Lengyel-féle jószágokra pedig, az 1612. évi tanúvallo-

mások szerint, a tihanyi kapitányok tették rá a kezüket. 1726-ban puszta és a

Lengyel családé. 1733-ban Lengyel Miklós özvegyéé. A XIX. század els felében

Lengyel Julianna, férj. báró Pászthory Menyhértné, birtokában találjuk. 1856-ban

az Inkey családé volt, késbb a báró Wodianer család birtokába került, Fonyód
1906-ban alakult önálló községgé. Jelenleg gróf Zichy Bélának és dr. Basch

Gyulának van itt nagyobb birtoka, A róni. kath. kápolna 1902-ben épült, Fonyódon
van a balatoni halászati részvénytársaság halászati telepe. A község az újabb idben
jelentékeny balatoni fürdhely lett, Legszebb része a várdomb aljában fekv fürdtelep.

A községhez tartozik még : Fonyódi-major, Szentpéter-halásztelep és Zichy-telep.

Fínyed. Fnyed. A budapest—nagykanizsai vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Házainak száma 47, lakosaié 381, a kik róni. kath. vallásúak. Postája Vörs, táv-

írója és vasúti állomása Balatonszentgyörgy. A középkorban Fevenyed alakban

fordul el. 1261-ben említik els ízben az oklevelek. 1406-ban és 1418-ban Ber-

zenczei Lóránt fia, György, nyerte adományul. 1474-ben Páti Tóról" Mihályé. 1480-ban

Berzenczei György fia, Sandrin, pert indított, Páti Török Kocsárd ellen, e helység

birtokáért. 1486-ban Mátyás király Török László itteni birtokait Tolnai Bornemisza

János alkincstartónak adományozta. 1536-ban Nagyfövényed a Páti Török családé.

Fövényed pedig Fájsz Ferenczé. 1550-ben ugyanezek voltak a földesurai. Egy.

az 1703 eltti évbl való fegyverjog-összeírás szerint puszta és a Festetics családé.
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1773-ban már önálló jobbágyközség volt. Jelenleg berezeg Festetics Tassilónak

van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik : Gyóta-puszta,

Gadács. Igáitól keletre, Tolna vármegye határánál fekv kisközség. Házaüiak Gadács.

száma 67. lakosaié 394, a kik mindannyian ág. h. ev. vallásúak és németajkúak.

Postája és távírója Somogyszil, vasúti állomása Bonnya. A középkorban Tolna

vármegyéhez tartozott. 1138-ban a dömösi prépostság birtoka. Az 1542. évi adó-

lajstromban is még a Tolna vármegyéhez tartozó helységek között szerepel. Az 1563-

évi török kincstári fejadólajstromban 9, az 1573—74., az 1578. és az 1580. éviben

10— 10 házzal van felvéve. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint a Bakács
család jószága volt. Az 1701 — 1703. években puszta és a Komáromy családé, 1726-

ban Fekete Jánosé. 1733-ban a Hunyady családé. 1757—1766. években báró Hunyady
János birtoka és e családé maradt mindvégig. Gadács 1848-ig pusztaként Somogy-
szilhez tartozott s csak az újabb idben alakult önálló községgé. Az ev. templom
a XIX. század ötvenes éveiben épült.

Gadány. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 120, Gadány.

lakosaié 900, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állo-

mása Mesztegny. Els ízben mint puszta a III. Béla királytól a székesfehérvári János

lovagok részére 1193-ban kiállított megersít levélben fordul el. 1338-ban a Pécz-

nembeli Marczali család, 1450-ben a vránai perjelség tart hozzá jogot. 1461-ben

a Marczaliak a Tapsonyi Anthimi családnak kötötték le. 1536-ban Báthorl András
volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom szerint csak 4 ház-

ból állott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte I. Lipót királytól.

1715-ben 10 háztartását írták össze. Az 1715. évi összeírás szerint gróf Széchenyi

Zsigmondé volt, az 1726—1767. években pedig Niczky Györgyé. 1806-ban ismét

a gróf Széchenyi családé és jelenleg is gróf Széchenyi Andor Pálnak van itt

nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1800 táján épült. 1888 és 1890-ben a

helység nagy része leégett. A községhez tartozik: Négyföldes-puszta.

Gálosfa. A szigetvár—kaposvári vasútvonal mentén fekv kisközség. Házainak Gáiosfa.

száma 118, lakosaié 784, a kik között 641 a magyar, 143 a németajkú és leg-

többje róm. kath. vallású. Postája távírója és vasúti állomása helyben van. 1425-

ben Galusfalva alakban fordul el, a mikor Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és

Dancs, továbbá Szerdahelyi Dersfi Márton, a zseliczszentjakabi apátsággal szem-

ben, jogot tartanak e helységre. 1489-ben Szerdahelyi István birtoka. Az 1536.

évi adólajstromban Gálosfalva alakban fordul el, Imrefy Péter özvegye birtoka-

ként. 1626-ban Imrefy Farkas az ura és késbb az özvegye. 1715-ben 12 háztar-

tását írták össze. Egy 1703 táján és az 1715. évben készült összeírásban Festetics

Pál szerepel földesuraként és jelenleg is e családból gróf Festetics Pálnak van
itt nagyobb birtoka. 1804 nov. 16-án a helység országos vásárok tartására nyert

szabadalmat. A községben" régi kúriát a Festetics család építtette. A róm. kath.

templom 1808-ban épült. Azeltt sövénybl készült temploma volt. A Szentluka-

pusztán 1798-ban kápolnát emeltek, de ez is megsemmisült. A gróf Festetics urada-

lomnak gzmalma is van itt. A községhez tartozó lakott helyek: Szentluka-puszta,

Kistótváros-puszta és Nagytótváros-major. Szentluka-pmztn helyén feküdt a közép-

korban Szent-Lukácsfalva helység, mely az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

8. Luca alakban fordul el. 1346-ban a zseliczszentjakabi benedekrend apát-

ság bh-toka. 1424-ben a szerdahelyi pálosok kapnak itt részeket. 1489-ben Szer-

dahelyi István birtoka. — Ristótváros és Nagytótváros helyén feküdt a középkorban
Tótfalu, mely 1452-ben Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá
Szerdahelyi Dersfi Márton birtoka, 1478-ban Szerdahelyi Dancs Pálé. 1489-ben

Tothfalw, másként Draka alakban említik az oklevelek. Gálosfától nyugatra esik

Törjék-jmszta, melynek helyén a középkorban Térjék (Therjék) helység feküdt.

1425—1489-ben szintén a Szerdahelyi családé volt.

Gamás. A lengyeltóti járásban fekv magyar nagyközség. Házainak száma Gamás.

350, lakosaié 2771, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája helyben van,

távírója Somogyvár és vasúti állomása Felsmocsolád. E helység már Szt. István

korában lakott hely volt és Gamuz alakban szerepel. Uros szentmártoni apát 1216
és 1221 után szerzett itt földeket. 1221-ben a szentmártoni apátságnak 2 szlje,
3 berke és 1 eke földje volt itt. Albeus mester 1237—1240. évi összeírása szerint

az apátságnak ekkor már 2 eke földje és 4 szlje volt itt. 1261-ben a királyi

udvarnokoknak is volt itt birtokuk. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is el-
fordul. 1405-ben Kovásznyai Gergely itteni birtokaiba Derecskéi Pált iktatják be.
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1479-ben a Gellyei Töröl-, a Gellyei Balogh és a Gellyei Porkoláb családnak voltak

itt részei. Az 1419— 1511. évekbl egy Töttösgamás (Thythewsgamas) nev hely-

irl vannak okleveles adatok. Az 1701—1703. évi adólajstrom szerint Gamás-puszta
Fongö Miklósé volt. 1715-ben 9 háztartását írták össze és ekkor a kincstár volt a

földesura; de L720-ban a tiszttartók rossz bánásmódja következtében az egész lakos-

ság Tolna vármegyébe költözött. 1726-ban Nagygamás és Kisgamás báró Maithéngi
Györgyé. Gamás pedig a Lenggel családé. 1776-ban Lengyel Imre, Antal és Gás-
pár voltak a földesurai, 1835-ben pedig Kiss Ignácz. 1856-ban a Pallini Inkey
család és gróf Zichy János voltak itt birtokosok. Jelenleg Pallini Inkey Antalnak,

Jankovics B. Gyulának, a magyarországi kegyes tanítórendnek, gróf Zichy
Bélának és Kacskorics Zoltánnak van itt nagyobb birtoka. A róni. kath. templom
1819-ben épült. Határában még ma is láthatók skori templomának alapfalai és

faragott kövei. A török hódoltság alatt a község határában csata volt a magyarok
és a törökök között. A községi határ azon részét, a hol ez a csata lefolyt, a nép
Vcrga másnak nevezi. A török világ a magyarokat kiirtotta és helyükbe, mint a

História Donms mondja, sokaczok telepedtek, kiknek az utódai azonban meg-
magyarosodtak. 1848 szén is volt itt egy kisebb összeütközés a szerb határ-

rök és a magyarok között, mely az utóbbiak gyzelmével végzdött. 1855 nyarán
kolerajárvány lépett fel a helységben, mely júl. 15-tl okt. 29-ig 164 embert
ragadott el. A község határában gyakran találnak római és Arpád-korabeli pénze-

ket és fegyvereket, az utóbbiakat fleg a török hódoltság korából. A községhez

tartoznak a következ lakott helyek : Vitya-, Vadé-, Tuskos-, Kölesd-, Jazvina-,

Gárdony- és Ida-puszták, Elemér-, Mélykút- és DerhaUnai-major. — Gárdony-puszta

1483—90-ben a Meggyesaljai Mórocz családé volt. 1701—1703 táján Szcs Istváné

és Mustos Mihályé. 1715-ben Bakó Ferenczé, 1726-ban Bakó Farkasé és Jan-

kovics Istváné volt. — Fadé-puszta els ízben 1229-ben fordul el Wodoy alakban

és ekkor a székesfehérvári káptalané. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint

plébániája is volt. 1341-ben a székesfehérvári préposté. Az 1536. évi adólajst-

romban Eger-Vadé alakban fordul el, Lrincz székesfehérvári prépost birtoka-

ként. Az 1598—99. évi adólajstrom szerint a székesfehérvári káptalan volt a hely-

ség földesura. 1726-ban puszta és gróf Nádasdy László csanádi püspöké. 1733-ban

a székesfehérvári custodiatus birtoka. 1807-ben a kegyes tanítórend nyerte ado-

mányul I. Ferencz királytól és ezóta a rend birtoka. — Yitya-puszta egykor királyi

várföld volt. Barcz fia Miklós nádornak 1226-ban kelt ítéletlevele szerint, Uros

pannonhalmi apát a somogyi várjobbágyoktól itt földeket vásárolt. 1261-ben

IV. Béla király Kozma comesnek Yicha (Vitya) egy részét és a másik Vichát,

mely a királyi hírnökök földje volt, adományozta hadi érdemeiért. Volt még egy

harmadik Vitya is, a királyi kovácsok földje. Az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zék szerint Vityán plébánia is volt. 1402-ben Kovásznyai Gergely, Vityai Ger-

gely és Peszei János nyerték adományul. 1467-ben a Török családnak. 1479-ben

a Magyary Szegedy családnak is voltak itt részei. 1435-ben Felsövitya. 1442-ben

Alsóvitya helységrl emlékeznek meg az oklevelek. 1549-ben Butsányi Korláthköy

Annát iktatják be. a birtokába. 1563-ban a Tahy családé lett. 1607-ben Tóthi

Lengyel János elfoglalta és Lak várához csatolta. 1675-ben Jankovics István,

Péter és Boldizsár pert indítottak özvegy Lengyel Zsigmondné, mint Lengyel

Miklós gyámja ellen, e puszta birtokáért. Az 1678-ban kötött egyezség értelmében

Nagyvitya- és Kölked-pusztákat átadták a Tahy örökösöknek, a Jankovics és a

Csopaki családnak. 1701—1733-ban Vitya Jankovics Istváné volt és a családé

maradt. - Gamás és Vitya között feküdt Horpács várföld, mely egykor szintén a

somogyi vár tartozéka volt. 1220 táján van róla els ízben adatunk. 1261-ben

Vitya szomszédjaként szerepel. Gamás falu éjszakkeleti határán, a Tetves-bükkerd,

az egykori Tdresfalu emlékét rzi, melyet 1585-ben Piski István tihanyi kapi-

tány elfoglalt. Tetves 1609-ben már pusztaként említtetik. Tle nem messze feküdt

Tétes falu is. melyre, úgy látszik, a tihanyi apátok már 1389-ben jogot tartottak.
Geszti.

Qeszti. A kaposvár—siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai-

nak száma 151, lakosaié 984, a kik rém. kath. vallásúak. Postája helyben van.

távírója és vasúti állomása Mernye. 1302-ben Gezte (Geszté), 1353-ban Gezthe

alakban említik az oklevelek. 1400-ban az Örsi családnak voltak itt részei.

1411—12-ben az Osztopáni család nyerte a magvaszakadt Beseny Péter itteni

birtokait adományul. 1481-ben Szenterzsébeti Forster György. Várdai Mihály és

Csapi Ilona voltak itt birtokosok. 1488-ban Nagglucsei Benedek fiát, Ferenczet.
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és Szenterzsébeti Forster György leányát, Annát, iktatták birtokába.* 1494-ben Bakó
András itteni birtokait Perneszi Imrének és Zsigmondnak adta el. 1504-ben Torvaj

István özvegye. Erzsébet asszony, adott el birtokrészeket Perneszi Imrének és

Zsigmondnak. Az 1536. évi adólajstrom szerint Perneszi Imre, Egyed és István

özvegye voltak a földesurai. 1695-ben Perneszi Zsigmond itteni birtokait Perneszi

Anna Julianna, férj. Babócsay Ferencznének adta el. Az 1703 táján még a Per-

neszi családé volt. 1715-ben 7 háztartását írták össze és ekkor a hozzátartozó

Szentmiklós-pusztával együtt Babócsay Ferencz özvegyéé. 1776-ban a Nagy, a

Forintos, a Terstyánszky családok, továbbá Döry Ignácz, Szelestey Sándor, Ouary
Miklós, Bosty Terézia, Ferencz és Justina, 1835-ben a Thevely család voltak a

földesurai. 1856-ban a Tallián és a Botka családok a birtokosai. Jelenleg Jan-
kovics-Bésán Józsefnek és Gyulának, továbbá Halmos Imrének van itt nagyobb
birtoka s az utóbbinak csinos kastélya, melyet 1900-ban építtetett. Még egy régi

kúria is van itt, melyet Botka János 1823-ban építtetett s ez most a Jankovics-

Bésán családé. A róm. kath. templom a XVIII. század elején épült. Van itt egy
gzmalom is. A községhez tartozik : Alsóberecska, Felsberecska és Matild-puszta.

Oige. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 227, Gige.

lakosaié 1186, a kik leginkább reformátusok. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Kiskorpád. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

találkozunk e községgel, mint egyházas helyivel. 1443-ban Gegeh alakban fordul

el s ekkor Hedrehely mezvároshoz tartozott. 1446-ban, midn Hunyadi János

kormányzó az uradalmat Emekei Miklósnak és Berekfalvi Péternek adományozta,

az adománylevélben Gyge (Gige) alakban fordul el. 1448—49-ben egyes részeit

Tamási László özvegye bírta. 1462-ben a Berekfalvi Zupa család itteni részbirto-

kait Csapi Andrásnak adta zálogba. Az 1550. évi adólajstrom szerint Alya Máté
volt a helység földesura. Az 1571. évi török kincstári adólajstromban 30 házzal

szerepel. 1583-ban Lengyel Lrincz birtokában volt. Az 1660. évi dézsmaváltság-

jegyzék a szigligeti várhoz tartozónak mondja. Az 1700—1702 közötti években
kelt összeírás szerint Bátsmegyey János volt a földesura, 1715-ben a kincstáré

volt és ekkor 22 háztartását írták össze. 1726-ban a Lengyel és a Méreg csalá-

doké. 1767-ben Somssich Antal, Vrancsics Pál, a Bátsmegyey örökösök és a

Merev család voltak a földesurai. 1835-ben a Somssich családé volt, 1856-ban gróf

Somssich Pongrácz utódai voltak itt birtokosok. Jelenleg gróf Sárdi Somssich Antal-

nak és herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtoka, A községbeli úri-

lakot a Hoclossy család építtette. A református templom a XVII. században épült.

1847-ben és 1858-ban a község felerésze leégett, A lakosok hitelszövetkezetet és

ifjúsági egyesületet (önképzkört) tartanak fenn. A községhez a következ lakott

helyek tartoznak : Cseberki-puszta, Ollevölgy, Gigei-szl, Nagy-puszta, Új-puszta.

Ollerölgy-\mszta. helyén fekhetett a középkorban Hlye-Mindszent falu, melyrl
1400-ból van els ízben adatunk. Ekkor az lllyemindszenti családé volt, 1421-ben
a Tamási Vajdafiak nyerték adományul. 1550-ben Ellewelgyi Dersfi Farkasé.

1701—1703 körül Marton Mihály volt a földesura. 1726 óta a herczeg Esterházy-

féle hitbizományhoz tartozik. — Cseier/ri-puszta az 1660. évi pannonhalmi dézsma-
váltságjegyzék szerint Csobáncz várához tartozott,

Göíle. Magyar kisközség, körjegyzségi székhely. Házainak száma 322, lakosaié Göiie.

2818. a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Attala-Csoma. 1550-ben, Kazsokkal együtt, Dersfi Farkasé volt. 1715-ben
16 háztartását írták össze. Ekkor a székesfehérvári custodiatus volt a földesura.

1726-ban gróf Nádasdy Lászlóé. 1733-tól 1807-ig ismét a székesfehérvári custo-

diatus bírta. Ebben az évben I. Ferencz király a kegyes tanítórendnek adomá-
nyozta, mely ma is birtokos itt, Kívüle még herczeg Esterházy Miklósnak, rgróf
Palavicini Edének és Chernél Gyuláné, szül. Svastits Rózának van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1804-ben épült Van itt hitelszövetkezet is. A köz-

séghez tartoznak: Alsó- és Felshetény, Bels-major, Inam-, Mersi, Csöke-, Kis-, Siva-,

Szentiván-, Szentpéter- és Uzd-puszták. Alsó- és Felshetény helyén feküdt a közép-

korban Hetény falu, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfor-

dul. 1726-ban gróf Nádasdy László püspöké. 1733-ban a székesfehérvári custodia-

tusé. Inám-puszta az 1563. évi török kincstári defter szerint öt házból álló falu

volt. 1573— 74-ben Alsó-Inám 7, Fels-Inám 3 házból, az 1580. évi defter

szerint Alsó-Inám 15 házból állott. 1726-ban gróf Nádasdy Lászlóé, 1733-ban a

székesfehérvári custodiatusé volt. — il/ersi-puszta helyén a középkorban Merse falu
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feküdt. E helység 1345-ben és 1430-ban mint a Maréi Giínyafiak és 1448-ban
a nyúlszigeti apáczák és a Györgyi Bodók birtokaként szerepel ; ekkor Tolna vár-

megyéhez tartozott. 1449-ben Hunyadi János kormányzó, 1453-ban V. László
király a nyúlszigeti apáczák itteni birtokát Somogy vármegyébe helyezi át. 1485-

ben azonban ismét Tolna vármegyéhez tartozott, 1733-ban a herczeg Esterházy család

volt a földesura. — CsJfee-puszta az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzék-

ben, a székesfehérvári custodiatus jószágaként szerepel. — Sfoa-puszta a XVIII.
század elején két részbl állott : Kis- és Nagysiva-\n\s r/Aákbo\. 1726-ban mind-
kett Madarász Lászlóé. 1733-ban afelé Balogh András özvegyéé.— Szentivánpuszta

az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint a székesfehérvári custodiatusé. 1726-

ban gróf Széchenyi Zsigmondé volt. EZerf-puszta helyén a középkorban hasonló nev
helység feküdt, melynek az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint már plébá-

niája is volt. 1726-ban Bakács Lukácsné, szül. Csoknay Éva, birtoka, 1856-ban
Gaal Kristóf örököseié. A i?eíéni/-puszta határában fekv ú. n. „Sülyedt vár" két

szemben fekv lankás lejtn terült el, mely lejtket vízfolyás választotta ketté.

Ez elég nagy kiterjedés területen az egyik oldalról a másikra átmenleg kfalak
alapjait találták. A terület tele van ktörmelékkel és itt nagyon sok római pénzt

és régiséget találtak. Volt azonban a leletek között bronz- és népvándorláskori is,

st még a török hódoltság alatt is szerepelhetett, mert erre nézve is sok nyom
került felszínre. E sülyedt várnak az egyik fels szélét több egymástól néhány
ölnyi távolságban szabályosan elhelyezett félkörsáncz védte ezen az oldalon, ellen-

séges meglepetések ellen.

Görgeteg. Görgeteg. Rinyamenti magyar kisközség. Házainak száma 191, lakosaié 929,

kik közül 297 róm. kath. és 624 ref. vallású. Postája, távírója és vasúti állomása

helyben van. 1360-ban Gurgeteg, 1436-ban Gergetheg alakban fordul el ; mind-

két alkalommal a veszprémi püspökség birtoka. Az 1536. évi adólajstrom szerint

Pekry Lajosé, 1550-ben Alya Mátyásé volt. Az 1565—66. évi török kincstári adó-

összeírásban 16 házzal szerepel. 1598—99-ben is a veszprémi püspökség birtoka.

Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint Sümeg várának

tartozéka, 1715-ben 13 háztartását írták össze s ekkor gróf Volkra János veszprémi

püspöké. A veszprémi püspökség, itteni birtokait, 1895-ben kisebb részletekben

eladta helybeli gazdáknak. Az itteni róm. kath. kápolna 1840. évben, a ref. temp-

lom 1888-ban épült, 1872-ben az egész helység leégett, A községhez tartozik:

Rinyatamási-\mszta, melynek a helyén Tamási falu feküdt, melyrl 1407-bl
van adatunk. Az 1554. évi defterben e tájon Szenttamás helységet találunk.

1598—99-ben Székely Mihály volt a földesura. 1856-ban puszta és a Somssich családé.

Most gróf Széchenyi Aladárnak van itt nagyobb birtoka és kényelmes újabb úrilaka,

Gyékényes. Gyékényes. A Dráva mentén fekv magyar nagyközség. Házainak száma 404,

lakosaié 2429, kik közül 1516 róm. kath. és 798 evangélikus. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. 1380-ban G-ykynes alakban fordul el. 1446-ban

Marczali Imrét és Jánost, a vajda fiait, Györgyöt és Istvánt, a bán fiait, másfell

néhai Zákányi László leányait : Neszthét, Orsolyát és Ilonát iktatták birtokába.

1489-ben Szerdahelyi István jószágai között sorolják fel. 1495-ben a Báthoriak

nyerték adományul; de kívülök még másoknak is voltak itt birtokaik. 1506-ban

Dombai Dávid itteni birtokairól állított ki II. Ulászló király adománylevelet.

Az 1550. évi adólajstrom szerint a Báthoriaké, 1598—99-ben pedig Nádasdy
Ferenczé volt. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint Zichy István jószága

volt, 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul I. Lipót királytól.

1715-ben 16 háztartást írtak benne össze s ekkor felerészben Turinetti Herkules

József Lajos rgrófé volt. 1726-ban ugyanaz ós Inkey János bírta. 1733-ban

Festetics Kristóf és Inkey János, 1767-ben felerészben a Festetics családé, 1776-ban

Festetics Pál és gróf Széchenyi Ferencz birtoka, 1835-ben a gróf Festetics, a gróf

Széchenyi és a gróf Zichy családoké. 1856-ban Felsögyékényesena gróf Festetics család.

Alsógyékényesen gróf Zichy Domokos volt birtokos. Jelenleg gróf Zichy Ödönnek

és herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka, A róm. kath. templom

1835-ben, az evangélikus pedig 1887-ben épült. 1859-ben a község fele leégett.

A lakosok ipartársulatot, hitelszövetkezetet és fogyasztási és értékesít szövetke-

zetet tartanak fenn. A határban 1873-ban római edényeket és pénzeket találtak.

A Táborhely-dl a hagyomány szerint római táborhely volt. A Törökhányás nev
dl pedig egy török ftiszt sírja. A községhez tartozik : Gyékényeshegy ház-

csoport és Vázsony-puszta.
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Erdöcsokonya. - Gróf Széchenyi Géza úrilakának csarnoka, a vadásztrofeumokkal.

Erdöcsokonya. — Gróf Széchenyi Géza úrilaka.



Felssegesd. — Gróf Széchenyi Bertalan kastélya.
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Gyöngyösmellék. Magyar kisközség. A körjegyzség székhelye. Házainak G
^
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száma 122, lakosaié 656, a kik vegyesen róni. kath. és ref. vallásúak. Postája és

távírója helyben van, vasúti állomása Szigetvár. Az 1536. évi adólajstromban

Gyengesmelléke alakban fordul el és ekkor Laszthóczy Antalé volt. Az 1554. évi

török kincstári adólajstrom szerint 13 házból állott. 1565—66-ban 9, 1571-ben

21 házát írták össze. 1598-ban Deseö Benedek volt a földesura. Egy 1692-bl
való szigetvári tiszttartósági összeírásban bizonyos Strost a birtokosa. Az 1701

—

1702. évi összeírás szerint Király Ferencz volt a földesura. 1715-ben 7 ház-

tartást találtak benne. 1726—1733-ban is a Király család bírta. 1767-ben Király

József. László és János. Sághy Dániel, Madarász János, Thiíry János, László

és György és Deli Mihály özvegye voltak az urai. 1835-ben Czindery László, az

1840—1846. években pedig Deli József. Gussits István, Thúry József, Zánthó
József. Cseke József, Nyáráchy Zsigmond, Korács Pál és Németh Boldizsár. A köz-

ségben' kúriát Király József 1766-ban építtette, az ottani úrilakot pedig Gussits

Francziska 1800-ban. A református templom 1872-ben épült. A róm. kath.

híveknek csak kápolnájuk van itt. A határabeli ú. n. Jóvíz-forrás 1803-ig búcsú-

járóhely volt. A lakosok olvasókört és hitelszövetkezetet tartanak fenn.

Gyugy. Lengyeltótitól éjszakkeletre fekv magyar kisközség. Házainak száma Gyugy.

145, lakosaié 1069, a kik róni. kath. vallásúak. Postája és távírója Szlsgyörök,
vasúti állomása Lengyeltóti. A tatárjárás eltti korszakban a i?o-nembeli Izsép

(1236—1241.) szerezte meg. 1322-ben a Z>oro^sma-nembeli István fiainak, Kazal

I. Pál macsovi bánnak, Jánosnak, a Harapkói család sének és Andrásnak, a

Garatok sének, közös szlbirtokuk volt itt. 1397—1536-ig az óbudai apáczáké

volt. 1408-ban Mesztegnyei Szerecseny Mihály itteni birtokait Zsigmond király

Gordovai Fancs Lászlónak adja. 1449-ben a B-nembeli Laki Thúz, a Létai és

a Szöcsényi családok voltak itt birtokosok. 1492-ben a Fiissi Apáti család kezén

találjuk egyes részeit. Az 1536- évi adólajstromban Gywgh alakban fordul el és

Török Bálint, Bakith Pál, Méreg Mihály, az itteni plébános, özvegy Szánthat

Jánosné. Ispán Kelemen, Eseghráry Ferencz, Orczy János és Lengyel Boldi-

zsár voltak a földesurai. 1626—27-ben a Gyulaffy család birtoka. Az 1580.

évi török kincstári adólajsíromban Nagy-Gyügy alakban fordul el; de ekkor
csak két házból állott, az 1660. évi fapátsági dézsmaváltságjegyzék Csobáncz
várának tartozékai között sorolja fel. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek

nyerte adományul. 1701—1703 táján Jankorics István volt a földesura. 1715-

ben 12 háztartását írták össze. 1726—1733-ban Jankovics Istváné. 1767-ben
Jankovics Krisztina, báró Pongrácz Jánosné és Jankovics Antal özvegye, szül.

Fekete Julianna voltak a helység földesurai, 1835-ben pedig a Lengyel család

örökösei. 1856-ban a gróf Niczky és a Kacskovics családok a birtokosai és jelen-

leg gróf Niczky Lászlónak, Kacskovics Kálmánnak és az idetartozó Béndek-pusz-
tán Kacskovics Mihály miniszteri tanácsosnak van itt nagyobb birtoka. A község-

beli kastélyt Kacskovics Ignácz építtette 1865-ben s ez most Kacskovics Kál-

máné, kinek itt kb. 7000 kötetes nevezetes könyvtára van. Itt van, számos egyéb
ritkább munka között, 1569-bl a Sebestiani-féle Cosmographia, Tollius Itinera-

riuma, Pázmány Péter „Kalauza" 1746-ból, Mazarini „Le Testament"-je 1663-

ból, a Diurnum Divini Amoris 1660-ból, Bacon munkája Busbequ 1595-bl, Curtius

fordítása 1665-bl, Plutarchus régi kiadása, Csokonai Vitéz Mihály kiadatlan levelei

és versei, Hess Mátyás els magyar nyomdász több kiadványa stb. stb. A béndek-
pusztai úrilakot néhai Kacskovics Mihály építtette s ez jelenleg Kacskovics Mihály
miniszteri tanácsosé. A községhez tartozó lakott helyek : Béndek-, Pettend-, Csil-

lag-, Sándi- és Új-puszta és a Gesztenyési- és Harsányi-szl. Béndek-puszta,

helyén állott a középkorban Béndek falu, mely 1331-ben terra Bendek alakban
fordul el. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Bennek alakban találjuk és

ekkor már plébániája is volt. Templomának romjai ma is megvannak. 1388 eltt
a Szécsényi Kónyafiaké volt. 1392—1409-ben a Kanizsai családé. 1397-ben
Kvágórsi Kis György visszaadta a Kanizsaiaknak. 1446-ban a Kanizsaiak
Bakonyai Török László kanizsai várnagyuknak adták. 1486—87-ben Tolnai Bor-

nemisza Jánosé. 1500-ban Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét iktatják birto-

kába. 1726-ban és 1733-ban már puszta és Jankovics Istváné. Késbb házas-
ság révén a báró Pongrácz család birtokába került, ettl vette meg 1854 táján Kacs-
kovics Mihály. Gyugy és Pettend táján, a hol £Wa&-puszta fekszik, találjuk a közép-
korban Suták helységet, melyet 1403-ban Gordovai Fancs László nyert adományul.
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Hajmás. Hajmás. A szigetvár- kaposvári vasútvonal mellett fekv magyar kisközség.

1 Lázainak száma 81, lakosaié 428, a kik róni. kath. vallásúak. Postája és távírója

Grálosfa : vasúti állomása helyben van. Eredetileg a étyóV-nemzetség birtoka volt,

mely az 1346. évi osztály alkalmával, az e nemzetségbl származó, Szerdahelyi

Dersfi Péternek jutott. 1425-ben és 1489-ben Haghmas alakban említik az okle-

velek. 1425-ben Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerda-

helyi Dersfi Márton tartanak hozzá jogot. 1489-ben Szerdahelyi István birtokában

találjuk. Az 1571. évi török kincstári adólajstrom szerint 19 házból állott. Az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzékben Imrefy Farkasné jószága. A török világban elpusztult,

de 1715-ben újra települt. Egy 1703 táján készült összeírás szerint a Festetics

család birtokában volt és e családé maradt mindvégig és jelenleg is gróf Festetics

Kálmánnak és Vilmosnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik Ivánka-

puszta, a melynek helyén a középkorban Ivánkafalva falu feküdt. Eredetileg

szintén a Gyr-nemzetség birtoka, mely Hajmás község sorsát osztotta meg.
Az 1571. évi adólajstromban Ivándfalva alakban fordul el s ekkor 3 házból állott.

Hács. Hács. A lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 78,

lakosaié 534, a kik róni. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása Lengyeltóti. E községet az Inkey család telepítette 1828-ban. A telepít-

vényes szerzdés a község birtokában van. 1907-ig Lengyeltótihoz tartozott és

1907-ben alakult önálló községgé. Az Inkey család itteni birtokait 1860-ban a

gróf Ziehyek vették meg és jelenleg gróf Zichy Bélának van itt nagyobb birtoka.

A toronynélküli evangélikus imaház 1855-ben épült. 1867-ben a telep házainak

fele leégett, Idetartozik : Keleti puszta és Hácsi-major.
Háromfa. Háromfa (azeltt Háromfa-Agárév). Rinyamenti magyar kisközség. Házainak

száma 251, lakosaié 1746, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van. táv-

írója és vasúti állomása Babocsa. 1377-ben Harumfa, 1406—1486 közt pedig

Háromfalwa alakban fordul el. 1406—1418-ban Berzenczei Lorántfi György
nyerte adományul. 1477-ben Szenterzsébeti Forster György birtoka. 1481-ben

Forster György a helység felerészét Tolnai Bornemisza Jánosnak engedte át. a

kit osztályos testvérévé fogadott. Az 1554. évi török kincstári adólajstrom szerint

ekkor csak 3 házból állott, 1726-ban rgróf Turinetti Herkulesé. 1733-ban Festetics

Kristófé. A XVIII. század közepén tnik fel Agarév, mely 1767-ben a csurgói

uradalomhoz tartozott, Háromfa pedig ugyanekkor Festetics Kristófé volt. 1776-ban

Agarév és Háromfa a Festetics család csurgói uradalmához tartozott. 1835-ben Agarév

gróf Festetics Lászlóé, Háromfa Végh István örököseié. 1856-ban mindkét község

a gróf Festetics családé volt és azé maradt a mai napig. Végre a két község

Háromfa-Agarév néven egyesült, de újabban csak Háromfa nevet nyert. A róm.

kath. templom 1881-ben épült. Az uradalmi ferdészlak a XVHI. századból való,

régi kincstári sóhivatal helyén fekszik, a hol a török hódoltság idejében egy aga

tartotta lakását, Innen vette Agarév község a nevét is. Van itt hitelszövetkezet

és két malom. A határhoz tartozó rét egyik részét „Sós urak" néven ismerik.

mert hajdan az itteni sóhivatali tisztek rétbirtoka volt. A községhez tartozik : Kis-

és Nagybaratin-puszta, Bels-major, Sósréti tanya, Kettscsárda és Erdslak.

Kisbaratin-pusztn a középkorban falu volt, mely az 1550. évi adólajstrom szerint,

a mellette fekv Csütörtökhely faluval együtt, Tahy Ferenczé volt.

Hedreheiy Hedrehely. A barcsi vasút mentén fekv magyar kisközség. Körjegyzi székhely.

Házainak száma 260, lakosaié 1201, a kik közül 355 róm. kath. és 816 ref. val-

lású. Postája helyben van, távírója Kadarkút, vasúti állomása Hencse-Hedrehely.

Az itteni leletek is igazolják, hogy a mai Hedrehely környéke már a római ura-

lom idejében is lakott hely volt ; okleveles adataink azonban csak a XIV. század-

tól kezdve vannak e helységrl. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben találkozunk vele és ekkor már plébániája is volt. Az 1339. és 1364. években

Hedruch alakban fordul el. 1339-ben I. Károly király a £fó/er-nembeli Henrik

bán fia János mester fiainak, Miklósnak, Péternek és Henriknek, a Tamási család

seinek adományozta, cserében más birtokokért. 1403 márcz. hó 23-án a Zsigmond

uralmával elégedetlen urak, Nápolyi László párthívei, értekezletet tartottak itt s egy

kiáltványt intéztek innen az ország lakosságához. Tamási László és testvére. Henrik,

1423-ban. magtalan haláluk esetére, Zsigmond király beleegyezésével, vérroko-

nuknak. Serkei Lorántfi Györgynek, és utódainak hagyományozták e helységet, a

többi uradalmaikkal egyetemben ; 1443-ban azonban Tamási Vajdafi Henrik a Héder-

váriakkal, Lrincz nádorral és fiával Imrével, mint a kikkel egy stl származott,
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lépett örökösödési szerzdésre és Hédervári Lrincz nádort be is iktatták Hedre-

hely birtokába, mely ekkor már városi kiváltságokat élvezett. Újlaki Miklós azon-

ban a Hédervári család birtokait elfoglalván, egy részüket magának követelte, mire

a Héderváriak pert indítottak ellene. 1445-ben az országnagyok a Tamásiak összes

birtokait, közöttük Hedrehely mezvárost is, Serkei Lorántfi Györgynek ítélték oda,

de 1446-ban Hunyadi János kormányzó a várost és a hozzátartozó uradalmat

Emekei Miklósnak és Berekfalvi Zopa Péternek, majd 1448-ban az uradalom felét

Berekfalvi Zopa Péternek és a többi Berekfalviaknak, továbbá Endrdi Somogyi
Imrének és Torvai Ugrón Imrének adományozta, a mibe a Szekcsi Herczeg család

is belenyugodott. 1448-ban még Tamási László özvegye bírta egyes részeit.

1497-ben a Szekcsi Herczeg család birtokai között Hedrehely részeit is felsorol-

ják. Emkéi Miklós halálával az uradalomnak t illet része is Zopa Péterre és

társaira szállott. 1462-ben Berekfalvi Zopa Imre a maga részét Csapi Andrásnak
zálogosította el. A középkorban a ferenczrendeknek is volt itt kolostoruk, mely

1531-ben még megvolt, mert az ez évben a rendnek Nagyváradon tartott ülésén az

itteni házfnök is résztvett. 1536-ban Fajszi Ferencz, Bodó Farkas, Ellgewelgyi

László, Ipoltfy János, Eivrdiv Máté voltak a földesurai, 1550-ben pedig Alya

Mátyás. Az 1551—52. évi hadjárat folyamán a törökök Hedrehely várost is meg-
támadták, feldúlták és elfoglalták. Ekkor pusztult el a ferenczrendek temploma
és kolostora is. Az 1554. évi török kincstári adólajstrom mindössze 7 házát

említi, az 1567-iki összeírás pedig 14 házat talált ott. Az 1660. évi dézsmaváltság-

jegyzék részben a szigbgeti várhoz tartozónak mondja és részben az Istvánff'g

családénak. 1692-ben Zenget János volt a földesura. 1715-ben 18 háztartást talál-

tak benne és ekkor a kincstáré volt. 1726-ban a Lengyel és a Méreg családok,

1767-ben Mérey Antal volt a földesura. 1776-ban Vrancsics Pál ezredes, Saller

István, Sjrissich Sándor özvegye, Sághg Dániel, Nagg Benedek, a báró Révag és

a báró Colisius családok, Méreg József és Antal, Gussits Imre özvegye, Bárányi
Imre özvegye és a Jankovics család voltak itt birtokosok. A XIX. század els
felében gróf Festetics Antal, a Spissich. a Márffy családok, továbbá Nagy Mátyás,

Somoggi Lajos, Arvag László, Sárközg Lajos, a Gaal és az Igmándy családok

voltak a földesurai. Jelenleg gróf Festetics Kálmánnak. Vasdényeg Imrének és

Márffg Bélának van itt nagyobb birtoka. A református egyház egyike a vármegye
legrégibb protestáns egyházainak. Már a XVI. század második felében szervezve

volt, de csak 1643-tól kezdve vannak feljegyzések róla. A község legrégibb temp-

loma a Böczöri-dlben fekhetett, de ma már csak téglatönnelékek mutatják a

helyét. A ferenczrendi templom az ezidszerint Györkös Ferencz körjegyz és

Yáradi István földmíves tulajdonában lev beltelken állott, a hol az alapfalak és

a régi kutmedencze nyomai ma is megvannak. A második református templom
1771-ben épült a lelkészi udvarban ; a jelenlegi templom pedig 1898-ban. Van itt

hitelszövetkezet, gazdakör és egy gzmalom. A határ ama részét, a hol egykor az

si templom állott, Szentegyház gödrének nevezik. A községhez tartozik : Sarolta-

puszta, Böczör-puszta és Laposcser-puszta.

Hencse. A kaposvár—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- Hencse.

nak száma 163, lakosaié 1064, a kik közül 431 róm. kath. és 604 ref. vallású.

Postája helyben van, távirója és vasúti állomása Hencse-Hedrehely. E helységrl
a XV. századtól kezdve vannak adataink. 1443—1449 között Hedrehely mezvá-
roshoz tartozott és annak sorsában osztozott. 1443 és 1449-ben vámhely is volt.

Az 1554. évi török kincstári adójegyzék szerint ez idben 4 házból állott.

1565—66-ban 5 házát írták össze. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegy-
zék szerint a szigligeti vár tartozékai közé számították. 1692-ben Zenget Miklósé

volt. 1715-ben 6 háztartást írtak benne össze és ekkor a királyi kincstáré volt.

1726-ban gróf Erdödg Sándoré, 1733-ban Czinderg Ferenczé, 1767-ben a Nedeczky
családé és Méreg Lajosé volt. 1776-ban Tahg Imre, Mérey József és Antal, Gus-
sits Imre özvegye és Spissich Sándor özvegye voltak itt birtokosok, 1848 eltt

Márffg Dénes, Spissich Lajos és Somoggi Lajos. Jelenleg Márffy Bélának és nejé-

nek, szül. Lgka Katalinnak, van itt nagyobb birtoka. A községbeli úrilakot Márífy

Dénes a XLX. század els felében építtette s ez jelenleg Márífy Béláé. A refor-

mátus templom 1870-ben épült. A községhez tartozó Alsótapazd-major, Felstapazd-
puszta, Kkúttapazd-major helyén feküdt a középkorban Tapaz falu, melyrl
1421— 1446. évekbl vannak okleveles adataink. Elfordul az 1536. évi adó-

lajstromban is. 1733-ban a gróf Rindsmaul családé, 1856-ban a Márffyaké. Alsó-
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tapazdtól délre esik GtyÓM^yös-puszta, mely az 1565—66. és 1571. évi török kincs-
tári adójegyzékekben is elfordul. 1571-ben 17 házból állott. Idetartozik még
Dióspuszta is.

Henész Henész. Rinyamenti magyar kisközség. Házainak száma 67, lakosaié 821, a
kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyatád.
E helység 1895-ben Heniz, 1408-ban Henyz, 1455-ben Henyzd alakban fordul el
az oklevelekben. Eredetileg a Henézdi család birtoka volt. Henézdi Mihály htlen-
sége következtében Zsigmond király 1408-ban tle elvette és G-ordovai Fancs
László fia Lászlónak adományozta. László fiai, János, Imre, Bertalan és László,

1424-ben osztozkodnak itteni birtokaikon, melyekre 1455-ben új adományt nyer-

tek V. László királytól. 1464-ben Battyáni Alapi András, a helységnek azt a
részét, a melyet zálogban bírt, visszaadta Gordovai Fancs Gáspárnak. Az 1660.
évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék szerint Zankó Miklós jószága. Egy 1703
táján kelt összeírás Zankó Miklós és Boldizsár birtokának mondja. 1715-ben 11
háztartást írtak benne össze. 1726-ban a gróf Harrach és 1733-ban a Hunyady
család lett a földesura. 1856-ban báró Sina Simon volt itt birtokos. Jelenleg Kántor-
jánosi Mándy Sámuelnek van itt nagyobb birtoka. A községbeli kúriát báró
Sina Simon építtette a XIX. század közepén. Jelenleg Mándy Sámuelé. 1865-ben
a községnek egy egész utczája leégett. A községbeli gazdasági szeszgyár is Mándy
Sámuelé. Idetartozik: Simongát, Felsgörönd és Újkút-puszta. ^mondái-puszta
helyén feküdt a középkorban Simonfalva helység, mely 1352—95-ben Symon,
1408— 1498-ban Symonfalua alakban fordul el. 1403-ban a pécsi fesperes bir-

toka. 1408-tól a Gordovai Fancs családé. 1421-ben, Illyemindszenti János birtoka-

ként, a Tamási Vajdafiak nyerik adományul. 1856-ban báró Sina birtoka.
Heresznye. Heresznye. Drávamenti kisközség. Házainak száma 105, lakosaié 750, a kik

nagyrészt horvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állo-

mása Vizvár. Az okleveles adatok e községrl a tatárjárást megelz korszakig

nyúlnak vissza. 1219-ben Raraznia iuxta Dravam alakban fordul el. Az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben is megtaláljuk, már ekkor tehát egyházas hely volt.

1384-ben két Heresznye helységrl emlékeznek meg az oklevelek. 1399-ben az egyik,

Egyházasheresnye, a székesfehérvári káptalané, a másik, Felrétheresnye, az Alsó-

lendvai Bánfiaké volt ; késbb a Marczaliak birtokába került. 1495-ben a Bátho-

riak nyerték adományul. Az 1536. évi adólajstrom szerint Felsheresznye Török

Bálinté, Alsóheresznye Báthori Andrásé és az itteni plébánosé. 1550-ben Fels-
Heresznye Tahy Ferenczé, Bolhó-Heresznye Báthori Andrásé. Az 1660. évi pannon-

halmi dézsmaváltságjegyzék Szent -Györgyvár tartozékaként említi. 1677-ben
Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul 1. Lipót királytól. 1726-ban

és 1733-ban puszta és gróf Széchenyi Zsigmondé. 1750-ben már ismét önálló

jobbágyközség. A Széchenyiek voltak tovább is a földesurai és jelenleg báró Soly-

mossy Ödönnek van itt nagyobb birtoka. A lakosok a XVIII. század közepén a

Dráva áradásai ell lassanként a határ emelkedettebb részeire kezdtek telepedni

és a község régi helyét elhagyták. 1880-ban a falu kétharmadrésze leégett. A köz-

ségben egy gázmotoros malom is van.

Hetes. Hetes. A kaposvári járásban fekv magyar nagyközség. Házainak száma 152,

lakosaié 1067, a kik közül 607 róm. kath. és 398 református. Postája és táv-

írója helyben van, vasúti állomása Kaposvár. Els ízben 1263-ban van róla ada-

tunk. Ebben az évben IV. Béla király Leúsztak fia Herbord comesnek adomá-

nyozza. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint akkor már plébániája is

volt. A XV. század második felében a Laki Thúz család birtoka. Laki Thúz Mik-

lós halála után testvérének, Jánosnak, htlensége következtében Lakvár (Öreglak)

tartozékaként I. Mátyás király Corvin Jánosnak adományozta. 1500-ban H. Ulászló

király rendeletére Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét iktatják birtokába.

1536-ban Laki Bakith Pál, 1550-ben Székely Imre, 1583-ban Tahy István volt

a földesura. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom 40 házát említi. 1573—74-ben

és 1580-ban 73 házat írtak benne össze. 1626-ban a Oyulaffy családé. Az 1660.

évi pannonhalmi dézsmaváltságiegyzék szerint Csobáncz várához tartozott. Egy
1701—1703 táján készült, valamint az 1715. évi összeírás szerint Jankovics István

volt a földesura. 1715-ben 19 háztartását írták össze. Az 1726—33. években

Jankovics István, 1767-ben Jankovics Krisztina, férj. báró Pongrácz Jánosné,

volt a földesura. E családtól 1842-ben gróf Somssich Pongrácz vásárolta meg.

1856-ban ennek fia, József, volt itt birtokos és jelenleg gróf Somssich Imrének van



Somogy vármegye községei 77

itt hitbizományi birtoka és szép kastélya, melyet gróf Somssich Imre 1880-ban

kibvíttetett. Van itt érdekes, gazdag könyvtár és a Somssich család grófi ágá-

nak levéltára. A róni. kath. templom a réginek a romjaiból 1769-ben épült, Jan-

kovics Krisztina költségén. A református templomot 1844—47-ben emelték. 1847

máj. 20-án gróf Somssich Pongrácz országos vásárok tartására nyert szabadalmat.

1830-ban a község fntczája végig leégett, a minek az emlékére a község Szent

Flórián szobrát állította fel. A református egyház két aranyozott vert ezüst úrasz-

tali kelyhet riz 1685-bl. A lakosok hitelszövetkezetet és népkönyvtárt tartanak

fenn. A községhez tartozik : Pat-puszta és József-major. Pat-puszta a középkorban

falu volt, mely 1445-ben Pooth, 1446-ban Paath, 1450-ben Path alakban fordul

el. Eredetileg a Kanizsai család birtoka; e család 1445—46-ban Bakonyai Török

László kanizsai várnagynak adta. — Hetes és Csombárd között feküdt Hidas
község is. mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. Emlékét

a Hetes községhez tartozó Hidasi-dl tartotta fenn.

Hobol. A pécs—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak Hoboi.

száma 136, lakosaié 898. a kik közül 368 róni. kath. és 530 református. Pos-

tája, távírója és vasúti állomása Szigetvár. Már a középkorban megvolt. 1409-ben

Kylseithubay, Belseuhubay alakban fordul el. 1421-ben Kéthobay, 1429-ben pedig

Naghobol és Kishobol helységekrl emlékeznek meg az oklevelek. 1470-ben már Hobol
alakban szerepel és ekkor Baranya vármegyéhez számították. Mind ekkor, mind
pedig 1473-ban, a mikor az Enyingi Török család birtokába került, Szigetvár tarto-

zékai között sorolják fel. 1598—99-ben Balogh János volt a földesura. Az 1660.

évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzékben Hoboly alakban fordul el, ekkor a

székesfehérvári custodia és Balogh András voltak itt birtokosok. 1715-ben 13
háztartását írták össze. 1726-tól a gróf Batthyány család volt a földesura, de

1856-ban már a Biedermann család volt itt birtokos és jelenleg is báró Bieder-

mann Rezsnek van itt nagyobb birtoka, A református templom 1800-ban épült.

1848-ban nagy tz volt itt, mely alkalommal a református templom tornya és a

lelkészlak is leégett. Nagy tz volt az 1863-iki is, mikor a község felerésze

leégett. Van itt egy hitelszövetkezet és Berkes Józsefnek pedig téglagyára. A határ

egy részét ,. Betyárirtás "-nak nevezik, a hol a régi betyárvilágban a „szegény-

legények" tanyája volt. A községhez tartozik : Hobol-puszta és Kishobol. Hobol
és Molvány helységekkel volt határos a középkorban Bódogasszonyfalva, melyet

1344-ben Almai Lankrét fia. Beké ispán, továbbá fiai : Kozma, Demjén, Leontius

és Anthimus nyertek ítéletileg. 1409-ben Anthimus fia János, volt szlavóniai

al-bán, késbb alnádornak a zálogbirtoka. 1470-ben szintén Baranya vármegyéhez
számították. 1473-ban Szigetvár tartozékai között sorolják fel.

Hollád. A Kis-Balatontól délre es magyar kisközség. Házainak száma 129, Hoiiád,

lakosaié 749, a kik nagyrészt róm. kath. vallásúak. Postája Vörs, távírója és

vasúti állomása Balatonszentgyörgy. 1496-ban fordul el els ízben, Holládtikos

alakban, Szenyér várának tartozékai között. Az 1536. évi adólajstrom Hollád és

Tikos helységeket külön-külön sorolja fel. Az 1583. évi adólajstrom szerint

Hollád még Szenyér várához tartozott. Az 1573—74. évi adólajstrom szerint már
csak 3. 1580-ban 4 házból állott. Az 1598—99. években az esztergomi káptalan

volt a földesura Kevéssel ezután teljesen elpusztult. Az 1715- évi összeírás meg-
jegyzi róla, hogy három év eltt települt, 1726-ban Festetics Kristófé volt. 1733-ban
ismét az esztergomi káptalané és jelenleg is a fkáptalannak van itt nagyobb
birtoka. A községhez tartozik : Istvántelep.

Homokszentgyörgy. A kaposvár—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar kis- Homokszent-

község. Házainak száma 160, lakosaié 1383, a kik közül 637 róm. kath. és 723
gyorgy-

református. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben 1425-ben
van róla adatunk. Az 1536. évi adólajstrom Kálmáncseh és Öszpöte között sorolja

fel. 1583-ban Ungnád Kristóf volt a földesura. 1598—99-ben Nádasdy Ferenczé.
Az 1565—66. évi török kincstári fejadólajstromban Musa- Szent- György nev hely-

séget találunk, mely 30 házból állott. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tized-

jegyzék szerint Szent-György várához tartozott. 1676-ban Széchenyi György kalo-

csai érsek nyerte adományul Lipót királytól. 1715-ben 10 háztartást írtak benne
össze. Az 1715—1733. évi összeírások szerint is a Széchenyi család volt a földes-

ura és ma is gróf Széchenyi Péternek és Istvánnak van itt nagyobb birtoka és

úrilaka, melyet gróf Széchenyi Imre 1890-ben építtetett. A református templom
1820-ban épült. 1863-ban a község fele leégett. A lakosok társaskört és függet-
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lenségi Kossuth-kört tartanak fenn. A községhez a következ lakott helyek tar-

toznak : Dénes-major, János-major (azeltt Irtás-puszta), Marietta-puszta,' Bels-
major. Osikoskút-tanva és Pálkúti szlhegy.

Hoivátkút. Horvátkút. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 165,
lakosaié 854, a kik róm. katholikusok. Postája Somogysámson, távírója és vasúti

állomása Marczali. Els ízben 1254-ben fordul el Huruathkut alakban. 1536-ban
Horvátkúthy Ferencz volt a földesura, 1550-ben pedig Koroknál Mátyás. Egy
1 703 eltti összeírásban, mint puszta, még mindiga Koroknai családé volt. 1726-ban
Sárközy János és 1733-ban ismét a Koroknai család birtokában találjuk. Az utóbbi

család bírta még 1776-ban is. A róm. kath. templom 1849-ben épült.

Igái. Tolna vármegye határához közel fekv magyar kisközség. Járási székhely.

Házainak száma 413, lakosaié 2072, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Pos-
tája és távírója helyben van, vasúti állomása Mernye. Els ízben a III Béla király-

tól a székesfehérvári János lovagok részére 1193-ban kiállított megersít levélben

fordul el. 1211-ben a tihanyi apátságnak is volt itt egy kis birtoka. 1272-ben
már falu. 1272—1280-ban Mois nádor a nyúlszigeti apáczáknak adományozta, a
kik az egész középkoron át bírták. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

elfordul. 1350—56-ban a tihanyi apátság itteni birtokait a nyúlszigeti apáczák
jobbágyai használták. 1448-ban már városi kiváltságai voltak. 1462-ben Igal pol-

gárai országos vásárok tartására nyertek szabadalmakat Mátyás királytól. Ekkor
a város környékén fekv erdben már fennállott a Boldogságos Szz tiszteletére

szentelt minorita monostora. 1536-ban Török Bálint, 1550-ben Dersfi Farkas volt

a földesura. Az 1563. évi török kincstári adólajstromba Igal város 25 házzal van
felvéve. 1573—75-ben 30, 1580-ban pedig csak 19 adóköteles házát írták össze.

Egy 1701—1703 táján kelt összeírás szerint gróf Batthyány Ádám országbíró

volt a földesura 1715-ben 34 magyar háztartást írtak benne össze. 1849-ig a
Batthyány családé volt, a mikor gróf Batthyány Kázmér birtokait a cs. kii",

kincstár foglalta le. 1856-ban is még a kincstáré volt. Jelenleg Berger Antalnak

és Józsefnek, továbbá a veszprémi püspökségnek van itt nagyobb birtoka, A köz-

ség 1763 jan. 7-én országos vásárok tartására nyert szabadalmat. A róm. kath.

templom 1756-ban épült. Az 1856-iki kolerajárványnak nyolcz nap alatt 120-an

estek áldozatul. A lakosok úri-kaszinót, hitelszövetkezetet, kath. olvasókört, iparos-

kört, polgári olvasókört és járási takarékpénztárt tartanak fenn ; de van itt egy gz-
malom és egy drótkerítésgyár is. A községhez tartozik: Dada-puszta és Igah-puszta,

Dada-puszta a középkorban falu volt, mely már az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben is elfordul. 1715-ben a gróf Batthyány család és Csák Mihály özvegye

szül. Bakó Erzsébet, bírta. 1856. óta a veszprémi püspökségé. Igali-puszta rgróf
Pallavicini Ede birtoka volt. Most Berger Antalé és fia: Józsefé. Igal környékén

feküdt a középkorban Oszlár, mely 1229-ben Azalar alakban fordul el. A székes-

fehérvári káptalané, a nyúlszigeti apáczáké és a budai káptalané volt. 1275-ben

már részben nemesi birtok. 1450 és 1481. években pusztaként szerepel,

iharos. Iharos. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 205,

lakosaié 1225, a kik közül 905 róm. kath. és 320 református. Postája és távírója

Iharosberény, vasúti állomása Csurgó és Nagykanizsa. 1344-ben Iharus, 1420-ban

Hyharus alakban szerepel. Elfordul az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben is.

1373—1469- években a Kanizsai család birtoka; de közben, 1434— 35-ben, a nagy-

martom grófoknak is voltak itt birtokaik. 1462-ben a Kanizsaiak itteni birtokaikat

Polyáni (Polányi) Tamás vasmegyei alispánnak és sárvári várnagynak zálogosítot-

ták el 1536-ban és 1550-ben Nádasdy Tamás volt a földesura. 1598—99-ben

Kanizsa várához tartozott. Az 1571. évi török kincstári adólajstrom szerint ekkor

csak 7 házból állott. 1626—27-ben Ráltky Menyhért volt a földesura, 1715-ben

8 háztartást írtak benne össze. 1715-ben a Kisfaludy családé volt, 1726—33-ban

Inkey Jánosé. Ettl kezdve az Inkey család bírta és most báró Inkey Pálé. kmek
itt kényelmes, emeletes kastélya van, melyet Inkey Lajos 1860-ban építtetett. A róm.

kath. templom 1825-ben épült. A templomnak Inkey Antalné 1827-ben ezüsttel

hímzett miseruhákat adományozott. Az Inkey-féle uradalomnak gzmabna is van

itt. A községhez tartozik : Kanizsaberek-puszta,

iharosberény. Iharosberény. Magyar kisközség. Körjegyzségi székhely. Házamak száma

240. lakosaié 1946, a kik róm. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája és távírója hely-

ben van, vasúti állomása Csurgó és Nagykanizsa. Eredetileg királyi birtok volt.

IV. Béla király 1264-ben az itteni vendégek javára kiadott szabadalomlevelében
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meghagyta, hogy évenként egyszer a segösdi ispánnak ebédet és vacsorát tartoz-

nak adni. L268-ban .Mária királyné visszaadta Iharos fiának, Györgynek, a helysé-

get, a melyet György egyezség következtében a királyné berényi népeinek átenge-

dett. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint már plébániája is volt. 1373—1481
között a Kanizsai család birtoka. A XV. század második felében a Laki Thúz

családé. 1484— 1500. években Lak (a mai Öreglak) tartozékai között sorolják fel.

Az 1536. évi adólajstromban Nagh Béren alakban fordul el. 1550-ben Nádasdy
Tamás, 1598—99-ben Török István és Gerery Bertalan voltak a földesurai. 1626—27.

években pedig Ráttky Menyhért birtokában találjuk. Az 1660. évi pannonhalmi

dézsmaváltságjegyzékben Sárkány Miklósné jószágaként szerepel. 1715-ben a Kis-

faludy családé volt és ez évben 29 háztartását írták össze. 1726-tól az Inkey

család az ura és jelenleg is báró Inkey Józsefnek van itt a legnagyobb birtoka

és szép kastélya, melyet Inkey Gáspár 1750-ben építtetett. A kastélyban kb. 5000
kötetes könyvtár van, családi levéltár, szép Biedermeyer-bútorok, Deák Ferencz

faragványai, báró Eötvös József karosszéke, sok Alt-Wien porczellán, több érté-

kes, régi festmény és családi képek. 1800 decz. 19-én a helység országos vásárok

tartására nyert szabadalmat. Az ág. ev. templom 1833-ban épült. Van itt fogyasz-

tási és értékesítszövetkezet, hitelszövetkezet, kaszinó, gazdakör és tejszövetkezet.

A község határához tartozó Nagyvárihegyen, báró Inkey József birtokán, egy

hatalmas, mesterségesen hányt domb (valószínleg skori halom) látható, melynek

tetejére id. báró Inkey József 1896-ban millennáris emlékoszlopot állíttatott. A kis-

várt erdben ugyanilyen kisebb rhalom van. A községhez tartozik : Gánna-, Pád- és

Tuskós-puszta és István-major. Pád-puszta helyén feküdt a középkorban Páld falu,

mely 1411-ben Pald, 1425-ben Paald alakban fordul el. Eredetileg a Kanizsai

család birtoka. 1425-ben a Kanizsaiak a szentpéteri pálosoknak adták. 1477-ben

a pálosok itt egy malmot is kaptak Szenterzsébeti Forster Györgytl. 1550-ben

Nádasdy Tamásé volt. 1726—33-ban puszta és Inkey János birtoka. Ettl kezdve

az Inkey család bírja.

Inke. Csurgói járási magyar kisközség, körjegyzséggel Házainak száma 298, Inke -

lakosaié 2141, a ldk közül 1153 róm. kath. 868 ref. és 100 ág. ev. vallású.

Postája helyben van, távírója, Iharosberény, vasúti állomása Böhönye és Nagy-
kanizsa. Már az Árpád-házi királyok korában megvolt. Els ízben 1278-ból van

róla okleveles adatunk. Elfordul az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is, tehát

már ekkor is egyházas hely volt, 1341-ben egy részét a Guth-Keled-nembeli Fels-
Lendvai Miklós fia, Miklós, vette zálogba. 1406-ban és 1418-ban a Péc^-nembeli

Berzenczei Lóránt fia, György, nyerte adományul. 1409-ben a szentpéteri pálosok

is kaptak egyes birtokrészeket. 1471-ben Berzenczei György fia, Sandrin, egy részét

Szerdahelyi Nagy Tamásnak zálogosította el. 1473-ban Berzenczei Lorántfi Már-

ton tart Inke részeihez jogot. 1484-ben Szobi Péter fia Mihály itteni birtokait

Batthyány Boldizsár kszegi kapitánynak és Gerebeni Hermanfi Lászlónak zálo-

gosította el. A helységhez tartozó Inke-pusztát Tolnai Bornemisza János alkincs-

tartó nyerte adományul. 1536-ban a Berzenczei Lóránth család volt a földesura,

1550-ben Nagy Máté özvegye, 1583-ban Lóránth Mihály és Farkas, majd 1598

—

99-ben Lóránth Ferencz. Az 1565—66. évi török kincstári fejadólajstrom szerint

10 házból, 1571-ben pedig 8 házból állott. Elfordul az 1660. évi dézsmavált-

ságjegyzékben is, több köznemescsalád birtokaként. Egy 1701—1703. években
készült összeírás szerint Szegedy Pál alispán birtoka volt, 1715-ben azonban rész-

ben Inkey János légrádi kapitányé, de ekkor csak 5 háztartást írtak benne össze.

1727. évi szept. hó 12-én Mez-Szegedi Szegedy Antal, Ferencz és László nyer-

tek reá adományt m. Károly királytól. 1733— 1757-tl mindvégig a Szegedyek
voltak az urai. Szegedy Károly halála után (1859), a család itteni birtokai, báró

Szegedy-Ensch Imrére szállottak, a ki a család régi kúriáját 1860-ban kibvít-

tette. Tle fia, báró Szegedy-Ensch Károly, majd ennek testvére, Sándor, örökölte

a családi birtokokkal együtt, melyeket 1912-ben herczeg Hohenlohe Keresztélvnek
adott el, a kastély azonban báró Szegedy-Ensch Sándor özvegyéé maradt. Van
itt gazdag exotikus fegyvergyjtemény, régi, értékes bútorok, berakott mív szek-

rények a XViTJ. századból, remek Alt-Wien, biscuit-szobrok, meisseni és Alt-Wien
porczellánok. empire-vázák, angol és franczia metszetek, értékes sznyegek, gaz-

dag pénzgyjtemény és kb. 6000 kötetes könyvtár. A határban, az ú. n. Alivár

helyén, földhányás alkalmával, egy érdekes vasládát találtak, festett oldalakkal,

mely most a kastélyban van. Ugyancsak a határban k- és bronzkori leletek is
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kerültök felszínre. Az itteni református templom 1838—40. években épült. Az egy-
ház egy úrasztali kelyhet és egy aranytányért riz 1792-bl. Most épült itt fel

az új rom. kath. templom is. Van itt kaszinó és hitelszövetkezet. A községhez a
következ lakott helyek tartoznak : Csd-puszta, Darvas-puszta, Inkelepled, Alivár

(azeltt Aligvár). Rinya-puszta, Téglaszín-tanya. Csd-puszta 1835-ben a Szegedy
családé volt. - Inkelepled helyén a középkorban Lepled falu feküdt, a melyrl
L269-ben van els ízben adatunk. 1406-ban a Pécz-nembeli Berzenczei Lorántfi

György nyerte adományul. 1488-ban Berzenczei Lóránth Márton tart hozzá jogot.

Az 1550. évi adólajstrom szerint már teljesen el volt hagyatva. 1701—1703 táján

puszta és Szegedy Pál alispán birtoka. 1726-ban Inkey Jánosé, de 1733-ban
Szegedy Ferencz birtokában találjuk. Ettl kezdve Inke sorsában osztozott,

inkeyantaifa. liikcyantalfa (azeltt Antalfalu). A csurgói járásban fekv magyar kisközség.

Házainak száma 75, lakosaié 852, a kik leginkább róni. kath. vallásúak. Postája

Inke, távírója Iharosberény, vasúti állomása Böhönye. Ezt a helységet Inkey Antal,

Iharos község földesura, az 1835—1848. években telepítette. Jelenleg báró Inkey
Józsefnek van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik Fazekas-Dencs (azeltt

Nagy-Dencs és Felsdencs), Alsóágazás, Felságazás és Jolánta-puszta, Fazekas-

Dencs a középkorban falu volt, mely már az Árpád-házi királyok korában fenn-

állott. 1284-ben a segösdi kerülethez tartozott. Elfordul az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzékben is, tehát akkor már plébániája is volt. 1477-ben Véssei Miklós

volt a földesura. Az 1554—1571. évi török kincstári adólajstromokban Farkas-

Dencs alakban fordul el. 1554-ben csak egy, 1565—66-ban 8, 1571-ben 7 házát

vették fel. 1598—99-ben Kanizsa várához tartozott. Az 1660. évi tizedváltság-

jegyzékben Sárkány Miklós jószágai között sorolják fel. Késbb puszta és az

Inkey család birtokába került,

istvándi. Istvándi. A pécs—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar nagyközség. Házainak

száma 238, lakosaié 1193, a kik nagyobbrészt reformátusok. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Darány. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

elfordul. Ekkor tehát már egyházas hely volt. 1421-ben Isthuandy alakban van

említve. 1536-ban Sulyok György pécsi püspök volt a földesura. Az 1554. évi

török kincstári adólajstrom szerint 21, 1565—66-ban 26, 1571-ben 48 házból állott.

1598—99-ben a veszprémi püspöké volt. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben

Pethö László jószágaként szerepel. Az 1664. évi téli hadjárat folyamán gróf Zrínyi

Miklós, a költ, 27 ezer fbl álló hada, Barcs felégetése után, Szigetvár felé vonul-

tában, itt egy éjjelre tábort ütött. 1692-ben Király Ferencz birtokában találjuk.

1715-ben 27 háztartását írták össze. 1715-ben a gróf Csáky család birtokában

találjuk. 1726-ban a herczeg Esterházyaké és jelenleg is herczeg Esterházy Miklós-

nak van itt nagyobb birtoka. 1778 jan. 31-én a helység országos vásárok tartá-

sára nyert szabadalmat. A református templom az si plébániatemplom helyén épült,

1640-ben. Az si kéttornyú plébániatemplomot a szigetvári basa lebonttatta és a

várfalak építéséhez használta fel. A lakosok ifjúsági kört, fogyasztási és értékesít-

szövetkezetet tartanak fenn, herczeg Esterházy Miklósnak pedig téglagyára, Elekes

Istvánnak meg egy nyersolajmotoros malma van itt. A határbeli Törökúti-dln vonult

el a török hódoltság alatt a babocsai és a szigetvári várak között épített hadiút. A köz-

séghez tartozik : a Tetvári-puszta és a Csillag- csárda, mely jelenleg erdészlak.

jákó. Jákó. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak

száma 96, lakosaié 830, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

fordul el. 1438-ban Albert király Hetesi János itteni birtokait Guthi Ország Mihálynak

és Jánosnak adta. 1526-ban n. Lajos király a helység egy részét Perneszi

Ferencznek és általa testvéreinek, Péternek és Balázsnak, adományozza, 1536-ban

Wárday Tamás, Ipoltfi János, Perneszi János, Derecskéi Pál, Fajszi János és

Onori László özvegye, 1550-ben Perneszi Ferencz, Magyar Bálint, Wérthessy

János. Wárday Zsigmond, Alya Máté, Derecskéi Pál, 1598—99-ben Perneszi

András és Regethey Gáspár voltak a földesurai. 1560-ban Perneszi Farkas ado-

mányt nyer I. Ferdinánd királytól itteni birtokaira. Az 1554. évi török kincstári

adólajstrom szerint csak 6, 1571-ben pedig 5 házból állott, 1672-ben Csepely

György megvette Perneszi János itteni birtokait, 1678-ban pedig Perneszi Ferencz

itteni birtokrészeit Csepely György özvegyének, született Lábody Katalinnak, idege-

nítette el. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Julianna, férj. Babócsay Ferenczné.

voltak a földesurai. 1715-ben 5 háztartást írtak benne össze. 1726—1733-ban
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Felsömocsolád. - Kacskovics Zoltán kúriája.

Felsözsitfa. — Véssey Lajos kastélya, Szöcsény pusztán.

Geszti — Halmos Imre úrilaka.
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Görgeteg. — Gróf Széchenyi Aladár úrilaka, Rinyatamási pusztán

Gyugy. — Kacskovics Mihály úrilaka, Béndek pusztán.

Gyugy. — Kacskovics Kálmán dr. kúriája.
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felerészben a Perneszi, felerészben pedig a Thulmon családé volt. 1776-ban Tallián

Ádám özvegye, Rosty Ferencz, báró Révay, a Pálff'y-örökösök, Pados János, a

Nagy, a Terstyánszky és a báró Calisius családok voltak itt birtokosok, 1835-ben a

Vizeld Tallián család, továbbá Csépán Antal és József. Jelenleg Rónaszéki TruxB.ugóné,
szül. Kacskovics Margitnak és Biró Sándornak van itt nagyobb birtoka. A község-

ben' kúriák közül kettt Csépán József és Antal építtettek a XIX. század negyvenes
éveiben. Egyet Hegeds József a XIX. század közepén és egy úrilakot Marton
Lajos 1905-ben. A református templom 1856-ban épült. A lakosok hitelszövet-

kezetet és kisgazdakört tartanak fenn. A községhez tartozik : Cserebók-puszta,

Jajgató-puszta és József-major (azeltt Nagysár-puszta). Ennek a helyén fekhetett

a középkorban Pap-Sára, melyrl 1435—38-ból vannak adataink. 1435-ben Hetesi

János birtoka, 1438-ban Guthi Ország Mihály és János nyerte adománjud. A köz-

ség határában sok skori lelet fordul el.

Jut. A Sió-csatorna mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 84, J"t-

lakosaié 451, a kik leginkább reformátusok. Postája, távírója és vasúti állomása

helyben van. 1302-ben még csak pusztaként (possessio Jwth) fordul el. 1335-ben
a váczi egyháznak voltak itt birtokai. 1356-ban és 1378-ban már régi hetivásárait

említik az oklevelek, a mely kiváltságában 1378-ban Nagy Lajos király líjból meg-
ersíti a helységet. 1407-ben a Marczaliak birtokába került. Marczali János 1455-ben
kelt végrendeletében a helységet a toldii pálosoknak hagyományozza. 1460-ban a
Berzenczeiek, vagy másként a Berzenczei Lorántfiak, 1461-ben pedig Keményfalvi
Török Ambrus vette zálogba a Marczali család itteni birtokait. 1467-ben Enyingi

Török Péteré volt. 1495-ben a Báthoriak nyerték adományul. 1536-ban Pekry Lajos
volt a földesura. Az 1571—1582. évi török kincstári adólajstromban Jud alakban
fordul el, 25 házzal. 1677-ben gróf Széchenyi György kalocsai érsek nyerte ado-

mányul. 1715-ben 9 háztartást írtak benne össze. Egy 1710 eltti összeírás szerint

még a gróf Széchenyieké volt, 1715-ben azonban már a Bogyay családé. 1733-ban
a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott. 1767-ben ismét gróf Széchenyi

Zsigmondé volt. Ettl kezdve a gróf Széchenyi család volt a földesura, A refor-

mátus templom 1830-ban épült, A községhez tartozik: Jut-puszta,

Juta. Kaposvártól éjszaknyugatra fekv magyar kisközség. Házainak száma 136, Juta-

lakosaié 995, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Hetes, távírója és vasúti állo-

mása Kaposfüred. 1284-ben még csak pusztaként szerepel. Az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzék szerint ekkor már plébániája is volt. 1446-ban Marczali Imrét, Jánost,

Györgyöt és Istvánt, úgyszintén néhai Zákányi László leányait iktatták a helység
birtokába. 1481-ben a szerdahelyi pálosok kapnak itt részeket Wárday Mihálytól.

1536-ban Wárday Tamás, Wárday Simon özvegye, Horváth János, Donáth János
és mások. 1550-ben Wárday Zsigmond, Zalay Kelemen, 1598—99-ben pedig Nagy
Istvánné voltak a földesurai. 1715-ben 9 háztartását írták össze. 1715-ben a gróf

Batthyány családé volt, mely 1849-ig volt a földesura ; de e birtokait a szabadság-

harcz leveretése után lefoglalták s azok sokáig a cs. kir. kincstár kezelése alatt

állottak. Jelenleg Márffy Emilnek és gróf Pergen Johannának van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1782-ben épült. Nagy János itteni kántortanítót,

a ki az 1848—49-iki szabadságharca alatt a népnek a kormány hirdetményeit és

nyilatkozatait felolvasta, a szabadságharcz után elfogták és agyonlövették. A köz-

séghez tartozik : Alsó-major és Rózsa-major.
Kadarkút. A barcsi helyiérdek vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegy- Kadarkút,

zséggel. Házainak száma 381, lakosaié 2063 s közülök 789 róm. kath., 1165 ref.

vallású. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37.
évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1358-ban Kadarcuch, 1364-ben Kadarkutha
alakban említik az oklevelek. Az 1358—64. években az Alsólendvai Bánfi család

birtoka. Vámjának részei 1383-ban a pannonhalmi apátságot illették. A XV. század
elején a Héder-nembeli Tamásiak birtokába jutott. 1448-ban a helység egyes
részeit a Tamásiaktól az Alsólendvai Bánfiak bírták zálogban. 1462-ben a Bánfiak
az részüket Csapi Andrásnak vetették zálogba. 1470-ben a Mesztegnyei Szere-

cseny családnak is voltak itt részbirtokai. Az 1536. évi adólajstrom szerint Fajszi
Ferencz és Sulyok Balázs, 1550-ben Mérey Mihály és Alya Mátyás, 1598—99-ben
pedig Mérey György és Batthyány Farkas voltak a földesurai. Az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzék szerint a szigbgeti vár tartozéka volt. 1692-ben Simaházy
Ferencz volt itt birtokos. 1715-ben csak 22 háztartást írtak itt össze s ekkor a
kincstáré és Guary Gáboré volt. 1726-ban kétharmadrészben a Lengyel és a

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 5
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Merev családoké, egyharmadrészben pedig Guary G-áboré és Póka Miklósé. 1733-ban
a Lengyel család, 1776-ben Somssich Antal, báró Maithényi, Jankovics özvegye,
báró Révay, báró Calisius, Mérey József és Antal, Gussits Imre özvegye, Spissich

Sándor özvegye : Fajszi Ányos Juliánná és Szalay özvegye voltak itt birtokosok.

Utolsó földesurai gróf Somssicli József, Spissich Lajos, báró Maithényi József,

Vasdényey Béla, Felseri Nagy Ákos és Márton voltak. Jelenleg Márffy Emil-
nek. Vasdényey Imrének és Birg Hermannak van itt nagyobb birtokuk. A refor-

mátus templom 1906-ban épült, a római katholikus pedig 1840-ben. A lakosok
önkéntes tzoltóegyesületet, polgári társaskört, ifjúsági kört, gazdakört, hitel-

szövetkezetet, segélyegyletet és sport-klubbot tartanak fenn. Az idetartozó Somogy-
szentimre-pusztán állami földmívesiskola van. Van a községben még gztéglagyár,
két gzmalom és egy turfatelep. A gztéglagyár Strauss Jakabé. A két gzmalom
Vasdényey Imréé, míg a turfatelep Birg Hermané. A községhez tartoznak még:
Hódos-, Kenész-, Körmend- és Sáské-puszták. .Hódos-puszta a középkorban falu

volt, mely eredetileg a Kápolnás-Visnyei, másként Hedrehi családé volt. 1421-ben
Zsigmond király Hedrehi László itteni birtokait a Héder-nembeli Tamási család-

nak adományozta. 1443—1446-ban Hodosfew (Hodosf) alakban fordul el s ekkor
Hedrehely tartozékai között sorolják fel. A XV. század második felében, a Héder-
nembeli Tamásiak kihalta után, az Alsó-Lendvai Bánfi család kezén találjuk. Az
1726—33. években a Lengyel és a Mérey családok pusztája volt. — Á'més,?-pusztá-

nak a középkorban Kenés a neve. 1443—46-ban e helység részeit az Alsó-Lendvai

Bánfiak bírják zálogban. 1460—62-ben Csapi András vette zálogba. 1726—1733-ban
a Lengyel és a Mérey családoké. — A 7vóVme??ÉZ-puszta helyén feküdt hasonnev
helységrl az adólajstromokban vannak adatok. 1536-ban Horváthy Gergely özvegye.

1550-ben Dersfi Farkas volt a földesura, Az 1554. évi török kincstári adólajstrom

szerint 2. 1571-ben pedig 5 házból állott. 1726— 1733-ban szintén a Lengyel és

a Mérey családoké volt. — Somogyszentimre--p\\szt& helyén feküdt a középkorban
Szentimre falu, a melyrl 1397-ból van adatunk. 1550-ben Dersfi Farkasé és

Alva Mátyásé volt. Az 1571. évi török kincstári adólajstrom szerint 4 házból

állott, 1726-ban a Lengyel és a Mérey, 1733-ben a Lengyel, 1856-ban pedig a

Márffy és a Somssich családoké volt és jelenleg is Márffy Emilé.

Káimáncsa. Kálmáncsa. Barcsi járásban fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak
száma 158, lakosaié 1415, a kik r. kath. és ref. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állo-

mása helyben van. A helység középkori neve Kálmán-Csehi, Kálmán-Király- Csehi

volt. E tájon a Gyr-nembeli Mór mosoni ispán 1193-ban már birtokos. Maga a

helység 1280-ban fordul el els ízben, mint a segösdi kerülethez tartozó királyi

birtok. Ekkor a Hahót-nembeli Panyit fia, Jakab, kapta Erzsébet királynétól, a

királyné azonban néhány év múlva megfosztotta t itteni birtokaitól, mire Panyit

fia, Jakab, 1286-ban a helységre támadt és földig lerombolta, A királyné utóbb

megbocsátott neki s 1288-ban visszaadta neki Csehit. 1298-ban Hl. Endre király

megersítette Jakab mestert Csehi birtokában. Késbb ismét a segösdi királyi

uradalom tartozékai között szerepel. 1327-ben, midn Károly Róbert király János

cseh király leányát, Annát, fiának, Lászlónak, eljegyezte, nászajándékul Csehit

kötötte le néki. 1395-ben, a magvaszakadt Prodaviczi Miks birtokaként, Marczali

Dénes nyerte adományul. Ekkor már városi kiváltságokat élvezett, A Szent Szz
tiszteletére szentelt templomát 1455-ben, Mindenszentek tiszteletére szentelt temp-

lomát pedig 1480-ban említik. Marczali László és neje, Báthori Kató, 1474-ben

kötött örökösödési szerzdésben Báthori Istvánnak és testvéreinek vallották be, a

kiket még ebben az évben itt be is iktattak. 1495-ben a Báthoriak nyerték ado-

mányul H. Ulászló királytól. 1536-ban Pekry Lajos, 1550-ben Báthori András volt

a földesura. Az 1554. évi török kincstári fejadólajstrom szerint a város a követ-

kez részekbl állott: Filep-utczai városrész 35 házzal, nagyutczai városrész 24
házzal, érsekutczai városrész 17 házzal, kisutczai városrész 10 házzal, Patacsi-

utczai városrész 16 házzal, gyöngyösutczai városrész 10 házzal. 1565—66-ban

160, 1571-ben pedig 220 házat írtak benne össze. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz

volt a földesura. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék szerint Szent-

György várának tartozéka volt. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte

adományul I. Lipót királytól. 1715-ben már csak 13 háztartása volt. 1715—1726-ban

gróf Széchenyi Zsigmond volt a földesura és jelenleg gróf Széchenyi István és

László a birtokosa. A községbeli úrilakot gróf Széchenyi Imre 1891-ben építtette

s ez most gróf Széchenyi Istváné. A református templom 1828-ban épült. A községhez
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tartozik: Emlék-major, Lajosháza, Erds-tanya (azeltt Felsmalom), Halastói-puszta

(azeltt Alsómalom).

Kapoly A siófok—kaposvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- Kapoly.

nak száma 195, lakosaié 1004, a kik róm. kath. és ev. ref. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben a III. Béla királytól a székes-

fehérvári János lovagok részére kiállított megersít levélben fordul el. 1229-ben

a székesfehérvári káptalan birtoka, de az 1267. évi pápai bulla szerint a tihanyi

apátságnak is voltak itt birtokai. Elfordul az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben is. 1337-ben Keethkapul, 1347-ben Egyházaskapoly, 1400-ban Kápolnáskapoly
helységekrl emlékeznek meg az oklevelek. Az utóbbinak a részeit Zsigmond király

Osztopáni Bálintnak és Péternek adományozta. Egyik Kapoly 1460-ban Ugrón Imre

birtoka. 1488-ban Bálványosi Györgynek Egyházas és Kápolnás helységekben lev
birtokait Nagylucsei Orbán egri püspök és testvérei, továbbá Endrédi Somogyi
Bernát nyerik adományul. 1488—89-ben Bocskai Jakabnak is voltak itt birtokai.

Kápolnás-Kapolyt 1512-ben Perneszi Pál fia, Imre, nyerte adományul II. TJlászló

királytól. 1536-ban Kápolnás-Kapolynak Baronyay Máté, Ewleweldy (Oleveldi)

László, Perneszi István özvegye, Perneszi Egyed és Imre, Egyházas-Kapolynak
pedig Ugrón Bernát és Pál, Perneszi Imre, a veszprémi püspök, Kys Mihály és

Baronyay Máté voltak a földesurai. Az 1557. évi adólajstrom szerint mindkét

Kapoly a Perneszi nemeseké volt. 1577-ben Perneszi András felslendvai várnagy
nyerte adományul Rudolf királytól. 1583-ban Kápolnás-Kapoly Perneszi Andrásé,

Egyházas-Kapoly a veszprémi püspökségé. 1598—99-ben Nagykapoly a tihanyi

várhoz tartozott. Az 1609. évi urbárium szerint Nagykapolyon 10 jobbágy lakott.

1612-ben Zala vármegye törvényszéke Nagykapolyt, Lullyát, Felsendrédet és

Alsóendrédet Tóti Lengyel Jánosnak ítélte oda. 1645-ben Nagykapoly a tihanyi

apátsághoz tartozott. 1660-ban mindkét Kapoly a Perneszieké volt. 1665-ben
Perneszi János Kis-Kapoly helységben fekv jószágait Szabó Jánosnak idegenítette

el. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Julianna voltak a földesurai. 1715-ben

6 háztartását írták össze és ekkor Babócsay Ferencz özvegye, született Perneszi

Anna Julianna, volt a földesura. 1733-ban fele a Perneszi családé, fele pedig a
tihanyi apátságé volt. 1776-ban Tallián Gábor örökösei, Tallián Antal, Horváth
József, Nagy özvegye, Terstyánszky özvegye, Forintos özvegye és Farkas János
voltak itt birtokosok. 1848 eltt a tihanyi apátság, a Tallián és a Csapody családok,

jelenleg pedig csak a tihanyi apátság. A róm. kath. templom a XIV. században
épült, de 1785-ben megújították. A református templom 1830-ban épült. 1855-ben
itt hatvanan haltak meg kolerában. A községhez tartozik: Böcscsehegy, továbbá
Kapolyi-puszta és Simon-major. A Kapolyi-puszta helyén fekhetett a középkorban
Kápolnás, vagy másként Nagy-Kapoly. Az 1573—74. évi adólajstrom szerint Egy-
házas-Kapoly 20, Kápolnás, vagy másként Nagy-Kapoly 28 házból állott. 1580-ban
már csak 16 házát írták össze. A XVH. század második felében elpusztult.

Kaposfüred. Kaposvártól éjszakra fekv magyar kisközség. Házainak száma Kaposfüred.

182, lakosaié 1485, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Toponár, távírója és

vasúti állomása helyben van. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is el-
fordiü, ekkor már plébániája is volt. 1485-ben az Enyingi Török család volt a
földesura. 1550-ben Szörényi Jánosé. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltság-

jegyzék szerint a Bakács család jószága volt. Egy 1710 eltt kelt összeírásban a

Csoknyay család jószágaként szerepel. 1715-ben csak 8 háztartást írtak benne
össze. Ekkor Csokn}^ay Sándor, 1726-ban özvegy Bakács Lukácsné, szül. Csok-
nyay Éva, 1767-ben pedig Rosty László volt a földesura. 1776-ban már a herczeg
Esterházy család birtokában találjuk, melynek tagjai mindvégig bírták és jelenleg

is herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtoka, melyet a Mezgazdasági-
Ipar részvénytársaság bír bérben. A község temploma még a középkorból való.

1756-ban azonban átalakították, 1885-ben megnagyobbították, 1889-ben pedig új

toronynyal, szentélylyel és sekrestyével látták el. 1848 év szén Jellasich hada
vonult át a helységen. 1872 aug. 26-án a helység ötödrésze hamvadt el. A köz-

séghez tartozik: Körtvélyes-puszta és Bánkuta-puszta.

Kaposgyarmat (azeltt csak Gyarmat). Kaposvártól délkeletre, a szigetvár— Kaposgyarmat.

kaposvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 37, lakosaié

279, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Gálosfa, vasúti

állomása helyben van. 1296-ban a Gyr-nembeli I. Ders fia, Ders, vásárolta meg.
Az 1346. évi osztály alkalmával a Szerdahelyi Dersfi család sei nyerték. 1375-ben

5*
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a Szerdahelyi Dersfiakat iktatták a helység birtokába. 1425-ben Szerdahelyi Csepel
János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerdahelyi Dersfi Márton, a zsebczszent-

jakabi apátsággal szemben, jogot tartanak e helységre. 1454-ben Dancsfi Pál itteni

részbirtokait Somi Mihálynak vetette zálogba. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék
szerint Tnwefy Farkasáé .jószága volt. 1715-ben csak 3 háztartást találtak benne
s ekkor gróf Esterházy József birtoka. 1726-ban már a herczeg Esterházy-

féle hitbizoniányhoz tartozott egész a mai napig. A községhez tartozik : Vörösalma-
puszta, mely 1375-ben possessio Veresalma alakban fordul el, a mikor a Szerda-

helyi Dersfiakat iktatják birtokába. 1454-ben Szerdahelyi Dancs Pálé volt, a ki

Somi Mihálynak és Demeternek vetette zálogba. 1726 óta a herczeg Esterházy-

féle hitbizoniányhoz tartozik.

Kaposhomok. Kaposhomok (azeltt csak Homok). A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv
kisközség. Házainak száma 106, lakosaié 602, a kik vegyesen magyarok és német-
ajkúak s leginkább róni. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása
Taszár. Els ízben az 1332—35. évi pápai tizedjegyzékben fordul el : Huniak,
Homag és Hunak alakban. 1757—1776-ban a székesfehérvári custodiatus birtoka

volt. 1807-ben a kegyes tanítórend nyerte adományul, mely jelenleg is a leg-

nagyobb birtokosa. A róm. kath. templom 1873-ban épült. A községhez tartozik:

Somhegy-puszta.
Kaposkeresztúr. Kaposkeresztúr. Kaposvártól délkeletre fekv magyar kisközség. Házainak

száma 185, lakosaié 883, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása Báté. E helység alkalmasint azonos azzal a Szent-Kereszt nev községgel,

mely a középkorban a pannonhalmi apátság birtoka volt. Els ízben 1328-ban
említik az oklevelek s ekkor a zseliczszentjakabi apát és a Dersfiak nyerték

cserébe a pannonhalmi apáttól, 1364-ben azonban visszakerült a pannonhalmi
apátság birtokába. Siegfried pannonhalmi apát különben 1358-ban azt állította,

hogy még Szent István király adománya alapján került az apátság birtokába.

A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott. Az 1463-ban szerepl Keresztúri Pál

tolnavármegyei királyi ember innen származott. Az 1660. évi pannonhalmi dézsma-

váltságjegyzékben Csobáncz várához tartozó jószágként fordul el. Egy 1700

—

1702. évekbl való összeírás szerint az egyik Keresztúr a Balogh család birtoka,

a másik pedig Jankovics Istváné volt. 1715-ben csak 7 háztartást írtak benne
össze és ekkor Jankovics István birtoka. 1726-ban a fele Jankovics Istváné, fele

pedig Csokm/ay Péteré és Ansfelder Pálé. 1733-ban a fele Jankovics Istváné, fele

pedig Gyulai Gaal Gáboré, 1757-ben Niczky Kristófé és Gaal Gáboré volt. 1776-

ban azonban az egész helység a gróf Niczky családé volt. A XIX. század els
felében gróf Hugonnay Hugó volt a földesura, a kinek a birtokai 1848 után

Gyulai Gaal István kezére kerültek. Jelenleg özvegy Kund Béláné, szül. Gyulai

Gaal Irmának van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1911-ben épült.

A régi temet helyén állítólag egy kolostor állott, mely a vöröskeresztes barátoké

volt. 1843-ban majdnem az egész község leégett. A határhoz tartozó Ráczmez
helyén hajdan ráczok tartózkodtak. A „Zsidóhalál"-dl onnan vette nevét, hogy

e tájon egy Dancs nev csikós egy bonyhádi kosaras zsidót meggyilkolt. A köz-

séghez tartozik: Rákó-puszta, Tekes-puszta és Pusztamez-telep. Rákó-puszta

azeltt Hugomér név alatt volt ismeretes. 1835-ben még önálló jobbágyfalu volt,

130 lakossal s ekkor a herczeg Esterházy család volt a földesura. 1856-ban

Gyulai Gaal Istváné. — Tékes puszta 1701—1703-ban Balogh András, 1726-ban

Jankovics István, Csoknyay Péter és Ansfelder Pál birtoka.

Kaposmér. Kaposmér. A Kapos-csatorna mentén fekv magyar kisközség. Körjegyz-,

seggel. Házainak száma 229, lakosaié 1426, a kik róm. kath. és ref. vallásúak.

Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben fordul el. Ekkor már egyházas hely volt. 1446-ban néhai

Méreg László itteni birtokai fölött a Szákosfalvi, a Mérei Kalácsa és a Fecske

családok egyezkednek. 1448-ban Osztopáni Perneszi Pált iktatják a birtokába,

Hunyadi János kormányzó 1447. évi adománylevele alapján. 1449-ben az Oszto-

páni Pernesziek Mérey László itteni birtokaihoz tartanak jogot. 1453-ban Y. László

király adománylevelet állított ki Osztopáni Pál alnádor részére, az itteni birtokaira.

1475-ben a Mérey család új adományt nyer a helységre. 1482-ben Korotnai János,

Szakácskölkedi Szöllös Aniántól kapott itt részeket. 1490-ben néhai Mérei Virágos

János itteni birtokait Perneszi Imre, továbbá Pöki Péter és Antal királyi udvar-

nokok nyerik adományul. 1526-ban a helység egy részét Perneszi Ferencz. vala-
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mint testvérei, Péter és Balázs, nyerték adományul II. Lajos királytól. 1536-ban
Mérey Mihály és Perneszi Ferencz, 1550-ben csak Mérey Mihály volt a földes-

ura. 1560-ban Ferdinánd király Perneszi Farkasnak adományozta. 1598—99-ben
Perneszi Andrásé volt. 1612-ben Perneszi György és másfell János fiai, István,

Ferencz és Pál, voltak itt birtokosok. 1669-ben Perneszi János itteni birtokait

Csepely Györgynek idegenítette el. 1678-ban Csepely György özvegye Perneszi

Ferencz birtokait vásárolta meg. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Julianna, férj.

Bábócsay Ferenczné, voltak itt birtokosok. 1715-ben 8 háztartást írtak benne össze.

1726—1733-ban a Perneszi család, 1776-ben Tallián Ádám özvegye, a Nagy, a

Csapody. a Rosty, a Forintos és a Horváth családok voltak itt birtokosok, 1780-ban
a Zeke, Bajáky, Nagy, Baranyay, Jeszenszky, Rosty családok és Tallián Ádám,
1842-ben pedig Alsószilvágyi Gaal Alajos, Nemeskéri Kiss Gábor és Lajos, Rosty
Mária és a Mérey család. Jelenleg Gaal Jánosnak és Kovács-Sebestény Gyulának
van itt nagyobb birtoka. A községbeli kúriák közül az egyiket Nemeskéri Kiss

Gábor építtette az 1830-as években s ez jelenleg iTo?;ács-Sebestény Gyuláé, a

másik pedig Gaal Jánosé. A róni. kath. templom 1785-ben, a református 1906-ban
épült. Van itt hitelszövetkezet, egy gztégla és egy cserépgyár. A községhez
tartozik: Tokaj-puszta, Csoportos-tanya, Ebédveszt-puszta, Gyula-puszta és Kapos-
rnéri szlhegy. Tokaj-puszta a középkorban falu volt, melynek Szent László

tiszteletére szentelt templomát 1309-ben említik az oklevelek. Az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1309-ben a Tokaji, 1447-ben a Szákosfalvi,

1448-ban az Osztopáni Perneszi családok voltak itt birtokosok. 1448— 1526-ban
Mére (Kaposmér) sorsában osztozott. 1550-ben Perneszi Ferencz volt a földes-

ura. 1665-ben Perneszi János itteni birtokait Csepely Györgynek idegenítette el.

1695-ben Perneszi Zsigmondé volt. 1726— 1733-ban puszta és a Perneszi családé.

Kapospula (azeltt csak Pula). A Kapos-csatorna mentén, Tolna vármegye Kapospuia.

határánál fekv magyar kisközség. Házainak száma 116, lakosaié 717, a kik róm.

kath. vallásúak. Postája Attala, távírója és vasúti állomása Dombóvár. A XV.
század második felében a Laki Thúz család birtoka; 1484— 1500 között Lak tarto-

zékai között szerepel. Az 1563. évi török kincstári fejadójegyzékbe 30 adóköteles

házzal van felvéve, de az 1573— 74-ikibe csak 10 házzal, míg 1715-ben már csak

6 háztartását írták össze s ekkor gróf Esterházy Józsefé volt. 1726-tól a herczeg
Esterházy-féle hitbizományhoz tartozik. Idetartozik: Kapospulai-puszta is.

Kaposszentbenedek (azeltt csak Szent-Benedek). A kaposvár—barcsi vasút- Kaposszent-
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benedek.
vonal menten íekvo magyar kisközség. Hazainak szama 122, lakosaié 581, a kik

közül 125 róm. kath. és 451 ref. vallású. Postája, távírója és vasúti állomása
Bárdibükk. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1421-ben új

adományul nyerik a Gereczi család tagjai Zsigmond királytól. 1492-ben a Gere-
cziek az seiktl alapított benczés prépostság kegyúri jogát kapják újra a
királytól. 1507-ben csak részben a Gereczi családé. Az 1536. évi adólajstrom két

ilynev helységet sorol fel s az egyik Szentbenedeki Bálinté. 1550-ben Szent-

benedek és Patha Dersfi Farkasé, 1598—99-ben Gerechy Bertalané. Az 1571. évi

török kincstári adólajstrom szerint 20 házból állott. Egy 1701—1703 táján kelt

összeírás szerint a Nádasdy család volt a földesura. 1715-ben 19 háztartást írtak

össze benne s ekkor a Szent Benedekrl nevezett kaposfi prépostság birtoka. A róm.
kath. plébánia 1778-ban már fennállott. A református templom 1825-ben épült.

A község határában emelked Baráthegyen állott a középkorban a Gereczi családtól

alapított és már említett Benedek rend monostor, mely a XVI. század közepén
pusztult el. A határ egy része a Marófa-dü\ nevet viseli. Itt feküdt hajdan
Márokfa község, mely szinte a hódoltság alatt pusztult el. — A községhez tar-

tozik: Kaposdada. A Jeruzsálemi Szent János lovagrend itteni rendházáról 1244-tl
kezdve vannak okleveles adataink. 1267-ben a székesfehérvári rendház tartozékai

között szerepel. 1335-ben e rendház fnöke bérbeadta. 1403-ban Rupdi János
itteni birtokait Szilva Mihály és Búnyamelléki István nyerik. 1443— 1453-ban a
Tamási Vajdafiak birtokában lev Kaposújvárhoz tartozott, 1453-ban azonban
felerészben Újlaki Miklósé volt. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint a vesz-

prémi püspöké. Az 1726. évi összeírásban az egyik Dada a veszprémi püspöké,
a másik a Lengyel és a Mérey családoké volt. Az utóbbi 1767-ben jobbágyközség
és a Pulay és a Mérey családok birtoka. 1776-ban Mérey Józsefé és Antalé,

továbbá Csák Imréé. Szily Jusztináé, a Gussits, a Spissich családoké és Vrancsics
ezredesé volt. *
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Zent Kaposszentjakáb (azeltt csak Szent Jakab). A budapest-fiumei vasútvonal

mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 82, lakosaié 448, a kik róni.

katli. vallásnak. Postája, távírója és vasúti állomása Kaposvár. Középkori neve
Zseliz-Szentjakab volt, Szent Jakab tiszteletére szentelt benczés apátsággal, mely
a község határában emelked Várhegyen épült, azon a helyen, a hol a hagyomány
szerint Kupa vezér táborozott. A helység eredetileg a Gyr- nemzetség birtoka volt,

mely nemzetségnek mind a három ága már 1243-ban közösen bírta az itteni

monostor kegyuraságát. A monostort a nemzetség se, Atha nádorispán, építtette s

a király jelenlétében, 1068-ban, szentelték fel. Errl a monostorról, illetleg az apát-

ságról 1234— 1493. évek között kelt oklevelek emlékeznek meg. 1438-ban a Szerda-

helyi Dersfiak is igényt tartottak a kegynraságra. 1726-ban már puszta és a zselicz-

szentjakabi apátságé. 1757— 1776-ban ismét jobbágyfalu. 1835-ben a hozzátartozó

Lakócsa, Tótujfalu, Szent-Borbás és Potony helységekkel együtt a kamara birtoka.

Jelenleg herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtoka.

Kaposújiak. Kaposújlak. Kaposvár mellett fekv magyar kisközség. Házainak száma 92,

lakosaié 559, kik közül 217 róm. kath. és 337 ref. vallású. Postája, távírója és

vasúti állomása Kaposmér. Els ízben 1276-ból van okleveles adatunk a hely-

ségrl. Az 1536. évi adólajstromban Wylak alakban fordul el. 1598—99-ben

Tahy István volt a földesura. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék

szerint Csobáncz várának tartozéka volt. 1678-ben Jankovics Péter itteni birtokait

elzálogosította Matulia Péter kapronczai vajdának. 1715-ben 12 háztartást írtak

benne össze s ekkor az Igmándy családé, 1726—1733-ban Jankovics Istváné

volt. 1767-ben báró Pongrácz János özvegye, szül. Jankovics Krisztina, volt az

ura. E házasság révén a falu a báró Pongrácz család birtokába került. Az utóbbitól

1824-ben gróf Somssich Pongrácz vette meg. 1849 aug. 29-én bekövetkezett halá-

lával birtokai gróf Somssich Józsefre szállottak, a ki 1876-ban a Hetes-kaposujlaki

családi elsszülöttségi hitbizományi alapította, melynek jelenlegi haszonélvezje gróf

Somssich Imre. A kastélyt gróf Somssich Pongrácz 1831-ben építtette, gróf Somssich
József pedig 1885-ben megnagyobbíthatta A kastély melletti tornyot gróf Somssich
József építtette a hajdani ú. n. Ujlaky-vár tornyának az alapjára. A tornyon a
következ feliratos ktábla látható : süper rülnas CastrI LaUrentlI VjLaky ereXIt

IosephVs eX CoMItlbVs In SárD. A kastélydombot sánczmaradványok övezik s e

környéken Hunyadi Mátyás korabeli pénzeket, fegyvereket, sarkantyúkat és egy
puskaporoshordót találtak. A hagyomány szerint a XV. század közepén Ujlaky

Lrincznek volt itt a vára, a mely a hódoltság alatt pusztult el. A kastélykertben van

a szép családi kápolna, gróf Somssich Józseftl származó négy szép oltárképpel, és

odébb egy erdcskében a család díszes mauzóleuma, melyet gróf Somssich József

1876-ban építtetett. A nép ezt az egész területet Szarkavárnak nevezi. E tájon fekhetett

Szarkaberki falu is, a melyet 1443-ban Kaposújvár tartozékai között sorolnak fel.

Karád. Karád. A tabi járásban fekv magyar nagyközség. Házainak száma 627,

lakosaié 3798, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

helyben van. Már a tatárjárás eltti korszakban fennállott. A pannonhalmi apátság

még 1135 táján nyert itt földeket András préposttól. 1229-ben a székesfehérvári

káptalannak voltak itt birtokai. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is el-
fordul, ekkor tehát már plébániája is volt. 1390-ben királyi birtokként a lövöldi

karthauziak kapták Zsigmond királytól cserében, más megyebeli birtokokért s bírták

az egész XV. századon át. Az 1536. évi adólajstromban Nagy-Karád néven fordul

el, ekkor is a lövöldi perjel volt a földesura. A hódoltság alatt egy járás (nahie)

székhelye lett. Az 1563. évi török kincstári fejadódefter szerint 30, 1574-ben 40.

1580-ban 34 házból állott, Az 1573— 74. évi defterben Kis-Karád nev helységet

is találunk, 6 házzal. 1583-ban a lövöldi karthauzi monostor, 1598—99-ben a vesz-

prémi püspökség volt a földesura. A törökök itt erdítvényt emeltek, melyrl
1601-bl van els ízben adatunk. Az 1628—29. évi zsoldlajstrom szerint az itteni

ersség rsége 12 musztahfizbl (gyalog), 6 topcsiból (tüzér), 11 ulufedzsibl

(lovas) és 17 martalószból (rácz határr) állott. Az 1660. évi pannonhalmi tized-

váltságjegyzék szerint a veszprémi püspökség volt a földesura és jelenleg is annak

van itt nagyobb birtoka. A község 1817 okt. 10-én országos vásárok tartására

nyert szabadalmat. A községbeli úrilakok közül három a veszprémi püspökség

bérlinek a lakása. A jelenlegi községházát és jegyzi lakot Kopácsy József

veszprémi püspök 1825—38-ban építtette a saját használatára, A róm. kath.

templom 1744-ben épült. Van a községben takarékpénztár, segélyegylet, önkéntes
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tfizoltóegyesület, kaszinó, iparos olvasókör és egy gzmalom. A községhez tartoz-

nak : Fehéregyháza-, Kér-, Nagy- és Kistoldi-, Ráknyi-, Kisráknyi-, Ölyvös- és

Tekenyös-puszták, továbbá Borsi-, Csiszár-, Fáncsi-, Hosszú- és Kenészhegy. Fehér-

egyháza-^nsztsL a középkorban falu volt, mely els ízben a III. Béla királytól a

székesfehérvári János lovagok részére kiállított megersít levélben fordul el.

1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltakitt birtokai. Elfordul az 1332—37.

pápai tizedjegyzékben is. 1390-ben Kajádhoz tartozott. Az 1536., 1598—99. évi

adólajstrom a veszprémi püspökség birtokának mondja. Az 1563. évi török kincs-

tári adólajstrom szerint 8 házból állott. 1626-ban és 1726-ban a veszprémi püs-

pöké. Ettl kezdve Karád sorsában osztozott. — Kér-puszta 1341-ben királyi birtok.

1390—1583-ban a lövöldi karthauziaké. Az 1583. évi adólajstromban Kery,

az 1536. éri adólajstromban és az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben Királykéri

néven fordul el. 1733-ban is a veszprémi püspökség birtoka. — Nagytoldi-puszta

1229-ben Villa Told alakban fordul el s ekkor a székesfehérvári káptalané.

1418-ban Szent Márton tiszteletére szentelt páloskolostora már fennállott. Mar-
gulit Alfréd püspöki bérl háza a kolostor alapján és köveibl épült. Az 1536.

évi adólajstromban elforduló Kistold a székesfehérvári prépost birtoka. Az 1580.

évi török kincstári adólajstromba Told 12 házzal van felvéve. 1726—33-ban

a. veszprémi püspökségé. — Kenészhegy-puszta 1835-ben a Spissich családé volt.

Oíí/t'ös-puszta már 1229-ben elfordul a székesfehérvári káptalan birtokaként.

Albeus mester esztergomi kanonok 1237—1240-iki összeírása szerint a pannon-
hakni apátságnak 5 szlmíves háza és egy eke földje volt itt. Az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is egyházas helyként szerepel. 1390-ben és az 1536- évi

adólajstromban két Ölyves falu fordul el. 1598— 99-ben a veszprémi püspökségé
volt. A hódoltság után, 1726-tól kezdve, ismét a veszprémi püspökség birtoka.

Karád határában, az ú. n. Kovásznai-dln, feküdt a középkorban Kovászna, mely
az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben szintén elfordul. Az 1536. évi adóössze-

írásban Koasznya alakban találjuk, Nagykarád mellett.

Kára. Az igali járásban, Tolna vármegye határának közelében fekv magyar Kára.

kisközség. Házainak száma 43, lakosaié 269, a kik róm. kath. vallásúak. Postája

Törökkopány. távírója Nágocs, vasúti állomása Bonnya. Már a tatárjárás eltti

korszakban megvolt. 1138-ban a dömösi prépostságé, 1229-ben a székesfehérvári

káptalané. 1294-ben még a somogyi várnak is voltak itt tartozékai. Az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1336-ban a pannonhalmi apátságnak is

voltak itt jobbágyai. 1466-ban a pannonhalmi apátságé, 1489-ben Szerdahelyi

István birtokai között sorolják fel, míg 1485-ben egy Kiskara nev falu királyi

birtokként szerepel. Az 1536. évi adólajstrom a pannonhalmi apátság, Dereskei

Pál és Ispán András birtokának mondja. 1757-ben még puszta volt, 1767-ben
azonban már jobbágyfaluként szerepel, ekkor és 1776-ban is a Zichy család nemesi
ága bírta, az líjabb korig. A községhez tartozik Paulina-puszta. Nem messze Kárá-
tól feküdt Bogát és Méhes község. Mind a kett a pannonhalmi apátság faluja

volt. Bogátról 1336-ból, Méhesrl 1310-bl vau adatunk.

Kastélyosdomhó. Drávavölgyi magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma K
domíóf*

82, lakosaié 614, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása helyben van. Eredetileg királynéi birtok volt. Károly király 1323-ban
Zákány comesnek, valamint fiainak, Conrádnak és Noénak, adományozta. Zsigmond
király 1412 júl. 25-én ez adománylevelet Dombai Péter fia György és Dombai
Konrád fia István kérelmére átírta és megersítette. 1493-ban Komis Mihályné,

a ki Dombai leány volt, itteni birtokrészeit az Enyingi Török családnak adta el.

1506-ban néhai Dombai Dávidnak itteni birtokait II. Ulászló király eladományozta.
A XVI. század els felében, a helységben erdítvény is volt, melyet Török Bálint

1541-ben ostrom alá vett. Az 1550. évi adólajstrom szerint Dombó, Zádor és

Gyöngyös földesurai Walya Bálint, Maiadén János és Dombai János voltak.

1553-ban I. Ferdinánd Dombai Ferencz fiának, Jánosnak, Alsólendvai Bánff'y
István várnagyának, Dombó. Zádor, Tóti, Homok, Fok, Adorján, Apáti, Diós,

Kisfalud és Yiszló helységekben lev birtokaira új adománylevelet állított ki.

Ez a Dombai János Vercze kapitánya volt s mivel Vercze várát a töröknek
gyáván feladta, elveszítette itteni birtokait, a melyeket Ferdinánd király Nádasdy
Tamásnak adományozott. 1583-ban mégis a Dombai család volt a helység földes-

ura, 1554-ben már a török hódoltsághoz tartozott. Az 1565—66. évi adólajstrom szerint

15. 1571-ben pedig 33 házból állott. 1600-ban Haraszti Dese Benedek volt itt
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birtokos. A Dombai család a XVII. század els felében kihalt. Utolsó sarja.

Dombai Ilona. Koppányi Péternek lett a neje, a kinek leánya, Anna, Pottyondy
Istvánhoz ment nül. Ezzel azután a Dombaiak itteni birtokai a Pöttyöndyakra

szállottak. Pottyondy István a Donibai-féle javakat 200 aranyért Borbély György-
nek zálogosította el, a ki viszont 1682-ben Zajgár Györgynek bocsátotta át.

1700 1702-tl a Zajgár (Szaigar) és a Mustos családok voltak a földesurai, de

1 720-ban az egész helység Zajgár Györgyé, a ki a zálogjogot magához váltván,

1780-ban Dombóra királyi adományt nyert, A birtokba a pécsi káptalan aPottyondyak
ellenmondása ellenére is beiktatta. Zajgár György utódok nélkül halván el, Dom-
bóra a kir. kincstár tette a kezét. A kincstártól 1767-ben Nedeczhy Károly és Tamás
vásárolták meg. 1803-ban Pottyondy Gábor zálogváltópert indított Nedeczky Rezs
és birtoktársai ellen. E per 1854-ben egyezséggel fejezdött be a soproni kerületi

fötörvényszéknél, mely szerint a Pottyondy-örökösök 124,000 forintot kaptak a

Nedeczkyektl, kiknek itteni birtokait Kund Vincze és Kammerer Ferencz vásá-

rolták meg. Kund birtokai vétel útján Hegyesy Kálmán, majd Ivankovics István,

utána pedig gróf Erdödy Rezs kezére kerültek és az utóbbi most is egyik leg-

nagyobb birtokosa. Csinos kastélyának régi részét még az Ivankovics család

építtette és azt a mostani tulajdonos átalakíttatta és kibvíttette. Kammerer Ferencz úri

lakát atyja építtette 1882-ben. A református egyház már a XVI. század második felében

gyökeret vert a helységben. A mostani templom 1828— 34-ben épült. Van itt hitel-

szövetkezet és gróf Erddy Rudolfnak mezgazdasági szeszgyára, gzmalma és

jéggyára, A községhez tartozik: Nagyág-puszta, mely 1726-ban a gróf Rindsmaul
családé volt. A határbeli ú. n. Temet-dlben, Kammerer Ferencz birtokán, skori
telep nyomai vannak.

Kazsok. Kazsok. Az igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 121,

lakosaié 545, a kik leginkább református vallásúak. Postája Büssü, távírója Somogy-
szil, vasúti állomása Répáspuszta. Az 1244. évi oklevélben Kosok, 1272-ben

Kosuk alakban fordul el. 1272-tl a nyúlszigeti apáczáké volt. 1331-ben már
plébániája is volt. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1449-ben

Hunyadi János kormányzó, 1453-ban pedig V. László király Tolna vármegyébl
Somogy vármegyébe helyezte át. 1475-ben és 1485-ben ismét tolnavárniegyei

helységként tnik fel. 1550-ben Dersfi Farkas, 1598—99-ben Petheö Kristóf volt

a földesura. 1626-ban az Egerváry családé. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék

szerint nemesek lakták. Egy 1701—1703 tájáról való összeírásban Yitnyédy Pál

örököseié, 1715-ben Káldy Pálé, 1726—33-ban a Vitnyédy családé, 1767-ben a

Vidos és a Káldy családoké, 1776-ban pedig Vidos János és Káldy Sándoré.

A községbeli régi kúriát a Martyn család építtette. A reformátusok jelenlegi

temploma 1732-ben épült. A lakosok gazdakört tartanak fenn. A község eredeti-

leg a mai Fehérház nev tanya helyén feküdt s alkalmasint a XVII. század folya-

mán pusztult el. Nyomai az ottani szántóföldeken ma is láthatók. A jelenlegi

helység 1715-ben már megvolt és 8 háztartásból állott. A községhez tartozik

:

Pataki-puszta és Bécz-puszta.

Keievíz. Kelevíz. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 72,

lakosaié 406, a kik róni. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

Mesztegny. 1273-ban Keleuez, 1397-ben Keleuiz, 1417-ben Kelewyz alakban em-

lítik az oklevelek. Az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzék szerint már akkor plébá-

niája is volt. 1536-ban Fajszi Ferencz és Bergyegh (Berjegi) Domokos volt a

földesura. Az 1563. évi török kincstári fejadójegyzékbe 8, az 1580-ikiban már

csak 1 házzal van felvéve. 1701—1703 táján a Laskai, 1726-ban a Dezs csa-

lád birtokában találjuk. A XVIII. századból való késbbi összeírásokban nem fordul

el. A XIX. század els felében a Lehner, a Stefaich, a Hunkár, a Boross,

a Kapitány és a gróf Forgách családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Lehner

Vilmosnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik: Bara-puszta, Lehner-

pnszta és Liliomhegy.
Kercseiiget. Kercseliget. Tolna vármegye határán fekv magyar kisközség. Házainak száma

229, lakosaié 1099, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Csorna. A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott, Az 1332—37.

évi tizedjegyzékben is szerepel, ekkor tehát plébániája is volt. Úgy látszik elpusztult,

mert hosszá ideig nem szerepel. Még az 1700—1702. években is puszta és a

Steher családé, 1726-ban Madarász Lászlóé és 1733-ban a Hunyadyaké. Még 1757

eltt gróf Niczky Kristóf országbíró vásárolta meg. 1835-ben gróf Xiczky János
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Hetes. — Gróf Somssich Imre kúriája.

Iharos. — Báró Inkey Pál kastélya.
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Iharosberény. — Báió Inkey József kastélya.

Inke. — Özv. báió Szegedy-Ensch Sándorné kastélya

Jákó. — Biró Sándor úrilaka.
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örökösei és a báró Gervay család voltak a földesurai. Jelenleg dr. Maár
Gyulának és rgróf Pallavicini Edének van itt nagyobb birtoka. Dr. Maár Gyula

úrilakát Mattavovszky Andor. Maár Gyula, volt megyei alispán sógora, 1860-ban

építtette. A róni. kath. templom 1895-ben épült. Egyházi szerelvényei közül egy

ezüst öröklámpa és egy ezüst-kereszt érdemel említést; mind a kettt 1777-ben

gróf Niczky Kristóf adományozta az egyháznak. A régi kis templom 1770 körül

épült, az si templom maradványaiból. A községhez tartozik: Parragát-puszta és

Bükk-puszta, továbbá Szederjesihegy. Szederjes elfordul az 1700—1702. évi

összeírásban is és valamivel késbb a gróf Széchenyiek pusztájaként szerepel az

összeírásban. 1726-ban Madarász Lászlóé, 1733-ban a Hunyadyak birtoka. 1776-ban

a gróf Niczky családé, iVa^/ö-pusztával együtt.

Kereki. A Balatontól délre es magyar kisközség. Házainak száma 76, lakosaié Kereki.

490, a kik nagyrészt róm. kath. vallásúak. Postája Kröshegy, távírója és vasúti

állomása Szántód. Els ízben 111. Béla királynak, a székesfehérvári János lova-

gok részére 1193-ban kiáUított megersít levelében fordul el. 1229-ben a székes-

fehérvári káptalan birtokai között sorolják fel. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben is elfordul, ekkor tehát plébániája is volt. Régi templomának romjai

1878-ban még megvoltak. Az alapkövek felszedésekor emberi csontokat, olvasó-

szemeket, ketts réz keresztet találtak ott, szláv felirattal. 1451-ben két Kereki hely-

ségrl emlékeznek meg az oklevelek. 1467-ben Enyingi Török Péter birtokában

találjuk. 1495-ben Nagykerekit és Kiskerekit a Báthoriak nyerik adományul. 1530-

bán Báthori András itteni birtokait Perneszi Ferencznek adta el. 1564-ben Per-

neszi Farkasé, 1583-ban Andrásé volt, Az 1563. évi török kincstári fejadólajstrom

szerint 12 adóköteles házból állott. 1573—74-ben 14, 1580-ban 10 házat írtak

össze benne. 1598—99-ben a tihanyi vár tartozékai között sorolják fel. A XVII.

század els felében elpusztult. 1665-ben e pusztát Perneszi János Salomváry
Jánosnak adta el. 1695-ben Perneszi Zsigmond itteni birtokait Babócsay Ferencz-

nének. szül. Perneszi Anna Juliannának, adta el. 1710—1733 között még a Per-

neszieké volt. 1835-ben a Tallián, a Csapody és a Baranyay családok voltak a

földesurai. Tlük 1849 után Satzger Keresztély vásárolta meg és jelenleg is Bálványosi

Satzger Pálnak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templomot az akkori földesúr,

Vizeki Tallián Boldizsár cs. kir. kamarás, 1830-ban építtette. Kereki mellett találhatók

Katonavár (Kupavár) romjai, melyeknek jelenlegi tulajdonosa Bálványosi Satzger

Pál. kinek nagy gonddal fentartott ezerholdas vadaskertjében, meredek hegytetn,
terül el a remek kilátást nyújtó romvár. Békefi Rémig Fejérkö várát és a mai
Katonavárat ugyanegy várnak tartja, Fejérk 1396-ig a királyé volt. Ekkor
Zsigmond király Marczali Miklósnak adományozta. 1474 óta a Báthoriaké, a kik

1495-ben II. Ulászló királytól új adományt nyertek e várra. A községhez tartozik

:

Amália-puszta.

Kéthely. A szentgyörgy—somogyszobi vasút mentén fekv magyar kisközség, Kétheiy.

körjegyzséggel. Házainak száma 481, lakosaié 4071, a kik leginkább róm. kath. val-

lásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Már az 1332 - 37. évi

pápai tizedjegyzék is elsorolja. 1403-ban Keethel, 1455-ben Kedhely alakban

fordul el. A Gordovai Fancsi család birtoka. 1403-ban Fancs László fia, László,

a htlen Tamás fiainak, Jánosnak és Istvánnak, itteni birtokait nyeri a királytól.

1424-ben Fancs László fiai, János, Imre, Bertalan és László, itteni birtokaikon

megosztoztak, a melyekre azután 1455-ben új adományt nyertek. 1464-ben Battyáni

Alapi András a helység ama részeit, melyek nála zálogban voltak, Gordovai
Fancsi Gáspárnak adta. 1550-ben Fancsi János és György voltak a földesurai.

Itteni váruk 1566. szept. 29-én még a magyarok birtokában volt, habár Szigetvár

eleste után a vármegye összes erdítvényei török kézbe kerültek. Az 1563. évi

török kincsári fejadójegyzék szerint 15 adóköteles házból, 1580-ban pedig 20
házból állott. 1598—99-ben Török István volt a földesura. Az 1660. évi dézsma-
váltságjegyzék szerint Zankó Miklósé volt. 1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár

voltak a földesurai. 1715-ben 14 háztartását írták össze. 1726-ban a gróf Harrach,
1733-ban, Magyarival együtt, a Hunyady család bírta. 1767-ben báró Kéthelyi

Hunyady Jánosé. A XTX. század els felében gróf Hunyady József volt a földesura

és jelenleg dr. gróf Hunyadi Józsefnek van itt nagyobb birtoka. A családi kas-

télyt gróf Hunyady József 1760 körül építtette Sári-pusztán, de a községbeli eme-
letes kastély 1850 táján épült. A Sári pusztai kastélyt legutóbb kibvítették és

átalakították. A község róni. kath. temploma 1715-ben épült. Itt van a Paulai
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Szent Yincze szabályait követ nvérek kolostora is, leányiskolával, mely 1871-ben
épült. A község 1715 inárcz. 17-én országos, 1843 febr. 16-án országos és heti-

vásárok tartására nyert szabadalmat. Van itt tzoltóegyesület, vegyes ipartestület,

temetkezési egylet, olvasókör, hitelszövetkezet, önsegélyz takarékmagtár, gzmalom,
téglagyár, tzeggyár, szalmahüvely és nádfonatgyár. A községhez tartozik: Baja-
puszta, melyet 1403-ban Gordovai Fancs László nyert adományul Zsigmond király-

tól. — Áw/a-puszta már 1424-ben elfordul a Gordovai Fancs család osztálylevelében.

Jfardí-puszta helyén a középkorban két falu állott: Kismetrót és Nagymarót.
A XV. században a szakácsi pálosoké. 1436-ban az egyik helységnek plébániája

is volt. Kismarét 1446-ban fordul el. Az 1484—1500. években Marót és Kis-
marét Lak tartozékai között van felsorolva. 1496-ban Marót földesura az Enyingi
Török család volt. 1583-ban Nagy-Maróth Komornik István birtoka. Az 1563. évi

török kincstári adójegyzékben Nagymaród 4, Kis-Maród (így) 2 házzal van felvéve.

Az 1701—1703. évi összeírás szerint Nagymarót és Kismarót Marton Istváné volt.

1726-ban a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyadiak birtoka. Ettl kezdve Kéthely sorsá-

ban osztozott. — #cm-puszta az 1424—1498. években Baja-pusztával együtt szerepel.

Az 1550- évi adólajstromban elpusztult helységként van feltüntetve. 1660-ban
Zankó Miklós, 1703. táján Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1715-ben 11 ház-

tartása volt. Még az 1720. évi ü ,-zeírás szerint is önálló jobbágyfalu volt. 1726-ban
a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady család birtoka, Ettl kezdve Kéthely sorsá-

ban osztozott. Kéthelytl éjszaknyugatra találjuk a muszti erdt ; e tájon fekhetett

Muszt helység, melyrl els ízben már 1261-ben van adatunk. 1408-ban Meszteg-
nyei Szerecseny Mihály itteni birtokait Gordovai Fancs László nyerte adományul.
1444-ben Budavári-Muszt alakban fordul el s ekkor a budai (óbudai) káptalan

birtoka. 1464-ben a Csányi családot iktatják birtokába, 1583-ban Török István

volt a földesura. 1703 táján Zankó Miidós és Boldizsár birtoka. 1726-ban a gróf

Harrach családé, 1776-ban báró Hunyady Jánosé. Kéthely különben némelyek
szerint a XIV. század elején a hajdani Sári és Magyart községek egyesülésébl
keletkezett és innen vette Kéthely elnevezését is.

KMti. Kiliti. Balatonmenti magyar nagyközség és szépen fejld fürdtelep. Házainak
száma 461, lakosaié 2500, a kik róni. kath. és ref. vallásúak. Postája helybeu

van, távírója és vasúti állomása Siófok. sidk óta megült hely, a hol már sok

skori és római lelet került felszínre. Szent László király 1082 táján kelt meg-
ersít levelében Clety alakban fordul el. Az 1229-ben kelt oklevél szerint a

székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. Albeus mester 1237— 1240-iki

összeírása szerint a szentmártoni apátság népeinek három ekére való földjük volt

itt. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék már plébániáját is említi. Az 1536. évi

adólajstromban a székesfehérvári káptalan a földesura. A török hódoltság alatt a

törökkopányi (nahie) járásba tartozott. 1580-ban 17, 1582-ben 35 házát írták össze,

1715-ben pedig 12 háztartását, Ekkor már a veszprémi káptalané volt s az maradt

mindvégig. A róm. kath. templom még a középkorból maradt fenn. A hitújítás

idejében a protestánsok birtokába került, a kik újból felépítették. Mária Terézia

azonban 1764-ben a róm. kath. híveknek ítélte oda s ekkor a reformátusok 1779-ben

új templomot építtettek. 1831-ben a kolerajárványnak 116-an estek áldozatul.

1911 július havában földrengés volt a helységben.. 1848 szeptember 23-án Jellasich

horvát bán serege táborozott itt. A lakosok önkéntes tzoltóegyesületet, hitelszövet-

kezetet és kath. népszövetséget, ref. keresztyén ifjúsági egyesületet és fogyasztási

szövetkezetet tartanak fenn. A községben van a balatoni halászat központi halász-

telepe, a Magyar Úrlovasok Egyesületének lóversenytere, a balatoni téli kiköt,

továbbá Luksits Ambrus gzmalma. A község villamosvilágítással van ellátva. Idetar-

tozik : Jod-puszta, mely 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka. Elfordul az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is, tehát már plébániája is volt. Az 1536. évi adó-

lajstromban Jood alakban fordul el. 1726-ban már puszta s a veszprémi káptalan bir-

toka. — Somogyfok-puszta helyén feküdt Fokszabadi, mely az 1571—72. és 1582. évi

török kincstári adólajstromokban is elfordul. 1726-ban a veszprémi káptalané. —
Töre/a-puszta helyén a középkorban virágzó helység feküdt, melyrl már 1211-bl van

okleveles adatunk. Ekkor a falu éjszaki fele a tihanyi apátságé, déli fele pedig

a székesfehérvári káptalané, melynek itteni birtokait az 1229. évi oklevél is embti.

Az 1267. évi pápai bulla megersítette a tihanyi apátságot itteni bú-tokaiban.

1458-ban Endrédi Imrének is voltak itt birtokai. 1726-tól kezdve a veszprémi

káptalan birtokában találjuk. A községhez tartozik még : Balátonmelléke, Czinege-
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puszta, Kiliti Fels-major, Paphuta-puszta, Törekihegy. Kiliti mellett feküdt a

középkorban Sövényfalu, melynek kétharmadát 1302-ben a Pofc-nembeli Péter fia,

Móricz, nyerte, nejével, Eddei Imre nvérével, Margittal, hozományul.

Kisasszond. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Kisasszond.

Házainak száma 69, lakosaié 500, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása Kiskorpád. 1324-ban az OsZi-nemzetség birtoka. 1363-ban
a Kanizsai családé. 1456-ban e család itteni birtokait Perneszt Pál alnádornak,

majd Nádasdi Darabos Lászlónak zálogosította el, az utóbbi viszont 1463-ban
Szelczei Miklósnak kötötte le. 1466-ban Nádasdi Darabos Lászlótól Korotnai János
vette zálogba. 1473-ban Sonüyai Péter a helység másik felét Korotnai Jánosnak
zálogosította el. Az 1536. évi adólajstrom szerint Sulyok Balázsé s 1550-ben Alya
Mátyásé volt. Az 1571. évi török kincstári adólajstromban Kisasszonyfalva alakban

fordul el. 20 házzal. 1598—99-ben Batthyány Farkasé volt. Az 1660. évi dézsma-
váltságjegyzék szerint nemesek lakták. Az 1700—1703. években Bodó Márton volt

az ura. 1726—33-ban Sárközy Jánosé volt, 1751-ben Sárközy János özvegye,

mostoha fia János, továbbá gyermekei: Antal, Gábor, Ferencz, Juliánná és Zsuzsanna

új nádori adományt nyertek a helységre. Ettl kezdve a Sárközy család volt a

földesura. 1856-ban Sárközy Albert volt itt birtokos és jelenleg Sárközy Györgynek
és Erzsébetnek van itt nagyobb birtoka, A református templom 1859-ben épült.

A község határában, a Csikényi-dlben. van egy hársfa, a melynek árnyékában
Csokonai Vitéz Mihály gyakran megpihent, többek között itt írta a „Magány"
czím költeményét, A községhez tartozik Csillag-puszta.

Kisbajom. A Rinya-patak völgyében fekv magyar kisközség. Házainak száma Kisbajom

214, lakosaié 906, a kik leginkább reformátusok. Postája és távírója Kutas, vas-

úti állomása Jákó. Els ízben egy 1397-ben kelt oklevélben fordul el Kysbayon
alakban. 1440-ben mindkét Bajom (utraque possessio Bayan) helységet Zagorhidai

TárnoJc Demeter nyerte adományul. 1536-ban Wárday Tamás mester, 1550-ben
Zsigmond volt a földesura, Az 1554. évi török kincstári adójegyzékben Kisbaja

néven fordul el, 6 házzal. 1598 99-ben Horváth Ferencz volt az ura. 1626—27-ben
pedig Koroknay Mihály. 1660-tól a Koroknay és a Topos családok jószága. 1703
táján és 1715-ben is a Koroknayaké volt. a mikor 19 háztartást írtak össze benne.

1726-ban Sárközy János. 1733-ban a Koroknay család, 1767-ben Farkas Sándor,

Csányi Imre, Paiss Boldizsár. Szentmiliósy Pál és Kovács István voltak a földes-

urai, a XIX. század els felélten pedig a Bogyay család, gróf Somssich Imre,

gróf Festetics Lajos és Antal. A református templom 1849-ben épült. 1847. évi

júl. 14-én az egész község leégett. Van itt hitelszövetkezet, gazdakör és tejcsarnok.

A község határában terül el a „Nyert erd" nev erdrész. A hagyomány szerint,

a török hódoltság idejében, ebben a Kutas és Kisbajom között fekv erdben egy
törököt találtak felakasztva. A basa tehát azt a községet akarta sújtani, a melyiknek
a határában a törököt felakasztva találták. A két község egymásra tolta a bajt, az

erdvel együtt. A basa a határkérdést azután úgy oldotta meg, hogy a felakasztott

török alá egy katonát állított, Kutasra és Kisbajomba ezután egy-egy török katonát

küldött és megparancsolta az erdben álló katonának, hogy kiabáljon ; a melyik
faluban azután a török katona a kiáltást meghallja, odatartozik az erd is. A kiáltást

a Kisbajomban rtálló katona hallotta meg s így az erd a kisbajomiaké lett, de
k szolgálták le a büntetést is.

Kisbárapáti (azeltt Kis-Bár). A mocsolád— siófoki vasút mentén fekv magyar Kisbárapáti.

kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 195, lakosaié 1152, a kik róm. kath.

vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. A mai Kisbárapáti

határában feküdt a középkorban Apáti falu, mely már a tihanyi apátság 1055. évi

adománylevelében elfordul Gyisznó alakban. Az 1267. évben kelt bullában a
szentszék ezt a birtokot Gyesznó vagy Apáti néven ersítette meg a tihanyi egyház
részére és többé nincs róla hiteles adat az apátság forrásaiban. Ennek a helységnek
szomszéda volt Füzegy, mely az 1211. évi összeírás szerint szintén az apátság
birtoka volt. 1536-ban Füzehapáti Török Bálint birtoka. A mai helység helyén
Bór falu feküdt, mely az 1332 - 37. évi pápai tizedjegyzékben Bar alakban fordul

el. Az 1341. és 1429. évi oklevelek Obár nev falut említenek. 1500-ban a
Szakadáti családnak volt itt földesúri joga. Az 1536. évi adólajstromban Obár és

Ujbár helységekkel találkozunk. Az elbbi Kalawz Péter, Foris Gergely és özvegy
Onori Lászlóné birtoka, az utóbbin alövöldi perjelnek volt földesúri joga. A hódoltság

alatt elpusztult. 1726-ban puszta és a veszprémi püspökségé. 1726—33 között újra



96 Somogy vármegye községei

települt. Ez idtl a veszprémi püspökség a földesura. A róni. kath. templom
1769-ben épült. A lakosok rom. kath. népszövetséget tartanak fenn. A községhez
tartozik .Sári-puszta. Ennek helyén volt Obár község, mely az 1573—74. évi török

kincstári adólajstrom szerint akkor csak 6 házból állott. 1856-ban a gróf Festetics

családé. A községhez tartozik még : Lucza-puszta.
Kisbercny. Kisberény . A Balatontól délre húzódó völgyben fekv magyar kisközség.

Házainak száma 67, lakosaié 377. a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása Lengyeltóti. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Béren
alakban fordul el, a somogyi fesperesség plébániái között. Az 1536. évi adó-

lajstromban két Kisberény nev helységet találunk, az egyik Török Bálinté, a

másik özvegy Perneszt Istvánnéé, Perneszi Egyedé, Lengyel Boldizsáré és a szent-

miklósi pálosoké volt. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegy-

zékben Pet László jószágaként szerepel. Az 1701—1726. években Jankovics István

volt a földesura. 1715-ben 9 háztartást írtak benne össze. 1776-ban Jankovics

Antal özvegyéé volt és jelenleg Jankovics Bésán Józsefnek van itt nagyobb birtoka.

A községhez tartozik : Gyula-puszta és Lippa-puszta. Az 1536. évi adólajstromban

Kisberény és Rendek szomszédságában feküdt Thwl helység, mely az 1332— 37.

évi pápai tizedjegyzékben is elfordul Tuul alakban.

KisberM. Kisberki. A Kapos-csatorna mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma

63, lakosaié 481, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Mosdós, vasúti

állomása Nagyberki. Els ízben 1229-ben fordul el. Az egész középkoron át a

székesfehérvári káptalan birtoka volt. Az 1536. évi adólajstromban is elfordul.

Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzék szerint Csobáncz várához tar-

tozott. 1715-ben négy háztartást írtak össze benne. 1726-ban Madarász László.

1733-ban felerészben Jankovics István, felerészben Madarász Sándor bírta. Az
1773—76. évi összeírásokban csak egy Berki nev helységet találunk, mely a Niczky

családé volt. 1835-ben a gróf Schmiedegg család volt a földesura. A községhez

tartozik : Katahegy és Szalacska-puszta. Az utóbbi si kelta telep, melyet közel

50 shalom, ú. n. kurgán vesz körül, a hol .rendkívül gazdag skori leletek kerülnek

felszínre. A XVn —XVIII. századokban önálló jobbágyfalu volt. Az 1660. évi

pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék szerint Csobáncz várához tartozott. 1700 táján

a Balogh családé, 1701— 1703. években Jankovics Istváné, 1726-ban a fele Janko-

vics Istváné, a fele pedig Madarász Lászlóé. Késbb a Niczky család is birtokosa.

Risdobsza. Kisdobsza. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma

81, lakosaié : 377, a kik nagyobbára reformátusok. Postája Istvándi, távírója

Gyöngyösmellék, vasúti állomása helyben van. A középkorban két ily nev helység

volt a segösdi kerületben. Erzsébet királyné, IV. László király anyja, e két egy-

mással határos helységet a Hahót-nembeli Panyit fia Jakabnak adományozta, de

1286-ban, htlensége miatt, ismét elvette tle, azonban 1288-ban az elkobzott birto-

kokat visszanyerte. Az új adománylevél három Dobsza nev falut említ egymás

mellett. Az 1277. évi oklevél szerint e falvak egyikében Szent Mártonhoz czímzett

templom állott. Az 1536. évi adólajstromban is két Dobsza fordul el. Mmd a kett

a székesfehérvári rkanonoké volt. Az 1565—66. évi adólajstromban Kis-Dobsza

22 házzal van felvéve. 1571-ben 41 házát írták össze. 1583-ban a pécsi püspöké

volt. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedváltságjeg^yzék szerint a székesfehérvári

custodiatus jószága volt. 1715-ben 11 háztartást írtak benne össze. 1726-ban gróf

Nádasdy László volt a földesura. 1733-ban ismét a székesfehérvári custodiatusé.

1807-ben a kegyes tanítórend nyerte adományul, mely jelenleg is a legnagyobb birto-

kosa. A református templom 1850-ben épült. Van itt hitelszövetkezet és két gzmalom.
Esgyaián. Kisgyalán (azeltt csak Gyalán). A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv

magyar kisközség. Házainak száma 61, lakosaié 458, a kik róm. kath. vallásúak.

Postája Gölle, távírója és vasúti állomása Attala-Csoma. A középkorban Tolna vár-

megyéhez tartozott. 1250-ben a &á£-nembeli Konrád, a késbbi fpohárnok, nyerte

adományul IV. Béla királytól. Unokái, Domonkos és H. János, 1329-ben királyi

megersít levelet nyertek itteni birtokaikra. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben is elfordul, ekkor tehát már plébániája is volt. Úgy látszik elpusztult, mert

az 1715. évi összeírás megjegyzi róla, hogy csak négy év óta települt. 1737-ben

Gyulai Oaal Gáboré volt, í767-ben ennek özvegyéé, Kazy Juliannáé. 1776-ban a

gróf Niczky családé volt. 1835-ben a gróf Hugonnay, majd a gróf Festetics család

volt a földesura és jelenleg is gróf Festetics Kálmánnak van itt nagyobb birtoka.

A róm. kath. templom 1807-ben épült. A községhez tartozik: Bels-major.
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Kiskeresztúr . Baranya vármegye határán fekv kisközség;. Házainak száma 52, Kiskeresztül-,

lakosaié 249. a kik, 9 magyar kivételével, mind németajkúak s róm. kath. vallá-

súak. Postája Gödre, távírója és vasúti állomása Szentbalázs. E helység a XVIII.

század második felében települt, német gyarmatosokkal. 1776-ban a gróf Niczky

család volt a földesura. 1835-ben herczeg Esterházy és a gróf Schmiedegg csalá-

doké volt. Gróf Schmiedegg Mária Anna férjének, gróf Niczky János Györgynek,

halála után eladta itteni birtokait a Siskovics családnak, mely 1870-ig volt itt birtokos.

Kiskorpád. A bndapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Kiskorpád.

Házainak száma 94, lakosaié 475, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája, táv-

írója és vasúti állomása helyben van. 1324-ben fordul el els ízben villa Kurpad
alakban. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája is volt. Az 1550.

évi adólajsíromban Imre deák szerepel földesuraként. Az 1554. évi török kincstári

adólajstrom szerint 3, 1571-ben 19 házból állott. 1726-ban és 1733-ban Puszta-

korpád Sárközy Jánosé volt. 1767-ben már jobbágyfaluként szerepel az össze-

írásban. Ekkor Siklósy Miklós, János és András, Kultsár János, Kovács János,

Sárközy József. László és egy Sárközy kisasszony voltak a földesurai. 1835-ben

a Sárközy és a Siklósy, késbb a Tallián és a Visy családok voltak itt birtokosok.

Jelenleg Mákfálvay Gézának, Kapotsfy Jen és Zoltán Józsefnek van itt nagyobb
birtoka és mindegyiknek csinos úrilaka. A református templom 1790-ben épült.

Van egy áldoztató aranykelyhe, melyet Sárközy Sándor 1790-ben adományozott az

egyháznak. Van itt egy gzmalom és czement-, cserép- és czementhíd-gyár. A községhez

tartozik: Kaposszéplak (azeltt Pogácsás és Új-puszta), Makfalvay Géza fispán
kastélyával^ továbbá Pörös-puszta és Suheitl-puszta. A mai kiskorpádi temet táján

fekhetett hajdan Szent-Iván helység, mely az 1720. évi összeírásban önálló jobbágy-

faluként szerepel. A temett ma is szentiváni temetnek nevezik.

Kistamási. A barcs- pécsi vasiítvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai- Kistamási,

nak száma 56. lakosaié 281, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája Görösgal,

távíróállomása Szigetvár, vasúti állomása Nemeske. Az 1554. évi török kincstári

adólajstromban 9, 1565— 66-ban 11, 1571-ben pedig 18 házzal van felvéve. 1692-

ben Szántó Miidós volt a birtokosa. 1715-ben 6 háztartást írtak benne össze.

1733-ban Madarász Sándor, 1773-ban Szily Ádám, Mérey József, Király József,

Sághy Dániel, Szily Éva és Wlassics János, 1835-ben a Somogyi család, késbb,
1856-ban a Oussits-övökösök voltak itt birtokosok. Az utóbbiak birtokait a Bieder-

mann család szerezte meg. A református templom 1857-ben épült. A szlforgatás
közben felszínre került emberi csontmaradványok és harczi eszközök jelzik, hogy
e tájon a hódoltság idejében véres harczok folytak le.

Kivadár. Binyamenti magyar kisközség. Házainak száma 118, lakosaié 524, Kivadár.

a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Nagy-
atád. E helység 1875-ben alakult, a mikor Bodviczától elvált, hova pusztaként

tartozott. E puszta Tivadar alakban már az 1554. évi török kincstári adólajstrom-

ban is elfordul. 1573-ban Czindeiy Pál nyerte adományul. Késbb a Jankovics,

majd a Somssich család birtokálja került. Jelenlegi birtokosa gróf Somssich Adolf,

kinek itt csinos kastélya van, mely, három részletben, 1864—1888 között épült.

Van itt gazdag családi képtár, sok Alt-Wien és herendi porczellán, egy érdekes

ezüstkanálgyjtemény, melyben képviselve vannak a Pompejiben és Herkulánum-
ban talált összes kanálalakok, melyeket legtöbbnyire olaszországi utazásai alatt

gyjtött. A kastély közelében a millennium alkalmával szép márvány-emlékoszlopot
állíttatott, a leánya, gróf Somssich Esztertl festett és Szt. Erzsébetet ábrázoló

majolika-festménynyel. Az 1901-ben épült díszes családi sírbolt gránitalapon,

pörtsachi márványból készült, belseje pedig Velenczébl való, vagy velenczei

minta után készült. A helységbeli kápolnát is gróf Somssich Adolf építtette 1881-ben.

A birtok egyik nevezetessége a kastély közelében fúrt 409 méter mélység artézi

kút, melyhez fürd is épült. A községhez tartozik Pac^o^-puszta, mely a közép-
korban falu volt. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben elfordul. 1356-ban
Felspáczod (Felseupchuth) és Alsópáczod (Olsopachuch) helységek a Hahóti család

birtokában voltak. 1382-ben és 1453-ban Felpáczod (Felspáczod) és Egyházas-
páczod helységekrl emlékeznek meg az oklevelek. Az egyik Páczod 1488-ban a
Szentjakabi Chernél családé volt. Az 1536. évi adólajstromban már csak egy
„Pachod" fordul el. 1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1726-ban
jobbágyközség és Jankovics István, majd 1767-ben Jankovics Antalné, szül. Fekete
Juliánná, volt a földesura. 1835-ben még a Jankovics családé, de 1842-ben már a
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gróf Somssich családé, mely ma is bírja. A községhez tartozik még: Boszintó- és

Jánoshaza-puszta.

Komiósd. Komlsd. Barcs- járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 81,
lakosaié 431, a kik Leginkább reformátusok. Postája, távírója és vasúti állomása

Babócsa. A 7V;oM-nemzetség si birtoka, mely az 1231. évi osztály alkalmával
1. Bodor három idsebb fiáé, Jakabé, Kozmáé és Péteré, lett. 1398-ban már Komlós
néven fordul el és Babócsa városához tartozott. 1484-ben Komiósdi Bertalan deák,

babócsai várbíró, nyerte adományul Marczali Lászlótól, a mit Mátyás király is meg-
ersítvén. Bertalan diákot megnemesítette. 1495-ben a Báthoriak nyerték adomá-
nyul II. Ulászló királytól. Az 1550. évi adólajstrom szerint Báthori András volt a
földesura. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban csak 3 házzal van felvéve.

1583-ban Ungnád Kristófé, 1598—99-ben Nádasdy Ferenczé volt. Az 1660. évi

pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint Szent-György várához tartozott.

1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul I. Lipót királytól.

Egy 1703 táján készült összeírásban még pusztaként van feltüntetve. 1715 után

települt be újra, a mikor a gróf Széchenyi család csokonyai (Erdcsokonya) ura-

dalmához tartozott. A református templom 1820-ban épült, A lakosok hitelszövet-

kezetet és olvasókört tartanak fenn. A község határában kkorszakbeli régiségeket

találtak. A határban, közvetlen a falu alatt, mesterségesen hányt dombon állítólag

hajdan kastély állott, a hol Mátyás-korabeli pénzeket találtak. A hagyomány szerint

ezt a területet adományozta Mátyás király Bertalan deáknak.

Kónyi. Kónyi. A budapest— fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házai-

nak száma 81, lakosaié 484, a kik róm. kath. és ref. vallásúak; postája helyben

van, távírója Somogyszob, vasúti állomása Ötvös-Kónyi. 1493-ban Kony alakban

fordul el s ekkor a vránai perjelség birtokában találjuk. 1536-ban Pekry Lajos,

1550-ben Török János birtoka. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom szerint

8 házból állott. 1575-ben 14 házát írták össze. 1598—99-ben Zrinyi György volt

a földesura. 1715-ben rgróf Turinetti Herkules József Lajosé volt. Az 1733—
1767-tl a Festetics családé és jelenleg is gróf Festetics Pálnak van itt nagyobb
birtoka. A községbeli úrilakot is gróf Festetics Pál építtette. A református templom
1895-ben épült. A lakosok polgári olvasókört és önsegélyzegyesületet tartanak

fenn. A községhez tartozik: Kónyi-puszta, Alsóbogát-major és Hampómalom.
Koppány- Koppánymegyer (azeltt csak Megyer). A mocsolád—tab—siófoki vasútvonal

mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 128, lakosaié 728, a kik róm.

kath. és ref. vallásúak. Postája Nagybábony, távírója és vasúti állomása Nagy-
bábony-Koppánymegyer. Els ízben a 171. Béla királytól a székesfehérvári János

lovagok részére 1193-ban kiállított megersít levélben fordul el. Eredetileg a

királyi család birtoka volt, 1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt

birtokai. Albeus mesternek 1237—40 táján kelt összeírása szerint a pannonhalmi
apátságnak itt 10 házban lovasszolgája volt, a kiknek öt ekére való földje közös

volt a székesfehérvári káptalan népeinek és a somogyi várhoz tartozóknak a föld-

jeivel. 1332—37-ben már plébániája is volt. 1403-ban Gordovai Fancs László

nyert itt birtokokat. 1428-Tban a székesfehérvári káptalan és a János lovagok

itteni birtokait embtik az oklevelek. 1429-ben a veszprémi káptalannak voltak itt

nagyobb birtokai. 1448-ban Gordovai Fancs László fiai Laki Thúz Miklósnak

zálogosították el itteni részeiket. 1460-ban Ugrón Imre, 1467-ben Enyingi Török

Péter az ura, 1489-ben Szerdahelyi István birtokai között sorolják fel. 1536-ban

Imrefy Péter özvegye és Imrefy Ferencz voltak a földesurai. Az 1563. évi török

kincstári adólajstromban Megyeri alakban fordul el 2, 1573—74-ben pedig 5

házzal. Egy 1701—1703 táján kelt összeírás szerint Szabó János, 1767-ben Tallián

János, Tóth István, Mihály, Tóth Józsefné, Boné József és Pál, Kenessey Péter,

Sámuel és Lázár, Nyitray Sándorné, Bordány Ferencz, Miklós István és Künn
Gergely voltak az urai, 1776-ban a Kenessey, a Tóth és a Kovács családok, a

XIX. század els felében pedig a Kenessey és a Magyary-Kossa családok. Jelenleg

Polatsik Gézának, Bélának, Miksának és Józsefnek van itt nagyobb birtokuk.

A községbeli úrilakokat Magyary-Kossa Sámuel és Antal Farkas építtették. Ide-

tartoznak: Kenéreihegy, Öreghegy, Teréz-major, Tóthegy és Újhegy.

Kröshegy. Kröshegy. Magyar kisközség, körjegyzséggel Házainak száma 330, lakosaié.

1543, a kik közül 680 róm. kath. és 822 református vallású. Postája helyben van,

távírója Szántód, vasúti állomása Balatonföldvár és Szántód. Els ízben Szent

László királynak 1082 táján kelt oklevelében fordul el Keurushyg alakban, a
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veszprémi káptalan és a szentmártoni apátság birtokaként. 1102-ben Pascalis pápa
megersíti a szentmártoni (pannonhalmi) apátságot a helység birtokában. 1229-ben

a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1338-ban e vidéken az

esztergomszigeti apáczák voltak birtokosok. 1376-ban a kröshegyi préposttal

találkozunk s ez azt mutatja, hogy a helység egy része megmaradt a szentmártoni

apátság birtokában s az apátság somogyi jószágainak központja lett. 1386-ban
királyni birtok. 1396-ban, midn Fejérk várával együtt Marczali Miklós nyerte

adományul, városi kiváltságai voltak. 1416— 1536-ban a pannonhalmi apátságnak

voltak itt részei, de különben az egész XV. századon át a Marczaliak voltak a

földesurai. 1460-ban a Berzenczei Lorántfiak, 1467-ben az Enyingi Török család

bírta zálogban. Marczali László és neje, Báthori Kató, 1474-ben kötött örökösö-

dési szerzdésben Báthori Istvánnak és testvéreinek vallották be. a kiket még
ez év folyamán a Marczaliak itteni birtokaiba iktattak. Kihaltuk után, 1495-ben,

a Báthoriak nyerték adományul. Az 1536. évi adólajstrom szerint a pannonhalmi

apátság, a mindszenti pálosok és Pekry Lajos voltak a földesurai. Az 1530—1555.

években a ferenezrendek itteni kolostora még fennállott. A török hódoltság alatt

is népes helység volt. Az 1563. évi török kincstári összeírás szerint 30, az 1580.

évi szerint 35 házból állott. 1582—89-ben Ungnád Kristóf, 1598—99-ben Nádasdy
Ferencz volt a földesura. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék szerint

Szent-György várához tartozott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte

adományul. 1715-ben 18 háztartást írtak benne össze. 1715—1767-tl az líjabb

korig a gróf Széchenyi családé és jelenleg is gróf Széchenyi Viktornak és a

„Balatonföldvári Fürd'' részvénytársaságnak van itt nagyobb birtoka. A balaton-

földvári fürdje egyike a legszebbeknek. A község középkori templomát a XVI.
század els felében Török Bálint hadai felégették. Sokáig romokban hevert, míg
1757-ben gróf Széchenyi Antal helyreállíttatta. 1906-ban az egész templomot a

Memlékek Országos Bizottságának felügyelete alatt újjáépítették. 1757-tl 1809-ig

az andocsi ferenezrendek látták el a lelkészi teendket. A református templom
1784-ben épült. 1862 aug. 26-án a református templom, lelkészi és tanítói lak és

mintegy 43 ház égett le. Van a községben olvasókör, gazdakör és hitelszövet-

kezet. A község határában fekv Akasztóhegyen akasztották fel az ötvenes évek-

ben a futóbetyárokat. Az idetartozó Balatonföldvár-fürdtelep 1896-ban kelet-

kezett s eddig már 70 nyaraló épült itt. Róm. kath. kápolnája 1897-ben épült.

Van gzhajókikötje és vasúti állomása. A községhez tartozik még Gyugy-puszta,,

mely a középkorban falu volt. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka.

Az 1536. évi ad óla,jsíromban Kys-Gywg alakban fordul el és részben a székes-

fehérvári káptalané, részben az óbudai apáczáké volt. 1583-ban Ungnád Kristóf

volt a földesura. Odatartoznak még : Mocsármány (azeltt Alsótéglaház) és Öreghegy.

Kötcse (azeltt Köttse). A siófoki vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegy- Kötcse.

zségi székhely. Házainak száma 295, lakosaié 1904, a kik nagyrészt ág. h. evan-

gélikusok. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Kötcse-Csicsal. Már
a tatárjárás eltti korszakban szerepel és 1229-ben két részbl állott : Alsó- és

Felsökötese, ekkor a székesfehérvári káptalan birtoka. 1332—37-ben plébániája is

volt. 1369-ben Sinkakekche, 1372-ben Középskékcse helységrl emlékeznek meg
az oklevelek. 1385-ben Alsókékcse Ugali Pálé, utána Kvágórsi Kis György
birtokába került. 1411-ben Csapi András nyerte adományul. 1435-ben Rozgonyi
Istvánné, szül. Szentgyörgyi Czeczilia, kapta. 1438-ban a Batthyányakat és a vele

vérrokon Fajszi Ányosokat iktatták birtokába. 1438-ban Vityai Kis László meg-
vette Batthyány László itteni birtokait, melyekbe 1439-ben beiktatták. 1467-ben
Fels- és Alsókékcsét Osztopáni Pál nyerte adományul. Az 1536. évi adólajstrom-

ban a két Kékese a székesfehérvári rkanonok birtoka. 1560-ban I. Ferdinánd
király Perneszi Farkasnak adományozta. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom-

ban Alsóköttse csak 2, Felsköttse pedig csupán 1 házzal szerepel. 1583-ban
Kékese Batthyány Farkasé volt. A XVII. században elpusztult. Az 1703 táján kelt

összeírásban már puszta és Antal János és György birtoka. Az 1726—33. években
csak Antal Jánosé volt. 1776-ban id. és ifjú Antal János, Lajos, György, Eszter,

Bóka János, Bódis István, Berzsenyi János és Lajos, Káldy Lajos özvegye,

Kenessey Lázár özvegye, Paiss Boldizsár, Soós István, Vásonyi Sándor és Imre s

József özvegye voltak itt birtokosok. A XIX. század els felében az Antal, az

Ányos, a Mócsy, a Kazay, a Soós és a Magyary-Kossa családok bírtak itt földes-

úri joggal. Jelenleg Hertélendy Miklósné, szül. Kiss Irmának, Brodszky Lajosnak,
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Kiss Ödönnek, özvegy Steinbach Móniénak, özvegy Rumbaeh Gézáné. szül. Kacs-
kovics Irénnek és Polatsik S. örököseinek van itt nagyobb birtokuk. Az evang.

templom 1 797-ben épült, a róm. katholikusoknak és a reformátusoknak csak ima-
házuk van itt. 1855-ben a kolerajárványnak 150-en estek áldozatul. A községhez
tartoznak : Csicsal-, Pocza-, Cseszta-, Magyal- és Meggyes-puszták. Csicsal-]}úszta a
középkorban falu volt, 1251-ben a tihanyi apátság nyert itt birtokokat. 1310-ben
a pannonhalmi apátságé. 1340-ben az apátság itteni birtokait Dezse fia, Sacza,

és Bedé fia, Miklós, vették bérbe. A XIV. század közepén a pannonhalmi apátság
itteni birtokait Zichy Paska fiai, László és Jakab, igyekeztek megszerezni és
1358-ban tényleg birtokukba is vették; ez ellen azonban az apátság tiltakozott.

Hosszas per után, 1367 okt. 9-én, a nádor Csicsalból 750 holdat az apátság birto-

kának nyilvánított. 1393-ban az apátság itteni birtokait Nezdei Mihály fiának adta

bérbe. 1332— 37-ben már plébániája is volt. 1435-ben Rozgonyi Istvánné Szent-

györgyi Czeczilia nyerte adományul. 1466-ban a tihanyi apátság és a lövöldi

perjel egyezkednek a Fejéregyház és Csicsal közötti földterület fölött. 1534-ben
a tihanyi apátságé, 1536-ban azonban már Sulyok Balázs volt a földesura. 1583-ban
Batthyány Farkasé volt. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzék szerint: a
veszprémi püspökség jószága. 1703 táján Antal János és György, továbbá Madarász
László, 1726—33-ban csak Antal János volt a földesura, mely család még 1856-ban
is bírta. Póc^a-puszta helyén feküdt a középkorban Pálcza falu, mely szintén már
az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben elfordul. 1343-ben a helység egy részét

a Guth-Keled-nembeli Felsölendvai Miklós vette meg, Déshida faluval (most puszta).

1460-ban a Marczaliaké, a kik a Berzenczei Lorántfiaknak kötötték le. 1495-ben
a Báthoriak nyerték adományul.

Kunteiep. Kuntelep. Piinyameiiti magyar kisközség. Házainak száma 107, lakosaié 647,
a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Görgeteg. E község
határa Görgeteghez tartozott s a veszprémi püspökség birtoka volt, a mely
1902—1903-ban elhatározta, hogy parczelláztatja, Az itteni földeket azután meg-
vették kunszentmártoni földmívesek, de uradalmi cselédség is. Egy-két év alatt

már tekintélyes telep lett és Kuntelep nevet nyert. 1904-ben községgé alakult.

A kunok közül ma már csak 10—12 család van itt. Jelenleg Bozsik Mátyásnak
és Józsa Antalnak van itt nagyobb birtokuk. A községhez tartozik : Józsa-puszta,

Új-major és Püspök-csárda.
Kutas. Kutas. A fiumei vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-

nak száma 208, lakosaié 1497, kik közül 908 róm. kath. és 481 református.

Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Belleg. A középkorban leginkább

Kutos vagy Katus alakban fordul el. 1322-ben a pannonhalmi. Szent Benedek-
rend birtoka. 1409-ben a pannonhalmi apátság itteni birtokait Kutasi Domonkos
bírta bérben. 1536-ban Messer Gergely, Fülöp deák és Messer Miklós volt a földes-

ura, 1550-ben és 1599-ben Kutasi István és 1626-ban a Hagymásy család.

Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben is elfordul. Egy 1701—1703 táján kelt

összeírásban Malik János az ura Az 1715. évi összeírás szerint négy évig lakat-

lan volt és ekkor új telepítvényként szerepel 13 háztartással. Földesura ekkor is a

Malik család volt. 1726-ban kincstári birtok. 1733-ban Stanies Lászlóé, 1767-ben

Adamovics Ferenczé, 1835-ben pedig a Boronkay családé volt. A XIX. század

második felében birtokosai a következk : Boronkay Károly, a kinek a birtokait

1902 óta Hertelendy Andor örökösei bírják, továbbá Krizsanics Károly, a kinek

a birtokai örököseinek a tulajdonába mentek át, Kacskovics Kálmán, Tállián Manó.

kinek jogutóda Vizeld Tallián Gyula Somogy vármegye volt fispánja. Chernél

Gyula, kinek birtokát 1910-ben a Fing Lipót és Samu czég vásárolta meg. Márjfy
Józsefné, a ki birtokait 1905-ben Weisz Edének adta el. A községben' úrilakok

közül egyet az Adamovics, egyet Boronkay Károly és kettt Krizsanics Mihály

építtetett, Közülök az Adamovics-féle úrilak Hertelendy Andor örököseié, a Boronkay

kúria Boronkay Lajosé, a Krizsanics-féle kúriák közül az egyik Kacskovics Kál-

máné, a másik Krizsanics Mihály örököseié. A róm. kath. templom 1780-ban. a

református 1902-ben épült, 1805. évi május 10-én a község országos vásárok

tartására nyert szabadalmat. Az 1855. évi kolerajárvány a lakosságot megtizedelte.

Van itt gazdakör, hitelszövetkezet és egy gzmalom, mely Kovács János és Polgár

János tulajdona. A községhez tartoznak : Kutaskozma, Alsó- és Felsgyóta-, Cseri-.

Czili- és Kálista-puszták. Kutaskozma-uuszta egy részét a középkorban Kozma falu

foglalta el, mely 1395-ben Kozma, 1408-ban Kozmafalwa alakban fordul el. a
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Kadarkút. — Igazgatósági épület a szentimrei földmíves iskolában.

Kálmáncsa. - Gróf Széchenyi István úrilaka. Kálmáncsa. - Gróf Széchenyi István tisztilaka.

mnni
?IIIM •HUJ" »»«IH»»Hl*,

Kaposujlak. — Gr. Somssich Imre kápolnája. Kaposujlak. — Gr. Somssich József sírboltja.
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Kaposujlak. — Gróf Somssich Imre kastélya.

Karád. — A hajdani páloskolostor alapjain és köveibl épült úrilak, Nagytoldi pusztán.

(Most Margalit Alfréd lakása.)

Kastélyosdombó. — Kammerer Ferencz úrilaka.
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niikor Zsigmond király Gordovai Fancs Lászlónak adta. 1424-ben e László fiai

megosztoztak itteni birtokaikon. 1498-ban is a Gordovai családé. Az 1660. évi

dézsniaváltságjegyzék szerint Zankó Miklós jószága.

Lábod. Nagyatád közelében fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak Lábod.

száma 268, lakosaié 2070, a kik közül 1097 róni. kath. és 953 ref: vallású. Van
postája, távírója és vasúti állomása. A Tibold-nemzetség si birtoka, mely az

1231. évi osztály alkalmával I. Bodor három itjabb fiáé : Tamásé, II. Bodoré és

Tiboldé lett. Az 1231. évi osztálylevél szerint ekkor már hatalmas uradalom közép-

pontja volt. 1327-ben a segösdi uradalomhoz tartozott. Ez évben, midn Károly

Bóbert király János cseh király leányát, Annát, fiának, Lászlónak, eljegyezte,

nászajándékul Lábodot is lekötötte. 1395-ben két ily nev helység volt egymás
mellett s ekkor, mint a magvaszakadt Prodaviczi Mikes bán fia István fia Ákos
fiának : Mikesnek birtokaként. Marczal'i Dénes nyerte a királytól. 1416-ban már
városi kiváltságokat élvezett. 1418-ban Szent Lukács evangélista tiszteletére szen-

telt templomát említik. 1474-ben, a Marczaliak és a Báthoriak között kötött örö-

kösödési szerzdés értelmében, Báthori Istvánt és testvéreit e helység birtokába

iktatták. 1495-ben a Báthoriak nyerték adományul II. Ulászló királytól. 1536-ban

és 1550-ben Báthori András, 1598—99-ben Nádasdy Ferencz volt a földesura.

Az 1554. évi adólajsíromban a helység az egyes városrészek szerint a követke-

zlegvan feltüntetve : Kápolnás-utczai városrész: áll 10 házból; a Soksár-utezai város-

rész : 5 házból ; a Petne-utczai városrész : 5 házból és a Hír-utczai városrész szintén

5 házból. 1565—66-ban 60, — 1571-ben 96 házát írták össze a török kincstári adó-

szedk. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint Szent-

György várához tartozott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte ado-

mányul. 1715-ben 23 háztartást írtak benne össze. 1715—1733-tól a Széchenyi

család a földesura s jelenleg is gróf Széchenyi Emilnek van itt nagyobb birtoka, a
kinek kastélyát gróf Széchenyi Pál építtette. A róni. kath. templom 1809-ben
épült, de 1878-ban kibvítették. A református templomot 1822-ben emelték. A régi

város a községtl éjszakkeletre es dombon feküdt. Van a községben polgári olvasó-

kör, úri kaszinó, gazdakör, önsegélyz szövetkezet, hitel- és fogyasztási szövetkezet,

egy keményítgyár és egy frészgyár. A község határában van a cs. és kii', csikótelep.

1906 okt. 29-én alakult meg a Rákóczi-szobor-bizottság, mely eddig is már tekin-

télyes összeget gyjtött össze a szoborra. A községhez tartoznak : Felserzsébet-,

Vadas-, Homok-, Kis- és Nagysallér-, Pille- és Szarvas-puszták. Felsöerzsébet-\mszt&

táján a középkorban erdített hely állott, melyrl 1406-ból van els ízben ada-

tunk, a mikor a Péc^-nembeli Berzenczei Lóránt fia, György, nyerte adományul.

1463-ban György fiai, Sandrin és László, egyezkednek fölötte. 1468-ban Forster

Györgynek idegenítették el.

Lakácsa. Barcs-járási kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 139, lakosaié Lakócsa.

1300, a kik közül 400 a magyar és 900 a horvátajkú s leginkább róm. kath.

vallású. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Darány. Az 1565—66.

évi török kincstári fejadójegyzékben Lankofcse alakban fordul el. 1571-ben csak

5 házat írtak benne össze a török adószedk. Az 1660. évi pannonhalmi fapát-
sági dézsmaváltságjegyzék szerint a székesfehérvári custodia jószága volt. 1715-ben

9 háztartását írták össze s ekkor a zseliczszentjakabi apátságé volt, 1748-ig, a

mikor a kamara birtokába került. Jelenleg a közalapítványi uradalomnak van itt

nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1723-ban épült. 1863-ban a község fele-

része leégett. Van itt polgári olvasókör, hitelszövetkezet és Molnár Józsefnek

gzmalma. A községhez tartozik : Kálmán-major, Pulkova- és Sió-puszta.

Látrány. Magyar kisközség, körjegyzségi székhely. Házainak száma 250, Látrány.

lakosaié 1429, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája helyben van, távírója

Balatonlelle, vasúti állomása Balatonboglár. 1325-ben említik az oklevelek els
ízben királyi birtokként. 1391-ben Kvágórsi Kis György, a Batthyány család

se, nyerte adományul, 1395-ben azonban Zsigmond király elcserélte tle. 1396-ban
a Marczaliak kapják Zsigmond királytól, Für és Csopak nev lakatlan birtokokkal

együtt. 1490 elején, Marczali László magvaszakadtával, Corvin János kapta Mátyás
királytól adományul, de nem sokáig bírta, mert II. Ulászló király, a Marczali

család többi birtokaival együtt, a Báthoriaknak adományozta. 1536-ban Pekry
Lajos, 1583-ban Unynád Kristóf, 1598—99-ben Nádasdy Ferencz, az 1626—27.

években pedig Nádasdy Pál volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári fejadó-

lajstromban 14. az 1580. éviben pedig 17 házzal van felvéve. Az 1660. évi pannon-

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. t>
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halmi fapátsági tizedjegyzék szerint ez is Szent-György várához tartozott. 1677-ben

Széchenyi György nyerte adományul. 1715-ben 48 háztartást írtak benne össze.

1715—1733-ban gróf Széchenyi Zsigmondé és 1757—1776-ban a Lengyel családé

volt. 1805-ben gróf Széchenyi Ferencz, 1835-tl Jeszeniczei Jankovics Ferencz és

gróf Festetics Pál voltak a földesurai és ma is gróf Festetics Pálnak, gróf Jan-

kovics Tivadarnak és Lászlónak és özvegy Löwensohn Henriknének van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1763-ban épült s 1830-ban állították helyre.

1864-ben az egész helység leégett. A határbeli Akasztódombon, a XVIII. század-

beli vallási villongások alatt, a földesúr pallosjogával élve, három látrányi refor-

mátus vallású lakost, a katholikus templomban elkövetett kihágásért, felakasztatott.

A községhez tartozik .Kád-puszta, a középkorban virágzó falu volt. A szentmártoni

apátság már 1135 táján kapott itt birtokokat András préposttól, nevezetesen három
szlt és ugyanannyi szlmívest. 1229-ben már a székesfehérvári káptalannak is

voltak itt birtokai. Albeus mester esztergomi kanonoknak 1237—1240. években
kelt összeírása szerint az apátságnak itt 10 ház szlmívese, 1 jobbágya és 3 ház
hirdetje (praeco) volt. A szentmártoni apátság 1255-ben új birtokokat szerzett e

helységben. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint már plébániája is volt.

si templomának romjai még ma is láthatók. Az 1318—1384. években a pannon-
halmi (szentmártoni) monostor volt itt birtokos. A falu egyik része a -Ráá-nemzetség

si fészke volt. E nemzetségbl származhattak Him fiai : Him, Pál és Dénes, a

kik 30 hold kiterjedés birtokaikat kaszálóstul és szlstül 1255-ben a pannon-
halmi monostornak adták. A Eád-nemzetség tagja lehetett az a Márk nev nemes
ember is, a ki 1318-ban a pannonhalmi monostor itteni birtokait használta.

1336-ban Vilmos szentmártoni apát az itteni jobbágyok ügyében intézkedik.

1449-ben az apátság itteni birtokai bérbe voltak adva. 1536-ban Józsa Farkas,

Móróczay János, 1557-ben Magyar BáUnt, 1583-ban Borócz Pál voltak a földes-

urai. 1563-ban már a török hódoltsághoz tartozott. Az 1573—74. évi török kincs-

tári adólajstrom szerint már csak 8 házból állott. Egy 1701—1703. évekbl való

összeírás szerint Mórocz Ferencz, 1726—33-ban Antal János, 1767-ben Festetics

Lajos bírta. Jelenleg is gróf Festetics Pálnak van itt birtoka és úrilaka, melyet

Festetics Ágoston 1812-ben építtetett. Jelenleg Ranny Aladár bérl lakásául szolgál.

Rád és Bogát vonalában feküdt a középkorban Szamárkút, mely az 1336—1470.

években a szentmártoni apátság és a somogyvári benczések birtoka. 1466-ban

Debrenthei Tamásnak is voltak itt részei.

Lengyeltóti. Lengyeltóti. A kaposvár—fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Járási székhely. Házainak száma 319, lakosaié 2886, a kik leginkább róm. kath.

vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. 1331-ben Thoty
alakban fordul el. A Lengyel család birtoka az egész középkoron át. 1660-ban

a szigligeti várhoz tartozott. Egy 1703 tájáról való összeírás Zankó Miklós és

Boldizsár birtokának mondja. 1715-ben 20 háztartást írtak benne össze. 1726-ban

is a Lengyel családé. A XIX. század els felében a Lengyel család örökösei bírták.

Közülük báró Fechtiqnek itt híres gazdasága és ménese volt. Késbb, részben vétel,

részben örökség útján, az Inkey családra szállott s e családé volt 1860-ig. a

mikor csere útján a Zichyeké lett és jelenleg gróf Zichy Bélának van itt a leg-

nagyobb birtoka és két kastélya. A régebbi emeletes kastélyt a Horváth család

építtette a XVII. század vége felé s ez most a járásbíróság czéljaira szolgál.

Az újabb kastélyt a Lengyel család a XIX. század elején építtette, de az Inkey

család átalakíttatta és megnagyobbította. Van itt közel 5000 kötetes könyvtár,

családi képtár és nagyon gazdag és értékes vadásztrofeumok. A róm. kath. temp-

lomot gróf Zichy N. János 1882-ben megnagyobbíttatta. A községben a járási hiva-

talokon kívül van Kaszinó, negylet, iparoskör, hitelszövetkezet, a boglári taka-

rékpénztár fiókintézete és Tukora Károly és Tráknyák Ferencznek gzmalma.
A községhez tartozik : Fehérbézseny és Feketebézseny. E két puszta helyén feküdt

a középkorban Beseny falu, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

Besenen alakban fordul el. 1409-ben a néhai Gordovai Fancs János hagyatéká-

hoz tartozó birtokok között szerepel. 1424-ben ennek fiai, János, Imre, Bertalan

és László, osztozkodnak Beseny-Szent- György helységen, a melyre 1455-ben új

adományt nyertek. 1733-ban puszta és Lengyel Miklós özvegyéé. E család után

a Kiss családra szállott. 1856-ban Inkey József örökölte. Pusztaszentgyörgy helyén

feküdt Szent-György falu, mely szintén már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben is elfordul. 1409-ben ez is Gordovai Fancs János hagyatékához tartozik.
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Templomát 1424-ben említik. Az 1660. évi dézsmayáltságjegyzék szerint Csobáncz

várához tartozott. Mamocs-puszta a középkorban falu volt. Ez is elfordul az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben. — Mohácsi-szl 1703 táján Zankó Miklós és

Boldizsár birtoka. 1733-ban Lengyel Miklós özvegyéé. — Nagytatárvár a hagyomány
szerint török váracs volt. Idetartoznak még : Rágnicza-major, Tóti-major, Ludas-

puszta, Zsigmond-major és Pusztaberény.

Libiczkozma. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma Libiczkozma

63, lakosaié 915, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Pusztakovácsi, távírója

Somogyfajsz. vasúti állomása Osztopán. E helység két falu : Libicz és Kozma
egyesülésébl keletkezett. 1408-ban és 1498-ban az egyik Lybycz, Libych alakban

fordul el. 1408-ban Zsigmond király a htlen Mesztegnyei Szerecseny Mihály

itteni birtokait, cserében némely krösmegyei birtokokért, Gordovai Fancs Lászlónak

adományozta. Ennek fiai, János, Imre, Bertalan és László, 1424-ben megosztoztak

rajta. 1464-ben Battyáni Alapi András, a helység ama részeit, a melyeket zálog-

ban bírt, visszaadta Fancsi Gáspárnak. Kozma falu már a XIV. században fenn-

állott. 1342—43-ban Szent-György tiszteletére szentelt templomát is említik.

1536-ban Fánchy Péter volt a földesura. Egy 1703 tájáról való összeírás Zankó
Miklós és Boldizsár birtokának mondja. 1726-ban a gróf Harrach, 1733-ban a

Hunyadi/ családé, 1767-ben Boronkay Györgyé és Józsefé és 1856-ban a báró

Sina. családé. Jelenleg báró Eadránszky Gézának van itt nagyobb birtoka.

A községhez tartozik : Á'o/jar-puszta, mely 1856-ban a báró Sina családé volt,

Kozma-puszta, Búgerház-tanya, Cserfekvés-major és Feketeberek, mely 1856-ban

gróf Széchenyi Pálé volt.

Liszó. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 174, líszó.

lakosaié 970, a kik közül 710 róm. kath., 255 pedig ev. vallású. Postája Somogy-
szentmiklós, távírója és vasúti állomása Nagykanizsa. 1296-ban puszta és „terra

Lyzou" alakban említik az oklevelek. 1342-ben már lakott hely. 1536-ban Both

János, 1550-ben György volt a földesura. 1726-ban Horváth Dániel, 1733-ban
J_/ö7/&Ferencz, 1767-ben Pallini Inkey Gáspár birtoka, Ettl kezdve az Inkeyeké volt,

most azonban Kendeffy Gábornak és Lajosnak van itt nagyobb birtoka, A község-

beli két templom közül a róm. kath. 1877-ben, az evangélikus 1866-ban épült.

A községhez tartozik Ság-puszta, mely a középkorban falu volt s melyet már 1296-

ban említenek az oklevelek. 1332-ben plébánosa is volt, A Guth-Keled-iiemzetség

birtoka. 1332-ben a Guth-Keled-nembeli Amadénak, a Felsölendvai család megala-

pítójának, özvegye bírta. Az 1405—1481. években a Kanizsai családé. 1550-ben
Nádasdy Tamás volt a földesura, Az 1565—66. évi török kincstári adólajstrom

szerint ekkor csak 3 házból állott, 1726-ban a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady
család bírta.

Magyaratád. A siófoki vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Magyaratád.

Házainak száma 152, lakosaié 865, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája

helyben van, távírója és vasúti állomása Répás-puszta. 1284-ig a királyné hírnökei

bírták. IV. László király Fnévi Lukácsnak adományozta, de Lukács testvérei,

Kozma és Benedek, 1309-ben a pécsi káptalannak adták el. Késbb, 1377-ben
Zámbó Miklós mester óbudai várnagynak a fia vette meg. 1332—37-ben már
plébániája is volt. 1399-ben Mindenszentek tiszteletére szentelt templomát is említik.

1401-ben két ily nev helységet említenek az oklevelek ; az egyikben az 1415. és

1487. években az Atádi család volt birtokos. 1421-ben a nyúlszigeti apáczák kap-

ták. 1481-ben Atádi Kéri Mátyás tart egy részéhez igényt. 1502-ben Várdai Pál és

nvére, Kithányi László özvegye, bírták, a kiknek a kérésére II. Ulászló király a

sümegi konventtel új határjárást tartatott, mely alkalommal Ispazi Ambrus, a nyúl-

szigeti apáczák nevében, az Igal helység felli határokra nézve ellentmondott, 1550-

ben Derecskey Pál volt a földesura. 1580-ban 10 házát írták össze a török adó-

szedk. A török vüágban elpusztult és csak 1724-ben települt be újra. Az alapító-

levél, melyet Bakács Benedek, a földesúr fia, 1724 jún. 14-én állított ki, jelenleg

is a község birtokában van. 1726-ban özvegy báró Szentgyörgyvölgyi Bakács
Lukácsné, szül. Csoknay Éva, 1733-ban báró Bakács Benedek, 1767-ben ennek
örökösei és Zobothin László voltak a földesurai. 1776-ban az egész helység az

utóbbié volt. 1856-ban a báró Sina családé. Jelenleg Jeszenszky Ferenczné, szül.

Kántorjánosi Mándy Thyrának és Kacskovics Lajos alispánnak van itt nagyobb
birtoka. A községbeli régi kúriát a Bakács család építtette. Ez most Jeszenszky
Ferencznéé. A róm. kath. templom a XIX. század közepén, a református 1845-ben

6*
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épült. A lakosok hitelszövetkezetet és kisgazdakört tartanak fenn és Jeszenszky
Ferenczné birtokán motoros malom van. A községhez tartozik: Tátom-puszta, továbbá
Birkaház-major és Búvár-major. — Tcttom-puszta a középkorban falu volt, mely egy
1:275-ben kelt oklevélben Thathum alakban fordul el, s ekkor a zseliczszent-

jakabi benedekrend apátság népei lakták. 1388—1405 között a Zicsi családnak
volt itt birtoka. 1417-ben a zseliczszentjakabi apátság és a nyúlszigeti apáczák
birtoka. 1426—1452-ben csak az apátságé. Az 1726. évi összeírásban Tátony
alakban fordul el. Ekkor özvegy Bakács Lukácsné, szül. Csoknay Éva, birtoka.

Majd a gróf Batthyány, késbb a Tallián, utóbb a Bosnyák családé lett ; ettl

a báró Sina, ettl pedig herczeg Ypsylanti vette meg s most Kacskovics Lajos
alispáné.

Magyaregres. Magijaregres. Kaposvártól éjszakra fekv magyar kisközség. Házainak száma
158, lakosaié 826, kik közül 259 róm. kath. és 567 református. Postája helyben

van, távírója Somogyjád, vasúti állomása Várda. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben fordul el els ízben. Az 1443. és 1446. években Hédervári Lrincz
kaposújvári várának tartozékai között sorolják fel. 1489-ben Szerdahelyi István

birtoka. Az 1536. évi adólajstrom szerint Imrefi (Emrefy) Péter özvegye és Imrefi

Ferencz voltak a földesurai. Az ugyanez évi adólajstrom egy Kis-Egres nev
falut is emk't és valószín, hogy ez az a villa Égis, mely 1229-ben a székes-

fehérvári káptalan birtokai között szerepel. A török kincstári adószedk 1563-ban

12, 1575-ben 18 házat írtak benne össze. 1598—99-ben Dersfi Ferencz és

Lengyel István voltak a földesurai. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegy-

zék szerint részben a szigligeti vár tartozéka, részben Sárkány Miklósné jószága.

1715-ben 9 háztartását írták össze s ekkor gróf Esterházy József volt a földesura.

1726-ban már a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott és jelenleg is

herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtoka. A ref. templom 1840—1842
között épült. 1908-ban, házépítés alkalmával, népvándorláskori sírok kerültek nap-

fényre. A községben motoros mmalom van. Idetartozik a Putri-puszta, mely nevét

egy földbe ásott régi putrilakástól kapta.
Magyariad. Magyarlad. A szigetvári járás éjszaknyugati sarkában fekv magyar kisközség.

Házainak száma 62, lakosaié 310, a kik leginkább reformátusok. Postája és táv-

írója Németlad, vasúti állomása Németlad-Gyöngyös-puszta. A középkorban csak

Lad nev helységet találunk a vármegye területén, mely az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzékben is elfordul, tehát ekkor már plébániája is volt. 1452-ben Csapi

Máté itteni birtokait Páti Török Lászlónak vetette zálogba. 1453-ban a Bódog-

asszonyfalvi család ntagjai a helység részeit a Csapiaknak zálogosították el.

1459-ben Csapi András itteni birtokaira szabad rendelkezési jogot nyert a király-

tól. 1464-ben Serényi Benedek és Geresgali Baby György nyerik új adományul.

1468-ban Battyáni Péter fia, Benedek, kapja. 1489-ben a Ladi család, 1536-ban

Ipoltfy János, 1550-ben Both György, 1598—99-ben Istvánffy Miklós volt a földes-

ura. Az 1565—66. évi török kincstári adólajstromban Lad 8 házzal szerepel.

Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint az Istvánffy

családé volt. 1715-ben 7 háztartást írtak benne össze s ekkor a kincstár birtoka

volt. 1726—-1733-ban a gróf Rindsmaul családé. 1738-ban Szily Ádám birtokába

került. További sorsa Németladéval azonos. Református temploma 1734-ben épült.

Magyariukafa. Magyarlukafa. A szigetvári járásban fekv kisközség. Házainak száma 63,

lakosaié 407, a kik közül 284 magyar, 123 németajkú s leginkább róm. kath.

vallásúak. Postája Somogyhárságy, távírója Szigetvár, vasúti állomása Szentlászló.

Már a tatárjárást megelz korszakban fennállott. 1234-ben villa Luca, 1395-ben

Lucafawa, 1408-ban Lukafalua alakban említik az oklevelek, a mikor Zsigmond

király Gordovai Fancs Lászlónak adományozta, de egy ideig Tapsonyi Anthim'i

János tartotta a kezén. 1536-ban Ipoltfy János, Wárday Tamás mester, Kürthösy

László és Sulyok György pécsi püspök voltak a földesurai. 1573-ban Czindery

Pál nyerte adományul Miksa királytól. 1598—99-ben Horváth Ferenczé volt. Egy
1703 táján kelt összeírás szerint a Koroknay családé. 1715-ben puszta s a gróf

Batthyányaké, 1726-ban Sárközy Jánosé volt. 1767-ben is még csak egy Lukafa

nev helység volt a vármegyéijen. Földesurai Zombori János, Somssich Antal.

Szily Ádám, Czindery Rókus és Farkas Sándor voltak. 1776-ban a Korohiai és

a Topos családok voltak itt birtokosok. 1835-ben Magyar-Lukafának a Scmssich.

század közepén

itt nagvobb
Német-Lukafának a Batthyány
gróf Festetics Samu és Lajos.

család volt a földesura, a XIX.
Jelenleg gróf Festetics Kristófnak van
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birtoka. A református imaház 1847-ben épült. A lakosok gazdakört tartanak fenn.

Idetartozik : Fiíorá^-pusztá, melynek helyén a középkorban Litorág falu feküdt,

mely a (?//óV-nemzetség birtoka volt. Az 1346. évi osztály alkalmával az e nemzet-

ségbl származó Szerdahelyi Dersfi Péter nyerte. A XV. században a helység

két részre szakadt: Alsó- és Fels- Vitorágra, mely 1489-ben Szerdahelyi István

birtoka volt. 1726-ban puszta és Sárlcözy Imréé. Ettl kezdve Magyarlukafa, sorsá-

ban osztozott. Lukafa környékén feküdt a középkorban Nyirokot. E helység ama
10 falu egyike volt, a melyet még Szent László király adományozott a szentmár-

toni (pannonhalmi) apátságnak. Albeus mester esztergomi kanonok is elsorolja

1237—1240 között, az apátság jószágainál.

Jfagyarujfala. A Drávavölgyben fekv magyar kisközség. Házainak száma Magyarujfaiu.

53, lakosaié 318, a kik leginkább reformátusok. Postája és távírója Gyöngyös-
mellék, vasúti állomása Szigetvár. Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltságjegy-

zékben. két ily nev helységet találunk a vármegye területén ; az egyik az Istvánffy

családé, a másik a zágrábi püspöké. 1715-ben 10 háztartást írtak benne össze s

ekkor Huyn tábornok szigetvári parancsnoké. Az 1726—1733. években a gróf

Rindsmaul családé. 1767-ben a Nagyatádi Czinderyeké, a kik a legújabb korig

bírták. A református templom 1857-ben épült. 1842-ben az egész falu leégett.

Van itt református ifjúsági egyesület is.

Marczali. A balatonszentgyörgy—somogyszobi vasútvonal mentén fekv Marczau.

magyar nagyközség. Járási székhely. Házainak száma 600, lakosaié 4552, a kik

leginkább róni. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van.

A Péc-i-nembeh MarczaU család si birtoka. Az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zékben is elfordul s így már ekkor egyházas hely volt. 1448-ban már városi

kiváltságokkal bírt. 1455-ben Szent Aniamus tiszteletére szentelt plébániatemplomát,

valamint a város mellett Szent Domonkos tiszteletére emelt páloskolostorát említik

az oklevelek. 1494-ben már iskolája is volt. Marczali László halála (1488) után a

Bátkoriak birtokába került. 1536—1550-ben Báthori András, 1583-ban pedig Ungnád
Kristóf volt a földesura. A XVI. század második felében már a hódoltsághoz tar-

tozott s egy nahie (járás) székhelye volt, az itteni ersség azonban csak Sziget-

vár eleste után (1566) került török kézre. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom

szerint ekkor 35 házból állott. Az 1573—74. évi fejadólajstrom a város következ
részeit sorolja fel : Újfalu 33 ház, Fels-utcza vagy Benács-utcza 18 ház, Alsó-

utcza 19 ház, Fels-utcza 5 ház. Eresznek (Érsek-utcza) 10 ház. Az 1598—99.

évi magyar királyi adólajstromban, Babócsa várának tartozékaként szerepel.

1626—27-ben Nádasdy Pálé. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági tizedváltság-

jegyzék szerint Szent-György várához tartozott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai

érsek nyerte a királytól. 1715-ben 39 háztartást írtak benne össze. 1715—1733-

ban gróf Széchenyi Zsigmond volt az ura és jelenleg is gróf Széchenyi Andor Pál
a legnagyobb bü'tokosa. 1772 aug. 24-én országos vásárok, 1820 ápr. 28-án heti-

vásárok tartására nyert szabadalmat. 1848 szept. hó 26-án a betör horvát határ-

rök és a nemzetrök a község határában összeütköztek, a mi az utóbbiak gyzel-
mével végzdött. 1861 okt. 20-án a község kétharmadrésze leégett. 1902. évi

márcz. 10-én egy egész puszta hamvadt el, 42 épülettel. A községbeb régi kúria

gróf Széchenyi Andor Pálé, a ki ezidszerint itt új kastélyt építtet. A róni. kath.

templom, az 1785. évi egyházlátogatási jegyzkönyv szerint, még a mohácsi vész

eltti korszakban épült. A járási hivatalokon kívül van itt kaszinó, Kereskedelmi
kaszinó, önkéntes tzoltóegylet, izraelita leányegylet, kath. legényegyesület, kath. ifjú-

sági egylet, polgári dalegyesület, temetkezési egylet, polgári iskola egyesület, Taka-
rékpénztár r.-t., Altalános Takarékpénztár, hitelbank, hitelszövetkezet, a munkások
rokkant és nyugdíjegyletének fiókpénztára, gróf Széchenyi Andor Pál téglagyára,

Böhm Samu gzmalma, a Krausz J. fia czég és Boszmanits testvérek brgyára.
A határában si körsánczok vannak. A községhez tartozik : (ri/día-puszta. Tán
ennek a pusztának a helyén feküdt a középkorban Léta, melynek 1359-ben már
lelkésze is volt. 1449-ben a _Bó'-nembeli Laki Thúz, a Létai és Szecsényi családok
egyezkednek rajta.

Markócz. A Drávavölgyben fekv magyar kisközség. Házainak száma 48, Markócz.

lakosaié 219, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája Drávafok, távírója

Sellye, vasúti állomása Bogdása. 1403-ban Markochel, 1492-ben Markowcz alakban
fordul el. A középkorban a pécsi fesperes birtoka volt. 1660-ban az Istnánffy
család jószága. 1733-ban a Doby család, 1767-ben Sárdi Somssich Antal, a XIX. század
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negyvenes eveiben a gróf Festetics család déghi ága volt a földesura. A refor-

mátus templom 1853—55-ben épült. Az 1864-ben, Margit napján, dühöngött óriási

vihar kilenc/, épületet döntött össze. A község határához tartozó Pusztai dlben
feküdt a hagyomány szerint Mokárfa falu, mely a hódoltság alatt pusztult el.

Mewnye. Merenye. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak, száma 86,
lakosaié 539, a kik leginkább reformátusok. Postája Görösgal, távírója Szigetvár,

vasúti állomása Nemeske. Eredetileg a budai káptalan birtoka, mely azonban
1417-ben itteni birtokait, a Hódos folyón szedetni szokott vám felével, Anthimus
fia Jánosnak engedte át, cserében. 1470-ben Baranya vármegyéhez tartozó helység-

ként említik az oklevelek. 1473-ban, Menyere alakban, a szigetvári vár tartozékai

között sorolják fel. Az 1571. évi török kincstári adólajstromban Merene alakban
fordul el s ekkor csak 5 házat írtak benne össze. 1660-ban Balogh András
jószága. Egy 1703. év körüli összeírásban Kis-Merenye néven : puszta és ekkor
Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1715-ben csak 6 háztartását írták össze s

ekkor a gróf Batthyány családé volt. 1835-ben gróf Széchenyi Lajos volt a földes-

ura. Jelenleg gróf Festetics Imrénének és gróf Széchenyi Lászlónak van itt nagyobb
birtoka. A református templom 1774-ben épült. A falu éjszakkeleti részében a
török világban mecset állott s mellette halastó volt, melynek nyomai is láthatók.

1865-ben a falu felerésze leégett. A községhez tartozik Czegléd-'puszta, mely els
ízben már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1486-ban Bombái
Ferencznek voltak itt birtokai. 1701—1703-ban önálló falu és Frankovics János
birtoka. Ennek leánya lehetett Frankovics Zsuzsanna, a ki Szily Mártonhoz, a
szigetvári kincstári jószágok tiszttartójához, ment nül s e házasság révén Czegléd

a Szily család birtokába került. 1715-ben a falu újból települt. 1767-ben Szily

Ádám és Éva, férj. Bakó Lászlóné, birtoka. Szily Ádámtól Festetics Antal vásárolta

meg s 1856-ban ennek fia, Festetics Sámuel, bírta.— Szentmiklós-~puszta. els ízben

szintén az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1452-ben Csapi Máté
itteni birtokait Páti Török Lászlónak zálogosította el. 1726-ban puszta és Báts-

megyey János és Szily Márton örökösei, 1733-ban gróf Széchenyi Zsigmond bírta.

Ettl kezdve a gróf Széchenyi családé.

Mernye. Mernye. A siófoki vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel.

Házainak száma 235, lakosaié 1422, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. Már a tatárjárás eltt fennállott. 1229-ben
Merena és Alsó-Merena alakban sorolják fel, a székesfehérvári káptalan birtokai

között. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor már plébániája is volt.

1385-ben és 1487-ben Wasarusmernye alakban szerepel. 1446—1453-ban a Ghymesi
Forgách családnak voltak itt részbirtokai, melyeket a XV. század közepén J ityai

László és a Pernesziek bírtak zálogban. 1487-ben a helység egy részét a székes-

fehérvári rkanonok bírta. Az 1536. évi adólajstromban e tájon Bódogasszony-

mernyeye, Almernye és Wasarusmernye nev helységek fordulnak el. Az elbbi
kett a székesfehérvári rkanonok birtoka, Vásárosmernyének pedig Fanchy Péter,

János és Ellyewelgyi László voltak a földesurai. Az 1550. évi adólajstrom szerint

Almernye Alya Mátyás és Bocskai Ferencz birtoka. Az 1573—74. évi török

kincstári adólajstrom szerint Vásáros-Mernye már csak 4, Boldogasszonymernye

20 házból állott. Az 1598—99. évi, valamint az 1626. évi adólajstrom szerint a

székesfehérvári káptalan, 1660-ban a székesfehérvári custodiatus voltak a földes-

urai. 1703 táján Matusek András, gyri nagyprépost és székesfehérvári rkanonok,
1726-ban gróf Nádasdy László volt a földesura, míg Kis-Mernye-puszta Vásonyi

Gergelyé volt. 1733-ban a székesfehérvári custodiatusé volt. 1807-ben I. Ferencz

király a mernyei uradalmat a kegyes tanítórendnek adományozta. Azóta e rendé,

mely itt 1905-ben szép kormányzói kastélyt építtetett. 1818. évi júl. 19-én országos

vásárok tartására nyert szabadalmat. A róm. kath. templom 1760-ban épült. 1790-ben

a Vendel-kápolnát építették hozzája. Van itt hitelszövetkezet és Szcs Istvánnak

gzmalma. Á községhez tartozik : Mernyeszentmiklós- (azeltt Szentmiklós-)puszta,

mely az 1573—74. évi török kincstári adólajstromokban Fels- és Alsó-Miklós

alakban fordul el. 1726-ban gróf Nádasdy Lászlóé. 1756-ban a gróf Festetics

család déghi ága bírta. Az egykori Boldogasszony-Mernye falu a mai Hamuházi
lapos nev dlben feküdt.

Mesztegny. Mesztegnyö. A szentgyörgy—somogyszobi vasút mentén fekv magyar kisköz-

ség, körjegyzséggel. Házainak száma 236, lakosaié 1929, a kik róm. kath. val-

lásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37.
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évi pápai tizedjegyzékben fordul el. Plébániájáról egy 1359-ben kelt oklevél is

megemlékezik. 1408-ban Zsigmond király, a htlen Mesztegnyei Szerecsen Mihály
itteni birtokait, cserében némely krösmegyei birtokokért, Gordovai Fancs Lászlónak
adományozta. 1424-ben ennek fiai osztozkodnak itteni birtokaikon. 1464-ben
Battyáni Alapi András itteni birtokait, a melyeket zálogban bírt, Gordovai Fancsi

Gáspárnak visszaadta. Vásárait egy 1466-ban kelt oklevél említi. 1498-ban még
a Fancs család volt itt birtokos. 1550-ben már Noivak Jánosé. Az 1583. évi

adólajstrom szerint mindössze 1 portája volt. 1703 táján Zankó Miklós és Bol-

dizsár birtoka. 1715-ben 11 háztartást írtak össze benne. 1726-ban a gróf Harrach,

1733-ban a Hunyady család, 1767-ben báró Hunyady János bírta és jelenleg is

gróf Hunyady Józsefnek van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1750-ben
épült. Ugyanebbl az idbl való a templom melletti kolostor is, mely a XVffl.

században a ferenczrend szerzeteseké volt. Jelenleg a szent vinczerend apáczák
bírják. Van itt kath. népkör és hitelszövetkezet. A községhez a következ lakott

helyek tartoznak : Búsvár-puszta, Hosszúvíz-puszta, mely 1835-ben a gróf Hunya-
dyaké. — Landi-puszta (azeltt Edde), mely már 1733-ban fennállott, szintén a

Hunyadyak birtoka. László-major, Öreghegy, Soponya-puszta, /Sóskái-puszta, mely-

nek helyén feküdt a hagyomány szerint Nemes-Apáti falu. Vajdahomok-puszta.
Mesztegnytl délre feküdt Agáros falu, mely az 1408—1498. években a Gordovai
Fancs család birtoka volt.

Mezöcsokonya (azeltt Csoknya). Kaposvárhoz közel fekv magyar ldsközség, Mezöcsokonya.

körjegyzséggel. Házainak száma 214, lakosaié 1368, a kik közül 565 r. kath., 766
pedig református. Postája helyben van, távírója Hetes, vasúti állomása Szomajom.
A i?ó-nemzetség si birtoka. A középkorban két részbl állott. A falunak azt a részét,

a hol a Szent Márton tiszteletére szentelt egyház emelkedett, Szent-Mártonnak
nevezték. A B-nembeli János (1241—1280), a falunak ezt a részét, odaadta n-
vérének, Bai Bertalannénak, leánynegyed fejében. 1324-ben a B-nembeli Trepk
fiai tiltakoztak Csoknya ama részéuek elidegenítése ellen, a hol a Szent Márton
tiszteletére szentelt egyház állott. 1313-ban, Bai Bertalan magvaszakadtával, Péter,

a Létai család se, a helységnek ezt a részét ismét visszakapta. Ezt az adományt
Károly király 1324-ben megersítette. A helység másik részét, a tulajdonképeni
Csoknyát, 1324-ben a Cryór-nembeli Ders fia Péter, királyi kardhordó, kapta ado-

mányul, az 1346. évi osztály alkalmával azonban átengedte testvérének, Miklósnak.

1375-ben a helység Mezeuchokna alakban fordul el és ekkor a Szerdahelyi

Dersfiakat iktatják birtokába. 1408-ban Dersfi Márton rokonának, Szerdahelyi

Korom Jánosnak, voltak itt birtokai. 1454-ben a Szerdahelyi család másik ágából

származó Dancs Pál itteni birtokrészeit Somi Mihálynak és Demeternek vetette

zálogba. 1480-ban Szerdahelyi Dancs Pál, a helység felerészét, Enyingi Török
Ambrusnak és Gibárti Kiss Lrincznek kötötte le. Szent Márton tiszteletére szen-

telt templomát az 1324. évi tiltakozó levél is embti. Az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzék szerint akkor már plébániája is volt. 1550-ben Dersfi Farkas, 1598—99-ben
Dersfi Ferencz, 1626-ban pedig Esterházy Miklós volt a földesura. 1660-ban
Sárkány Miklósné jószágaként szerepel. 1715-ben 15 háztartását írták össze.

Ekkor gróf Esterházy Józsefé. 1726-ban a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz
tartozott és most is herczeg Esterházy Miklós a legnagyobb birtokosa, A refor-

mátus templom az 1870—75. években épült. Van itt hitelszövetkezet és két gz-
malom ; az egyik Tabak Pálé, a másik Kaufmann Lajosé. A községhez tartoznak

:

Alsó-, Fels- és Középnyires-puszták, továbbá Újakol-major.

Miliid. A zalai határon fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak Miháid.

száma 245, lakosaié 1395, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója

és vasúti állomása Zalaszentjakab. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

elfordul, ekkor tehát már plébániája is volt. Az 1363—1464. években a Kanizsai
család volt a földesura, de közben, 1434—35-ben, a Nagymartom (fraknói) grófok
is. 1464-ben egy részét a Kanizsaiak Csapi Andrásnak vetették zálogba. 1536-ban
és 1550-ben Nádasdy Tamás volt a földesura. Késbb elpusztult és az 1565—66.

évi török kincstári adólajstromban már csak 1 adóköteles háza szerepel. 1715-ben
már 11 háztartást írtak benne össze s ekkor a Hevenyesi családé volt. 1726

—

33-ban Inkey Jánosé és az Inkey családé 1835-ig, a mikor gróf Zichy Károly
lett a földesura. 1864-ben a Zichy családtól megvette a birtokot a belga bank.
A belga banktól 1865-ben Pallini Inkey László, kinek halála után felesége szül.

Bittó Ágnes a miháldi uradalom birtokosa, egész 1906-ig, a mikor az a báró
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[nkey család tulajdonába ment. Tlük 1912-ben Szájbély Gyula vásárolta meg az
uradalmat s jelenleg is a földesura. Jelenleg a budapesti papnevel-intézetnek
van itt oagyobb birtoka. A róni. kath. templom 1760-ban, mellékrészei 1835-ben
épültek. Középkori templomának helyét Pusztaszentegyháznak nevezik. Az 1855-iki

kolerajárványban 52-en haltak el. Idetartozik: Csermez-puszta és Sárosd-tanya.

Miké. Miké. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 165,
lakosaié 1265, a kik rom. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Kadarkút. 1466-ban a vránai perjelség birtokaként szerepel. 1536-ban
Török Bálint, 1550-ben Török János volt a földesura. Az 1554. évi török kincs-

tári adójegyzékben Mishe alakban szerepel s ekkor még 5 házát írták össze, míg
az 1565—66. évi összeírásban már adóköteles házak nélkül van felvéve. Az 1701

—

1703 táján készült összeírásban már puszta és Ropoli Miklós birtoka. A szat-

mári békekötés után újra települt. Az 1715. évi összeírás alkalmával 5 háztartást

írtak benne össze, kevés lakosai azonban csakhamar odahagyták, mert 1726-ban
üres pusztaként szerepel, mint a Király család birtoka. A mostani falut Somssich
Pongrácz a XIX. század els felében telepítette és jelenleg ifj. Somssich Andor-
nak van itt nagyobb birtoka. A községbeli kastélyt gróf Somssich Pongrácz épít-

tette a XIX. század elején. A határban, tóparton, van a Somssich-féle szép mau-
zóleum, melyben gróf Somssich Imre, ennek neje, szül. Siskovic Mária, és fiuk,

Pongrácz, vannak eltemetve. Az uradalmi major legtöbb gazdasági épülete a török

hódoltságból fenmaradt romok tégláiból épült. A kastélyban sokáig riztek a

rómaiak korából való, a határban talált, hamvvedreket, cserépedényeket, római

téglákat, népvándorlás és honfoglaláskori leleteket, a határ déli részén pedig török

sáncz húzódik, mely egy török erdítvény maradványa. A községhez tartoznak

:

Alsó- és Felsögyócs-puszták, melyek már 1358-ban szerepelnek az oklevelekben.

1726-ban puszta és Madarász Lászlóé.
Miklósi. Miklósi. Tolna vármegye határához közel fekv kisközség. Házainak száma

1 27. lakosaié 793, a kik túlnyomóan németajkúak s róm. kath. vallásúak. Postája

helyben van, távírója Nágocs, vasúti állomása Toldi-Andocs. Már az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is elfordul. A XIV. század végén a Karai család tartott

reá jogot. A XV. században két részre szakadt. Alsó-Miklósiról 1436-ban van

adatunk. Fels-Miklósi felerészét 1455-ben Garai László nádor Osztopáni Pálnak

adományozta, a mit V. László király 1456-ban megersített. 1460-ban Osztopáni

Perneszi Pál, Miklósi László itteni jószágait, nyerte adományul Mátyás királytól.

1536-ban Alsó-Miklósi Dombai Farkasé, Fels-Miklósi Perneszi Egyedé, Farkasé.

Imréé és rli Jánosé volt. 1560-ban Perneszi Ferencz fia Farkas, új adományt

nyer a birtokra I. Ferdinánd királytól. Az 1563. évi fejadódefterben Fels-Miklósi

6, Alsó-Miklósi csak 2 házzal van felvéve. 1598—99-ben Perneszi András volt

az ura. 1665-ben Perneszi János itteni birtokait Szabó Jánosnak idegenítette el.

1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Julianna, férj. Babocsay Ferenczné, voltak

a földesurai. 1736-ban akkori földesurai, Csapody Ferencz, Tallián János, Baranyay
Pál és Nagy János, németeket telepítettek ide. 1776-ban a Tallián, a Srasttcs,

a Horváth, a Szelestey, a Csapody, a Nagy, a Thassy, a Forintos és a Terstyánszky

családok voltak itt birtokosok és 1835-ben a Tallián, a Csapody és a Baranyay

családok. Jelenleg nagyobb birtokosa nincsen. Van a községben olvasókör, vegyes

ipartársulat és Schüller Jánosnak motoros hengermalma. Hajdan a falu a határ-

beli Rácztemet-dln feküdt és a török hódoltság alatt, 1580 után, pusztult el.

Miklósi és Törökkopány között fekszik Perwes^i-puszta, mely a középkorban jelen-

tékeny falu volt, honnan a Perneszi család vette eredetét. 1321-ben már vásáros.

1332—37-ben pedig egyházas hely. 1417-ben az Osztopáni Perneszi család kapott

reá új adományt Zsigmond királytól. 1577-ben Perneszi András ismét új adományt

nyert e helységre Rudolf királytól. Ekkor már a hódoltsághoz tartozott. Az 1573—74.

évi török kincstári adólajstromban még 5 házzal van felvéve, rövid id múlva

azonban elpusztult.

Moivány. Molvány. A barcs—pécsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak

száma 64, lakosaié 378, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája Görösgal.

távírója és vasúti állomása Szigetvár. 1360-ban és 1421-ben Milwan, 1448-ban

Miluan, 1453-ban Mylovan alakban fordul el. 1360-tól 1470-ig a patai urada-

lomhoz tartozott. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben Kulinyi László jószágaként

szerepel. 1692-ben Grabarits István volt a földesura. Az 1701—1703. évi össze-

írásban Malván alakban fordul el. 1715-ben 5 háztartást írtak benne össze.
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Kastélyosdombó. — Ifj. gróf Erdödy Rudolf kastélya.

Kercseliget. -- Maár Gyula kúriája.
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Kéthely. — Gróf Hunyady József kastélya, Sári pusztán.

• • •
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Kiskorpád. — Makfalvay Géza úrilaka, Kaposszéplak pusztán.

Kivadár. — A gróf Somssich-féle mauzóleum.

Kivadár. — Gróf Somssich Adolf kastélya.
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Kutas. — Tallián Gyula úrilaka.

Lábod. — Gróf Széchenyi Emil kastélya.

Lengyeltóti. — Gróf Zichy Béla régi „Kis kastélya"
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Lengyeltóti. — Gróf Zichy Béla kastélya.

?<£"*' -

Mesztegnyö. — A ferencziek régi kolostora. Most apáczazárda.

Marczali. — Gróf Széchenyi Andor Pál kastélya.
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Ekkor Akai István volt a földesura. 1726-ban a Szalay családé, 1733—1767-tl

a Kubinyiaké volt. Jelenleg Grubanovics Ákosnak van itt nagyobb birtoka. A ref.

templom 1828-ban épült. Az 1836. évi kolerajárványnak a lakosság háromnegyed-

része áldozatul esett. A községhez tartozik : Lajosfa-puszta és Molványhíd-puszta.

Mosdós. A Kapos-esatorna mellett fekv magyar kisközség. Házainak száma 172, Mosdós.

lakosaié 1253. a kik róni. kath. vallásúak. Postája és távírója helyben van, vasúti

állomása Báté. Korábbi viszonyai ismeretlenek. Az 1550. évi adólajstrom szerint

Pethö János volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári adólajstromban 11, az

1573—74. évi defterben 17 házzal van felvéve. Az 1660. évi pannonhalmi fapát-
sági dézsmaváltságjegyzék szerint Csobáncz várához tartozott. Az 1700—1703. években
a Balogh család és Jankovics István bírták. A falu azonban a XVII. században
elpusztult, mert az 1715. évi összeírás azt mondja, hogy csak egy év óta települt.

1726-ban harmada Madarász Lászlóé, kétharmada Balogh Andrásé volt. 1733-ban

Jankóvics István és Balogh András özvegye, 1767-ben Balogh Krisztina, Babics

János és Somogyi Zsigmond, 1776-ban a gróf Niczky, a Farkas, a Somogyi, a

Fekete és a Babics családok, 1835-ben a gróf Schmiedegg és a Somogyi családok

voltak itt birtokosok. 1856-ban gróf Niczky János Györgyné, szül. gróf Schmiedegg
Mária Annának volt itt birtoka. Késbb báró Gervay és Dry Lajos birtoka.

Jelenleg rgróf Pallavicini Ede és gróf Festetics Vilmos a legnagyobb birtokosai.

rgróf Pallavicini Ede szép kastélyát 1892-ben építtette. Van benne közel 4000
kötetes könyvtár, remek szarvasaggancs és zergekampó gyjtemény. A róm. kath.

templom 1834-ben épült, de a Pallavicini-féle kastélyban is igen szép házikápolna

van. A faluban a Paulai Szent Vinczérl nevezett irgalmas nvéreknek kolostoruk

van. leányiskolával és óvodával egybekötve. A községhez tartozik : Sárkánytó-puszta,
Gázló-puszta és Jajvölgy-telep. Ez utóbbit azért nevezik „Jajvölgy" -nek, mert e

meredek partú, szakadékos, mély völgy már sok szerencsétlenségnek volt okozója.

Idetartozik az rgróf Pallavicini-féle uradalom szép fekvés, sárkánytói haltenyésztése

is. A mély völgyben, regényes helyen elterül tó neve bizonyítja, hogy a néprege
szerint az itteni ... sárkánylik "-ban tanyázott a hétfej sárkány. Ez az ú. n.

sárkányuk azóta beiszapolódott.

Mozsgó. A szigetvári vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Mozsgó.

Házainak száma 230, lakosaié 1324, a kik róni. kath. vallásúak. Postája helyben

van, távírója és vasúti állomása Mozsgó-Szulimán. A XV. században Baranya vár-

megyéhez számították. 1499-ben Szentgáli László fia, Gergely, valamint testvérei

itteni birtokaikat Török Imrének adták el. 1626—27-ben Balogh János volt a

földesura. A pannonhalmi fapátság 1660. évi dézsmaváltságjegyzéke szerint is

Balogh András jószága volt. 1715—33-ban puszta és részben a gróf Batthyány
családé volt. 1766-ban már önálló jobbágyközség, melynek herezeg Batthyány
Károly volt a földesura, 1776-ban pedig gróf Batthyány Tivadar. 1848-ig gróf

Batthyány Kázmér bírta, de, itteni birtokai elkoboztatván, azokat 1850-ben a

Biedermann család vásárolta meg. Jelenleg Turonyi Biedermann Ottó örököseinek

és Nádosy Eleknek van itt nagyobb birtoka. A községbeli szép kastélyt 1896-ban
a Biedermann család építtette, felhasználva hozzá egy régi uradalmi tisztilakot is.

Van itt sok remek Vieux Saxe, Sevresi és Alt-Wien porczellán, sok régi fegyver,

nagyérték gobeünek, gyönyör értékes, régi bútorok, különösen a hálószoba
bútorai, azokra mvészileg aplikált, eredeti, régi rézmetszetekkel stb. A kastélynak

saját villamostelepe van. Parkjában áll a szép családi sírbolt. 1817 máj. 2-án a

helység országos vásárok tartására nyert szabadalmat. Idetartozik Szent-Miklós-

puszta, mely eredetileg a G7?/r-nemzetség jószága volt. Az 1346. évi nemzetségi
osztálykor Dersfi Péteré lett. A pannonhalmi fapátság 1660. évi tizedjegyzékében
Balogh András jószágaként szerepel. 1726-ban a Batthyány család birtoka. Azóta
Mozsgó sorsában osztozott. A községhez tartoznak még: a Jedinkaihegy és a
Mozsgói-szlhegy nev lakott helyek. Mozsgótól éjszak felé feküdt Töttös-földe,

melyet a &á&-nembeli Nagylábú Pál még IL Géza (1141—1161) királytól nyert

adományul, de e birtokot figyermeke hiányában utóbb a szenttrinitási és az ökör-

mindszenti monostoroknak' adta.

Nágocs. A siófoki vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzség- Nágocs.

gel. Házainak száma 179, lakosai 1190, a kik közül 825 róm. kath. és 243
református. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Kapoly. sidk óta

megült hely, a hol a községhez tartozó Csentei dl éjszaki részén, a kapolyi
erd alatt, skori nyomokra bukkantak. A község már a tatárjárás eltt fenn-



1 14 Somogy vármegye községei

állott. L138-ban rilla Nagasu, 1264-ben villa Nagach alakban említik az

oklevelek. L208 1290 között a öi/óV-nemzetség Óvári-Kéméndi ágának voltak

itt birtokai és 1230-ban az (Mi-nembeli Osli ispánnak és az ugyanezen nembeli
Móricznak is. a ki azonban itteni földjeit még 1230 eltt a csornai egyháznak
adományozta. 1450-ben a tolnamegyei Daróvár tartozékai között találjuk.

L536-ban a Dombai családé volt. Az 1573—74. évi török kincstári adólajstrom-

ban 30 házzal van felvéve. 1580-ban 32 házát írták össze a török adó-

szedk. 1598—99 óta a Zichy család a földesura. 1715-ben mindössze 5 háztartást

írtak benne össze. Jelenleg báró Rubidó Zichy Ivánnak van itt nagyobb birtoka

os szép kastélya, melynek régibb, földszintes része kb. 200 éves, míg az emeletes

részt Zichy Nep. János 1820 körül építtette. Van benne kb. 2000 kötetes régi

könyvtár, a Zichy, az Erddy és Rubidó családok egykorú arczképfestményei,

régi berakott és faragott bútorok, régi ezüstveret török nyergek és lószerszámok.

A róni. kath. templomot 1757-ben Zichy József építtette és legutóbb báró Rubidó
Zichy Iván restauráltatta és új toronynyal látta el. 1788 jan. 31-én és 1792 aug.

2-án a község országos vásárok tartására nyert szabadalmat. A községben gazda-

kör és egy gzmalom van, mely Fulmer Jánosé. Idetartozik : Jt«íom-puszta, mely
1397-ben Jutón, 1450-ben Juthey alakban fordul el, a tolnamegyei Daróvár
tartozékaként, 1726-ban Qyutom alakban szerepel az összeírásban, Zichy Ádám
birtokaként. A községhez tartozik még : Csillag-puszta és Tomé-puszta. Az utóbbi

1726-ban már szerepel s ekkor Zichy Ádámé. Az 1583. évi adólajstromban Nágocs
és Miklósi között Kovüszna helységet találjuk, mely ekkor Perneszi András
birtoka volt.

Nagyatád Nagyatád. Riuyavölgyi magyar nagyközség. Járási székhely. Házainak száma

451, lakosaié kb. 4000, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. Eredetileg a magyar királynék birtoka volt.

1382-ben Erzsébet királyné, mint segösdvármegyei birtokot, mondja magáénak.

1389-ben is Segösdhöz tartozott. 1395-ben mindkét Atádot Kvágórsi Kis György
nyerte adományul, 1396-ban azonban a király az itteni vámot, cserében a szom-

szédos Baráti helységért, visszavette tle. 1403-ban, Kis György fiainak htlensége
következtében, Anthimi János kapta adományul, de 1405-ben a Batthyányak birto-

kában találjuk. 1475-ben Mátyás király e helységet minden idegen bíráskodás

alól kivévén, egyedül földesurai hatósága alá helyezte és heti és országos vásár-

joggal ruházta fel. 1475-ben Batthyány Boldizsár és egy Batthyány leánytól

származó Alapi András szerepelnek birtokosaiként. 1477-ben Alapi István és

Benedek, továbbá Batthyány Boldizsár új adományt nyertek a két Atádra. 1550-ben

mindkét Átadnak Batthyány Kristóf volt a földesura. Az 1554. évi török kincstári

adójegyzékben már 8, st az 1563-ikiban csak 3, az 1565—66-ikiban és az

1571-ikiben 12 házzal van felvéve. 1573-ban Czindery Pál nyerte adományul

Miksa királytól. 1598—99-ben Pethö Kristóf volt a földesura. Az 1660. évi pannon-

halmi dézsmaváltságjegyzékben Atád és Kis-Atád helységeket találjuk felvéve és

mindkett a székesfehérvári custodia jószága volt. Az 1715. évi összeírásban

Horvát- másként Nagy-Atád néven találjuk, ekkor 10 háztartását írták össze és

rgróf Turinctti Herkules József Lajos volt a földesura. 1722-ben a nagyatádi

uradalmat Czindery Ferencz Ignácz kapja, a ki a Szentferenczrendet telepíti ide.

1740-ben részükre rendházat. 1761-ben pedig templomot épít, tornyát azonban

csak 1843-ban toldották hozzá, 1768-ban az uradalom fiára. Rókus Ferenczre,

száll, a ki 1792-ben elhalálozván, fia : Pál Ferencz, lesz a földesúr. 1823-ban az

uradalom vétel útján Csuzy Pál cs. és kir. kamarás birtokába kerül 1856-ig.

Ettl fogva többször gazdát cserélt. Jelenleg Lelbach Keresztélyé. Az 1880 nov.

9-iki földrengés a község házaiban tetemes károkat okozott. 1888—1912-ig itt

állomásozott a székesfehérvári m. kir. méntelep negyedik osztálya. 1744 május

15-én Kis-Atád országos vásárok tartására nyert szabadalmat. A községben

az 1855-iki kolerajárványban közel kétszázan haltak el. 1857-ben a község

negyedrésze leégett. 1903-ban állították fel Kossuth Lajos érezszobrát. 1906-ban

a község egy 403 méter mély artézi kutat fúratott,' mely 26 C fokú kénes

vizet szolgáltat. Az artézi víz hasznosítása czéljából részvénytársaság alakult,

mely itt szép fürdt építtetett. E fürd 1911-ben gyógyfürdjelleget nyert. A járási

hivatalon kívül itt van a m. kir. dohánybeváltó hivatal és selyemtenyésztési fel-

ügyelség is, továbbá zsinór és paszománygyár, téglagyár, lakatos és lemezárú-

gyár, czementárúgyár, gzmalom, nagyatádi takarékpénztár, járási takarékpénztár,
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néptakarékpénztár, nagyatádi hitelszövetkezet, városi hitelszövetkezet, járási hitel-

szövetkezet, néptakarékpénztári hitelszövetkezet, polgári leányiskolái egyesület,

vöröskereszt egyesület, izraelita negylet, athletikai klub, polgári olvasókör, ipar-

testület és iparos ifjúsági önképzkör. A községhez tartozik : Döbrög-puszta,, azeltt

Döbrö, mely 1726-ban már a Czindery családé volt. Idetartozik még: Péterpál-,

János- és Margit-major.

Nagybajom. Kaposvártól nyugatra fekv magyar nagyközség. Házainak száma Nagybajom.

801, lakosaié 5034, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája és távírója hely-

ben van, vasúti állomása Jákó-Nagybajom. 1297-ben Boyon, 1357-ben Boyun
alakban említik az oklevelek. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint már
plébániája is volt. 1434—35-ben a Nagymartom (Fraknói) grófok voltak a földes-

urai. 1440-ben mindkét Bayont Erzsébet királyné, mint a magvaszakadt Bajoni
Imre birtokát, Zagorhidai Tárnok Demeternek adományozta. Az 1466—1483. évek-

ben Korotnai János volt itt birtokos. 1536-ban Bajomi László és János, Ipoltfy

János és Wárday Tamás mester, 1550-ben Wárday Zsigmond, Magyar Bálint és

Horváth Péter, 1583-ben Lengyel Lrincz, 1598—99-ben Koroknay János, Horváth
Ferencz és Bucsányi Farkas voltak a földesurai. Az 1660. évi pannonhalmi dézsma-

váltságjegyzékben a Koroknay és a Topos családok jószágaként szerepel. 1699-ben
már itt találjuk Sárközy Jánost is. 1703—1715-ben a Koroknay család volt a földes-

ura, de ezenkívül, 1717 körül, még a Malik, a Beké, Szelestey, Bátsmegyei,

Jámbor, Szily, Kovács és a Csanády családoknak is voltak itt részeik. 1721-ben
a helység negyedrészét, Koroknya-, Lencsen- és Lók-pusztákkal együtt, gróf

Eindsmaul Zsigmond nyerte adományul, kitl azonban ezt a birtokot 1723-ban
Sárközy János vette meg, a ki még ugyanezen évben a lerombolt Koroknya várá-

hoz tartozó összes birtokokat Nagy- és Kisbajomban megvásárolta és 1724-ben
nejével együtt adományt nyert Szent-Ivánra (a mai Kiskorpád egy része) és Nagy-
bajomban a Csanády Ferencz-féle részjószágra is. 1726-ban már az említett egész birtok-

nak Sárközy János volt a földesura. 1776-ban Sárközy Antal, Sáry Pál, Somssich Antal,

Festetics Lajos, Paiss Boldizsár, Boronkay György, &Pálff'y-örökösök, a Marton család,

Sárközy Gábor, Ferencz, Juliánná, János, József és László, Gombay András, Sári Péter,

Kultsár János, Szily Ádám, a Bakó, a Horvátit, a Márffy és más családok voltak

itt birtokosok. Jelenleg gróf Festetics Pálnak, Felsbükki Nagy Györgynek, Igmándy
Aladárnak, Sárközy Jennek és Imrének, Pataky Vinczének, Csorba Ferencznek
és Sárdi Somssich Miklósnak van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek csinos

úrilaka. Itt töltötte gyermekkorát az 1760-as években Virág Benedek, a költ és

történetíró, itt élt két évig (1798—99) Sárközy István vendégeként, Csokonai Vitéz

Mihály és ide vonult, 1707—1812 között, élete alkonyán Pálóczi Horváth Ádám, a költ,

a kinek neje Sárközy Jusztina volt. Ugyancsak 1734-ben Sárközy Jánosnál fordult meg
vendégségben Bél Mátyás is. A róm. katholikusok si templomát a reformátusok elfog-

lalták ugyan, de 1717-ben visszavették tlük. 1717 után azonban új templom épült.

A mostani ref. templomot 1792-ben emelték. A ref. temetben kisebb, törökvilágbeli

palánk sánczai ma is láthatók. Ugyancsak a község közelében állott hajdan Koroknya
(Korokna) vára, melynek sánczai még ma is láthatók. 1800 nov. 11-én a községet
egy fellázadt önkéntescsapat feldúlta, mely akkor a fél vármegyét végigpusztította.

Az 1855-iki kolerajárvány alkalmával körülbelül 200—300-an haltak el. Van a
községben takarékpénztár, hitelszövetkezet, segélyegylet, kaszinó, polgári ifjúsági

kör, földmíves olvasó kör és Krausz Albert és fiai czégnek gzmalma. A község-

hez a következ lakott helyek tartoznak : Balaskó-puszta, Csikota-puszta, továbbá
Felskak-puszta, mely 1423-ban a .Bo-nemzetségbl származó Laki Thúz, Létai,

Kölkedi Messer és a Kürtösi családoké. 1449-ben a Laki Thúz, a Létai és a
Szecsényi családok az urai. 1500-ban Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét
iktatják a birtokába. 1549-ben Butsányi Korláthky Anna lett a birtokosa, 1550-ben
azonban már Alya Mátyás. 1726-ban Sárközy Jánosé, 1733-ban a Koroknay családé

volt. — Homok-puszta, mint plébániával bíró falu, már az 1332—37. évi pápai
tizedjegyzékben elfordul. — Koroknya-vuszta eredetileg a Crí/óV-nemzetség birtoka

volt. Az 1346. évi osztálykor Dersfi Miklósé lett. A XV. században a Koroknyai
(Korotnai, Koroknai) családé. 1510-ben már fennállott a Koroknyaiak vára, melyet
1555-ben Tújgon budai basa elfoglalt. A jobbágyfalu még 1543-ban megvolt s

hihetleg az 1555. évi ostrom alkalmával pusztult el. — Nagybalogd-vuszta ere-

detileg a Guth-Keled-nemzetség birtoka. 1349-ben a Guth-Keled-nembeli Fels-
Lendvai H. Miklós fiai, Amadé és János, e helységet a Szent-Trinitás és Kakonya
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nev birtokokkal akarták elcserélni. 1466—1483 között Korotuai Jánosé. 1660-ban
a Koroknay és a Topos családok jószága. 1703-ban is a Koroknay családé volt.

1 726-ban Sárközy János birtoka. — Lófc-puszta már az 1332—37. évi pápai tized-

jegyzékben is elfordul. 1466—1488-ban a Korotuai családé. 1703—1715-ben a

Koroknay család szerepel itt. 1726-ban Sárközy Jánosé. 1733-ban ismét a Korok-
nay a k birtoka. Lencsew-puszta a középkorban Nemcsény néven falu volt, mely
az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben szintén elfordul. A Gyr-nemzetség si
birtoka, mely az 1346. évi osztály alkalmával az e nemzetségbl származó Szerda-

helyi Dersfi Péter birtokába került. 1550-ben Alya Mátyás és Székely Lukács
voltak a földesurai. 1703 eltt puszta és a Koroknay családé, 1726-ban Sárközy
Jánosé. 1733-ban ismét a Koroknay családé volt. Idetartoznak még: Setétkerék-,

Agáczás-, Alsókak-, Egettakol-, Fehértó-, Földhíd-, Kis-, Madársára-, Sápa- és

l
T

j ház-puszták, Pál-major és Sáritag. Itt feküdt hajdan Gsikota község is, melynek
helye és templomának nyomai máig is láthatók.

Nagybábony. Xagybábony. A tolnai határon fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-

nak száma 150, lakosaié 777, a kik leginkább ág. ev. és ref. vallásúak. Postája hely-

ben van, távírója és vasúti állomása Nagybábony-Koppánymegyer. 1259-ben Bábun
alakban említik az oklevelek. Ekkor Karácsin fia, Péter, volt itt birtokos. A XHL
század végén Babunai Gergely comes fia : András és Koppány-nemheli rokonai,

Miklós fiát Jánost, perrel támadták meg, mert több földet tartott elfoglalva, mint

a mennyi t megillette. 1334-ben Bábonyi Ugrón özvegye és fia, Miklós, az urai.

1336-ban I. Károly király Igali Ivánka fiának, Pálnak, itt részbirtokokat adomá-
nyozott, a melyek azeltt Bábonyi Miklós és Istvánéi voltak. A XIV. század

második felében az Ügali családnak is voltak itt birtokai. 1385-ben Ugali Erzsé-

bet és Kapolyi Klára egyezségre léptek Besseny Mátyással, a kit a helység

birtokába iktattak. Ugali Pál magvaszakadtával (1391—1401) ennek birtokai

Kvágórsi Kis Györgyre szállottak. Ennek neje, Gutori Katalin, másodízben

Csapi Andráshoz ment nül, ki 1411-ben Bábonyra adományt nyert. 1428-ban

Rozgonyi Istvánné, szül. Szentgyörgyi Czecziliát, 1438-ban a Batthyanyákat, vér-

rokonaikkal : a Fajszi Ányosokkal együtt, újból beiktatták itt; de mindamellett a

Rozgonyiaknak is voltak itt birtokaik, mert 1443-ban Rozgonyi János itteni bir-

tokait a Csapiáriaknak adta. 1444-ben a Batthyányak az Ányos családdal meg-
osztozkodtak itteni birtokaikon. 1453-ban a Keszölczési családot iktatták a helység

egy részébe, a melyet ezek Rozgonyi Istvántól vásároltak. 1460-ban Ugrón Imre

volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári adólajstromban 9, az 1573—74.

éviben 10 házzal van felvéve. 1733-ban a Lengyel család, 1757-ben Nagy Bene-

dek, 1763-ban Saller István és Lengyel Borbála voltak az urai, 1767-ben pedig

báró Maithényi János, Saller István, Lengyel Imre, a Baranyay család, Krancsics

Pál, Nagy Benedek, Mérey Károly és Lajos és a Nyitray család. 1835-ben a

Lengyel család örökösei bírták. Jelenleg gróf Welsersheimb Zénóné, szül. báró

Roden Karolinának van itt nagyobb birtoka. Az itteni ág. ev. templom 1830

—

32-ben, a ref. pedig 1784-ben épült. Az 1855-iki kolerajárvány a lakosságot meg-
tizedelte. Van itt polgári olvasókör és egy benzinmotoros malom, mely Tóth Lajosé.

A községhez tartozik : Szentimre-puszta, mely 1703 táján már fennállott és a

Koroknay család birtoka volt.

Nagyberény. Nagyberény. Tolna határszéli magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak

száma 101, lakosaié 1638, kik közül 1282 róm. kath. és 320 református. Postája

helyben van, távírója és vasúti állomása Som-Nagyberény. E helység már az

I. László királytól 1082 táján a veszprémi püspök részére kiállított megersít
levélben elfordul. 1193-ban, a veszprémi püspökön kívül, a székesfehérvári János

lovagoknak, a királyné népeinek és a &aüo&-nemzetségnek is voltak itt birtokaik.

1232-ben a Szalók-nembeli Mihály itteni birtokát 50 márkáért eladta a veszprémi

káptalannak. 1263-ban a királyné népeitl is vett itt birtokokat, de ismét eladta

nekik. Az 1280. évi oklevél szerint a János lovagoknak, a királyné kulcsárainak

és pinczemestereinek volt itt földjük. 1232-ben Kinus-Berin, 1289-ben már Nagy-

berény alakban említik az oklevelek. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

Magna Béren alakban találjuk fel. 1334-ben a veszprémi káptalané, mely még
1536-ban is a földesura volt. 1404-ben Zsigmond király hetivásár tartására adott

jogot a helységnek. Az 1571—72. évi török kincstári adólajstromban 32 házzal

van felvéve. 1715-ben 11 háztartást írtak benne össze. 1726-tól szakadatlanul a

veszprémi káptalan a földesura. A róm. kath. templom még a török hódoltságot
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megelz idben épült, de a református templom a XVIII. századból való. A Szent

Keresztrl nevezett irgalmas nvérek kolostora és elemi leányiskolája 1898-ban

épült. 1858-ban a falu fele, a ref. templommal, paplakkal és iskolával együtt,

leégett. Van itt önkéntes tzoltóegyesület és hitelszövetkezet. A községhez tarto-

zik : Kisbérény-puszta, a mely a középkorban falu volt, mely 1193—1229 között

Somberény, 1341—1426 között Bikach, másként Farkberény és 1447-ben már
Kisberény alakban fordul el. 1193-ban a székesfehérvári János lovagok, 1229-ben

a székesfehérvári káptalan, 1447-ben a székesfehérvári rkanonok birtoka. A török

hódoltság alatt pusztult el. Az úgynevezett Karahoma-dül a hódoltság idejében

a törököknek telepük volt.

Nagyberki. Kaposmenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma Nagyberki.

158, lakosaié 1098, a kik magyarok és róm. kath. vallásúak. Postája és távírója

Mosdós, vasúti állomása helyben van. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai

között sorolják fel. 1438— 1483-ban Tolna vármegyéhez tartozott. Az 1573—74.

évi török kincstári adólajstromban csupán egy Berki nev helységet találunk, a hol

csak három házat írtak össze a török adószedk. 1726-ban Madarász László,

1733-ban Jankovies István, 1776-ban gróf Niczky Kristóf, a XIX. század els
felében a gróf Schmiedegg család volt a földesura. Gróf Schmiedegg Kálmánnak
1855-ben bekövetkezett halála után a család itteni birtokai Csapody Pál kezébe

kerültek. Ez a gróf Schmiedegg Kálmán egy községi ..Aggápolda" czéfjaira, vár-

megyei alapként kezelt, mintegy 5000 darab aranyat hagyott s néhány év multán
már meg is valósul a hagyományozó akarata. Jelenleg gróf Vigyázó Sándornak
van itt nagyobb birtoka és egy régi kastélya, melyet a gróf Schmiedegg család

építtetett. Az uradalom 1793 jún. 6-án országos vásárok tartására nyert szabadal-

mat. Van a községben önsegélyz szövetkezet, egy gz- s egy nyersolajmotor
mmalom. A határban emelkedik a Szalacskahegy , illetleg a szalacskai földvár,

honnan a sümegi állami „Darnay-múzeum'' több termét megtölt régiségek kerültek

ki. Nagykiterjedés platóját a gróf Vigyázó s nagyobb részben kisgazdák szli
foglalják el. Legmagasabb pontján régi kis kápolna és egy 1769-bl való présház

látható, mely utóbbi szép faragványokkal díszített, hatalmas tölgyfagerendákból

van építve. Azeltt gróf Niczky-féle birtok volt és az egyik gerenda felirata

:

„N. K. Anno 1769" nyilván azt bizonyítja, hogy Niczky Kristóf idejében emelték.

A várhegy maga részben ketts terraszszal bír. Az egyik része nehezen hozzáfér-

het meredek földtöltés, a másik, lankásabb részét egy alul hányt, szintén mere-

dek, második terraszról védték. Ezen az oldalon mély pinczeüreg is van, belül

füstös falakkal, de ez üreg hosszúságát és mélységét még eddig nem sikerült

kikutatni. A hajdani földvár környékén számos áldozati domb és sírhalom látható,

melyek szintén a fölkutatást várják. A határ egyik útját, mely egy vadregényes,

mély völgyét hidalja át, „ Sapkatöltés "-nek nevezik, hagyomány szerint azért, mert
a tatárok sapkájukban hordták volna össze az egész, kb. 120 m. hosszú töltést,

hogy azon átvonulhassanak. Valószínbb, hogy e töltés a törökök mve.
Nagycsepely (azeltt csak Csepely). A tabi járásban fekv magyar kisközség. Nagycsepeiy.

Házainak száma 204, lakosaié 989, kik közül 115 róm. kath. és 840 református.

Postája Kötcse, távírója és vasúti állomása Karád. Els ízben a III. Béla király-

tól a székesfehérvári János lovagok részére 1193-ban kiállított megersít levélben

fordul el. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai között sorolják fel. Plébá-

niája az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben már elfordul. 1445-ben a Cseke-

kátai családnak voltak itt részbirtokai. Az 1473—1480. években a Kátaiak voltak

a földesurai 1536-ban a székesfehérvári káptalan, a veszprémi püspök, a lövöldi

perjel, Sulyok Balázs és a Szent Miklósról nevezett társaskáptalan, 1550-ben pedig
egyedül Peth János birtokában találjuk. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom
szerint 8 házból állott. 1580-ban 18 házat írtak benne össze a török adószedk.
1583-ban a lövöldi perjel, 1598—99-ben a veszprémi püspökség birtoka volt.

1715-ben 15 háztartását Mák össze. Ezen idtl kezdve a veszprémi püspök a
földesura. A református templom 1784-ben az si templom helyén és köveibl
épült. Az 1855-iki kolera a lakosság ötödrészét pusztította el. A községhez tarto-

zik: Tekeres-puszta.

Nagydóbsza. A pécsi vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Nagydobsza.

Házainak száma 120, lakosaié 682, kik közül 217 róm. kath. és 465 református.
Postája helyben van, távírója Gyöngyösmellék, vasúti állomása Kisdobsza, 1277-ben
két ily nev hely fordul el a segösdi kerületben, mely királynéi birtok volt.
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Az L332- 37- évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor plébániája is volt. A református

egyház anyakönyvei szerint a helységet a mohácsi vész eltti korszakban cseh
husziták szállották meg. Ok építették a templomot is, melynek köveit a törökök,

Szigetvár eleste után, a vár helyreállításához használták fel. Az 1566. évi török

kincstári adólajstrom szerint 20. az 1571-ikiben 38 házból állott. Az 1598—99.

évi adólajstromban az egyik Dobsza földesuraként a székesfehérvári káptalan

szerepel. Az 1660 évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzék szerint a székesfehér-

vári custodiatusé volt. 1692-ben Kisdobszával együtt Mathasek Andrásé volt. 1715-

ben 17 háztartást írtak benne össze. 1726-ban gróf Nádasdy László, 1733—1807-ig

a székesfehérvári custodiatus birtoka volt. 1807-ben I. Ferencz király a kegyes
tanítórendnek adományozta s ezóta a rend a birtokosa. A mostani templom Nagy-
dobszának az 1911. évben negyedízben megújított temploma, melynek éghet
részei a XVIII. század elején villámcsapás következtében elégtek, de ismét fel-

épült és 1808-ban megújították. A ref. egyház a XVI. században keletkezett, van
is e századból ered írott, énekes, úgynevezett Passios könyve, mely m mint

nyelvészeti emlék is értékes s mint ilyen, irodalmi szempontból ismertetve is volt.

A községhez tartozik: Árkus-puszta (azeltt Alsó-puszta), Felsárkus-puszta (azeltt

Fels-puszta) és István-major

Naargomba. Nagygomba (azeltt csak Gomba). A balatonszentgyörgy—somogyszobi vasút-

vonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 265, lakosaié 1518, a kik

róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Marczali. Már az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1470-ben a Berjegi család bírt itt földesúri

joggal. 1550-ben Berjegi Domonkos, 1583-ban Korotuai János, 1598—99-ben

Sándorff'y Miklós volt a földesura, 1626—27- években pedig a Desö család.

Az 1563. évi török kincstári fejadólajstromban Kisgomba 4. Nagygomba 8 házzal

van felvéve. 1580-ban Nagygombán 15, Kisgomhán 5 házat írtak össze. Az 1660-

évi pannonhalmi fapátsági tizedjegyzék szerint Kisgombának Könczöl Mihály és

Somogyi István, Nagygombának pedig több nemes volt a földesura. Egy 1703 táján

készült összeírás szerint Kisgomba felét Thulmon Mihály, Nagygombát a Laskai

család bírta. Az 1715. évi összeírásban csak egy Gomba nev helységet találunk,

mely a Thulmon családé volt. Ekkor mindössze 9 háztartását írták össze. 1726-ban

és 1733-ban ismét két Gomba nev helység fordul el az összeírásban. Gomba a

Dezse családé. Kisgomba a Thulmon családé volt. 1767-ben Nagygomba a Dezse
családé. E család utolsó sarja, Judit (szül. 1791, f 1873) gróf Forgách Ferencz-

hez ment nül s így a gróf Forgách család lett a földesura és jelenleg gróf

Forgách Károlynak és gróf Forgách Francziskának van itt nagyobb birtoka.

A községbeli 2 úrilak közül az egyiket a gróf Forgách, a másikat a Thassy család

építtette. A róm. kath. templom 1755- évben épült, Dezse Imre akkori földesúr

áldozatkészségébl. Az itteni róm. kath. ifjúság ifjúsági egyletet tart fenn. A köz-

séghez tartozik Lók-puszta, mely a középkorban falu volt. 1449-ben a 5-nembeli

Laki Thúz, a Szöcsényi és a Létai családok birtoka. Az 1563. évi török kincstári

fejadójegyzékben 6, az 1580. éviben 15 házzal van felvéve. 1583-ban Keresztúry

György és Gomby János birtoka. 1701—1703 táján puszta és a Thulmon családé.

1767-ben jobbágyfaluként szerepel az úrbéri összeírásban s ekkor Káldy Jánosné,

Thulmon Zsigmondné és Dánielné Gombos Tamás, Takács István, Pados János

és Berzsenyi István voltak a földesurai.

Nagykorpád. Nagykorpád. Nagyatádtól éjszakkeletre fekv magyar kisközség. Házainak

száma 195, lakosaié 1416, kik közül 410 róm. kath. és 975 ref. vallású. Postája

helyben van, távírója és vasúti állomása Lábod. Már az 1232—37. évi pápai tized-

jegyzékben is Corpad alakban fordul el. A Korpádi család si birtoka, melyet

Zsigmond király : Korpádi Jánostól, Istvántól és Pétertl, htlenségük következtében,

elvett s János részét 1401-ben a Kanizsaiaknak, István és Péter részeit 1408-ban

Gordovai Fancs Lászlónak adományozta. 1424-ben Gordovai Fancs László fiai: János,

Bertalan és László megosztoztak itteni birtokaikon. 1438-ban Hetési János jtteni

birtokait Albert király Guthi Országh Mihálynak és Jánosnak adta. 1455-ben

Gordovai Fancs László fiai új adományt nyertek reá. 1464-ben Battyáni Alapi

András a helységnek azt a részét, a melyet zálogban bírt, visszaadta Gordovai

Fancs Gáspárnak. 1536-ban Fánchy Péter és János, 1550-ben Fánchy Jáno^ és

György voltak a földesurai. Az 1554. évi török kincstári adólajstrom szerint 11

házból állott, Az 1571. évi adólajstromban Erdkorpád alakban találjuk bejegyezve,

ekkor 42 házzal. 1598—99-ben Török István volt a földesura. Az 1660. évi pannon-
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halmi fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint az egyik Korpád Zankó Miklósé, a

másik a székesfehérvári custodiáé volt. 1692-ben Zankó Miklós, 1703 táján Zankó
Boldizsár is földesura. 1715-ben 28 háztartását írták össze. 1726-ban a gróf

Harrach. 1733-ban a Hunyadi) család. 1767-ben és 1776-ban báró Hunyady János

volt a földesura és utána az újabb korig a báró Sina család. Jelenleg Mándy
Sámuelnek van itt nagyobb birtoka, az övé a báró Sina családtól építtetett úrilak

is. A református templom 1830-ban épült. Van itt hitelszövetkezet és Mándy Samu
mezgazdasági szeszgyára és gzmalma. A községhez tartozik: Cserhát-puszta,

Prépost-puszta, Bei-major és Ganajos-puszta. A község határában fekszik a Vár-

domb nev terület, mely hatalmas körülsánczolt dombból áll. Rendeltetése isme-

retlen. Valószínleg a magyarok letelepedési idejébl való, de a törökök is fel-

használták rhelyül.

Nagyszakácsi (azeltt Szakácsi). Marczali járásbeli magyar kisközség, kör- Nagyszakácsi,

jegyzséggel. Házainak száma 388, lakosaié 2001, a kik leginkább róm. kath.

vallásúak. Postája helyben van, távírója Nemesvid és vasúti állomása Böhönye.

Eredetileg a királyi szakácsok földje volt s a XV. században, a mikor a

Szent Egyedrl nevezett kupahegyi kouvent itt határjárást tartott, Királyszakácsi

néven is szerepel. Mindenszentek tiszteletére szentelt templomát 1378-ban emlí-

tik, 1382-ben pedig plébániáját. 1401-ben két temploma volt ; az egyik Szent

Domonkos, a másik Mindenszentek tiszteletére és az elbbi közelében állott a

Szent Domonkosról nevezett páloskolostor. 1466-ban Nagzakach alakban említik

az oklevelek, ekkor már városi kiváltságokkal bírt. 1480-ban szintén város-

ként szerepel. A XV. században ' köznemesek lakták, a melyeknek tagjai közül

valók' voltak a királvok udvari szakácsai. E családok közül a következk ismere-

tesek : Bakator (1380—1414), Gede vagy Oedefi (1382—1480), Póka vagy Pókafi

(1382—1505), Soldos (1382—1428), Délczeg (1382), Tor (1382), Terpe (1401-
]480), Vas (1401), Szakácsi (1402—1497), Kigyó vagy Kegyó (1425—1480),
Fintha (1425—1463), Pokocz (1436), Veres (1436—1505), Tolvaj (1451—1505),
Kecskés (1453—1471), Kacsó (1459), Kis (1461—1470), Széles (1461), Körtvély

(1461), Tenke (1461), Fekete (1461—1505), Sávolyi (1461—1470), Külsöszakácsi

Ivánka (1462—63), Nagyszakácsi (1463), Orros (1463—1505), Kozma (1463),

Pálfi (1465—1505), Czevek (1465), Kakas (1465—1480), Vég (1467), Szabó

(1470—1495), Denke (1470), Valkon (1470), Zereger (1470), Ágoston (1470—1502),
Biró (1470), Korcz (1470), Kisszakácsi (1471), Becsek (1471), Csorna (1471), Pap
(1475—1497), Egyedfí (1476), Szálai (1480—1505), Szlls (1482), Hegeds vagy
Hegedes (1492—1505), Miklósi vagy Miklós (1492—1505), Vidi Gondos (1495—
1505), Kovács (1495—1497), Nagy (1495—1505), Ago vagy Agh (1495—1505),
Lucza (1495), Kálmán (1497—1505), Katona (1505), Balka, Bellye, Besenyei, Bog-
dán, Bogyó, Bongolyag, Debrei, Ellyesse, Faber (Kovács), Facsiár, Györgyfi, Izdrai,

Karai, Kisfaludi, Korotnai, Kömíves, Patrohi, Sipos, Tót és Vidi. 1719 júl. 10-én

pedig a következ családok kaptak nemességet : A Bakó, Hencsei, Kövér, Fekete,

Maróti, Hajdú, Nagy, Kis, Kovács, Karácson és Császár. Közülök a Bakó, Fekete,

Nagy és Császár családokon kívül a többieknek az ivadékai még itt élnek. Nemes
község lévén, adóösszeírásban nem fordul el. A községben" úrilakokat a Csorba,

a Hodászy, a Csonka és a Bakó családok építtették. A róm. kath. templom 1810
táján épült. 1848 szén itt kisebb összeütközés volt a horvát határrök és a
nemzetrség között, mely az utóbbiak gyzelmével végzdött. 1869-ben 42 és

1873-ban 36 ház égett itt le. A lakosok hitelszövetkezetet és olvasókört tartanak

fenn. A határbeli egyik dlt „Barátoki" dlnek nevezik, mert itt feküdt a

pálosok hajdani kolostora. A mai Nagyszakácsi mellett feküdt a középkorban
Kölked, a hol már 1272-ben a királyné szakácsa lakott. Egy 1289-ben kelt oklevél

is a királyné szakácsaitól lakott faluként emlékezik meg róla. 1337-ben Kulked,
1464—98. Zakachkelked alakban fordul el. A XVTII. század folyamán lakosai

átköltöztek a mai Nagyszakácsiba.

Nemesdéd. A marczali járás magyar kisközsége, körjegyzséggel. Házainak Nemesdéd.

száma 355, lakosaié 1620, a kik r. kath. és ref. vallásúak. Postája helyben van,

távírója Nemesvid, vasúti állomása Komárváros és Böhönye. Els ízben az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1406-ban és 1418-ban Berzenczei Lorántfi
György nyerte adományul. 1405-ben Deed, 1415-ben />yd, 1453—76-ban Felseded
alakban fordul el. A XV. században a szakácsi pálosoké. 1487-ben Tolnai
Bornemisza János alkincstartó birtoka. 1495-ben Feldéd alakban említik az oklevelek
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s ekkor a Patrohi család lakott itt. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban
csak 1 házzal, az 1571. éviben már Ki házzal van felvéve. Az 1715. évi össze-

írásban nemesektl lakott faluként szerepel. 1719-ben a községben 9 család tele-

pedett le és új szabadalomlevelet nyert III. Károly királytól. A XVIII. század
közepétl az újabb korig a Stephaics család volt itt birtokos. A községbeli régi

kúriát Stephaics József tábornok építtette Mária Terézia királyn korában s ez

most Korcsmár Dénesé. Két temploma közül az egyik róm. kath., a másik református.

Az utóbbi 182G-ban épült. 1846 okt. 15-én a helység vásárszabadalmat nyert

A'. Ferdinánd királytól. 1818-ban és 1826-ban a község teljesen leégett. Van itt

hitelszövetkezet, gazdaszövetkezet, ipartársulat és 1 motoros malom. A községhez
tartoznak : Kisded-, Tátika- és Vörösakoly-puszták.

Xemeske. Nemeske. A pécsi vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-

nak száma ^8. lakosaié 551, a kik róm. kath. és réf. vallásúak. Postája Görösgal,

távírója Szigetvár, de a vasúti állomása helyben van. A középkorból csupán egy
1492-ben kelt oklevél emlékezik meg róla. Az 1565—66. évi török kincstári

adólajstromban 10 és az 1571-ikiben is 10 házzal van felvéve. 1660-ban a Zrínyi
család birtokában találjuk. Egy 1701—1703 táján kelt összeírás szerint gróf

Batthyány Ádám országbíró volt a földesura. Az 1715. évi összeírásban nemes
községként szerepel, a hol 5 jobbágycsaládot is találtak. A Batthyány családtól

1850-ben Biederman bécsi bankár vette meg. Jelenleg Nádosy Eleknek és Stephaics

Pálnak vau itt nagyobb birtoka. A református templom 1792-ben épült. A falutól

keletre fekv dombot ., Udvar" -nak nevezik. Itt, úgy látszik, az a vízivár feküdt,

mely Tompa Istváné, Zrínyi Miklós lovas zászlótartójáé lehetett, a kinek a nevét

örökíti meg az innen éjszakra elterül Tompa-dl. A jelenlegi temetben, sírásáskor,

homokkbl kifaragott szárnyas angyalt, egyéb faragványokat és kkoczkákat
találtak, mely utóbbiakból néhányat a jelenlegi ref. templom padozatához használtak

fel. A községhez tartoznak Görösgal- és Nemeske-puszták. Görösgal a középkorban
falu volt, mely 1335-ben Geresyol alakban fordul el. 1468-ban Görösgok" Battyáni

Péter fia, Benedek, nyerte új adományul. A török hódoltság alatt egy nahie (járás)

székhelye és erdített hely volt, a hol még most is sok török edénytöredéket

találnak. 1552—53-ban a török rség 167 emberbl állott. Az 1554. évi török

kincstári adólajstrom szerint a helység a Puskás-utczai részbl, a hol 4, és a

Nagy-utczai részbl állott, a hol 6 házat írtak össze az adószedk. Az 1571-iki

defterben is 10 házát találjuk feljegyezve. 1598—99-ben Batthyány Kristóf volt

a földesura és 1692-ben Szabó István. 1701—1703 táján már puszta és Frankovics

Jánosé, 1726—33-ban pedig Bátsmegyey Jánosé és Szily Márton örököseié volt

és 1761-ben Szily Ádámé. 1856-ban a Gaal és a Dóczy családoké volt és jelenleg

Nádosy Elek és Stephaics Pál bírják. A Nádosy Elek birtokán látható domb
gazdag skori lelhely.

Nemeskisfalud. Nemeskisfalud. A balatonszentgyörgy—somogyszobi vasútvonal mentén fekv
magyar kisközség. Házainak száma 82, lakosaié 312, a kik róm. kath. és ref.

vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Els ízben 1331-ben

van róla okleveles adatunk, de további sorsa a XVI. század végéig ismeretlen.

1598—99-ben Dersfi Ferencz volt a földesura. 1660-ban Könczöl Mihály és

Somogyi István bírták. Egy 1701— 1703. és 1715. években készült összeírás

szerint azonban már kizárólag nemesek lakták. A XIX. század közepén a Madarász
család volt a helység legnagyobb bh'tokosa. A református templom 1863-ban épült.

A község határában van a Rinya forrása.

Nemesvid. Nemesvid. Marczali járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma

324, lakosaié 1552, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája és távirója hely-

ben van és vasúti állomása Komárváros. Els ízben az 1333—35. évi pápai tized-

jegyzékben szerepel azután ismét 1456-ból van róla okleveles adatunk. Lakosai

a középkorban a királyi szakácsok családjai voltak, kiknek 1495-ben az itteni

birtokaik után fizetend adóból 112 forintot engedtek el. Egy 1701—1703. és

1715. évekbl való összeírás szerint nemesek lakták. A török világban a kop-

pányi szandzsákhoz tartozott. Midn 1566-ban Szenyér vára is török kézre került,

az itteni bég a község lakosait Komár várához szállítandó épület-anyagok hordá-

sára rendelte ki, a nemesvidi nemesek azonban megtagadták az engedelmességet,

mire a bég a török martalóezokat szabadította a helységre. A szatmári békekötés

után III. Károly király megersítette a helységet régi kiváltságaiban, 1827 okt.

26-án pedig országos vásárok tartására nyert szabadalmat. A róm. kath. templom



121

Mernye. — A piaristák jószágkormányzói kastélya.

Miké. — Iíj. Somssicli Andor kastélya.

Mozsgó. — Ózv. Biedermann Ottóné kastélya.



ri2

o-

d-



Somogy vármegye községei 123

1797-ben, a kápolna 1889-ben épült. A lakosok takarékpénztárt, hitelszövetkezetet,

róni. kath. olvasókört és takarékmagtárt tartanak fenn. Idetartozik : Kisvid puszta.

A község határában feküdt a középkorban Szent-Kálmán falu, melynek ülés nev
plébánosa az 1333. évi pápai tizedjegyzékben is szerepel már.

Németegres. Tolna vármegye határán fekv magyar kisközség. Házainak Németegres

száma 98, lakosaié 518, a kik róm. kath. vallásúak. Csak az 1536. évi adó-

lajstromban találjuk elször, a mikor Egrech alakban szerepel. Az 1563. évi

török kincstári fejadójegyzékben Egrös alakban fordul el 12 és 1573—74-ben

18 házzal. A XVII. században elpusztult. Az 1715. évi összeírás szerint hosszú

ideig pusztán állott s csak 1713-ban települt, a mikor 6 háztartást írtak benne
össze. 1733-ban a gróf Batthyány családé volt és 1762-ben gróf Batthyány Lajos
nádoré. Utolsó földesura herczeg Batthyány Fülöp volt. Jelenleg herczeg Monte-
nuovo Alfrédnak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1781-ben épült.

Németiad. A barcsi vasút mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Németiad.

Házainak száma 124, lakosaié 1125. a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. A középkorban csak egy Lad nev helység volt

itt (1. Magyarladnál). 1745-ben németek telepedtek le Ladra. Ekkor a helység

két részre szakadt és ez a falu lett Németiad. A gróf Hoyos Miksa parkjához

tartozó kis angol erdben látható romok és szobormaradványok egy régi kolostor

és templom nyomait mutatják. A hajdani kolostor birtoklását különben a Magyarlad
határában fekv Máriahegy és Pap-erd is bizonyítani látszanak. Mindkét hely-

ségnek az újabb korig a Czindery család volt a földesura. Czindery Lászlónak

1860 jan. 24-én bekövetkezett halálával itteni birtokai báró Wenckheim Bélára

szállottak és jelenleg gróf Hoyos Miksának és gróf Festetics Kálmánnak van itt

nagyobb birtoka. A községbeli szép kastélyt gróf Hoyos Miksa 1910-ben építtette.

Van benne kb. 4000 kötetes könyvtár és sok szép Biedermeyer-bútor stb. 1875-ben
és az 1880-as években majdnem az egész község a lángok martaléka lett. Van
a községben ipartársulat, önkéntes tzoltóegyesület, hitelszövetkezet és olvasókör.

A határbeli Tolvajvölgyet hajdan sr erd borította, a hol a régi betyárvilágban

sok szegénylegénynek a búvóhelye volt. A községhez tartoznak : Gyöngyös-puszta,
mely gróf Festetics Kálmáné, Mária-major, Tiltvány- és Szentmihály-puszták, a

melyek gróf Hoyos Miksa birtokai. Szentmihály-puszta a középkorban falu volt,

mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1452-ben Csapi
Máté itteni birtokait Páti Török Lászlónak zálogosította el. 1459-ben Csapi András
volt itt birtokos. Az 1565—66. évi török kincstári adólajstromban Lad-Szent-
Mihály néven 8 házzal van felvéve. 1593—99-ben Istvánffy Miklós volt a földes-

ura. 1733-ban puszta és a Hunyady családé volt. - Gyöngyös-puszta már egy
1703. év eltti összeírásban szerepel s ekkor gróf Széchenyi Györgyé. 1733-ban
a Lengyel családé, maj da gróf Festetics család déghi ágáé lett. - - A Németladtól

keletre elterül Vörösfai-dl Veresfalva (Veresfalu) emlékét rzi. 1486-ban
Bombái Ferencz birtoka és 1506-ban néhai Dombai Dávidé. 1598—99-ben
Batthyány Farkas volt a földesura. A XVII. század elején teljesen elpusztult.

Németújfalu. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma Németújfalu.

111, lakosaié 599, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Gyöngyös-
mellék, vasúti állomása Szigetvár. E helységet a Czindery család a XIX. század

elején telepítette be németekkel, a kik azonban idvel teljesen megmagyarosodtak.
A róm. kath. plébánia is ugyanakkor, 1803-ban, alakult. Czindery László halála

után (1860) a család itteni birtokai báró Wenckheim Bélára szállottak. Jelenleg

özvegy gróf Andrássy Aladárnénak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom
egy része 1812-ben, a tornya 1840-ben épült. A malomárok-menti ú. n. Várhegy
a török hódoltság korából való. A községhez tartozik : Szentmihály/a-puszta, mely
özvegy gróf Andrássy Aladárné birtoka, Itt van a Czindery család egykori kúriája

is, mely a XIX. század elején épült. A pusztán uradalmi gzmalom is van.

Nikla. Magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 212, lakosaié Nikia.

1446, a kik leginkább róm. katholikus vallásúak. Postája helyben van, távírója

Marczali, vasúti állomása Öreglak. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben
fordul el. ekkor tehát már plébániája is volt. 1395-ben Mikala, 1454-ben Mikla
alakban embtik az oklevelek. 1536-ban Miklay Ferencz volt a földesura. 1660-ban
Eönczöl Mihály és Somogyi István jószágaként sorolják fel. Egy 1701—1703. év
eltti idbl való összeírásban puszta és a Csoknay család birtoka. Az 1715. évi

összeírásban új telepítvényként szerepel. 1726—1733-ban a Thulmon család,

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 7
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1 767-ben Enessey Rozália, Káldy János özvegye, Thulmon Pál örökösei és Thulmon
Zsigmondné, s/ül. Arumpruster Julianna,, voltak a földesurai, 1773—76-ban a Thulmon
és a Káldy családok, továbbá Berzsenyi Lajos és Barcza Mihály. Az 1806. év

nyarától egész 1836. évi febr. 24-én bekövetkezett haláláig itt lakott Berzsenyi

Dániel, a legnagyobb magyar ódakölt, anyjától öröklött jószágán és az itteni

temetben van a sírja is, mely fölé Somogy vármegye közönsége 1860-ban emlék-
oszlopot emelt, Berzsenyi Dániel lakóháza jelenleg Berzsenyi Máriáé. Berzsenyi

Sándor házában sok relikviát riznek Dánieltl. Nevezetesen kardövét, vlegényi
díszmellényét, egy medaillonját és sok levelezését. A lakosok olvasókört tartanak

fenn. A községhez tartozik : Berzsenyi-puszta (azeltt Fischer-puszta), Hodosháti-

hegy és Lajpzig-puszta.

Nyim. Nyim. A kaposvár—siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Házainak száma 93, lakosaié 450, a kik róm. kath. és református vallásúak.

Postája Ságvár, távírója Ádánd, vasúti állomása Nagyberény-Som. Els ízben a

III. Béla királytól a székesfehérvári János lovagok részére kiállított megersít
levélben fordul el. Egy 1229-ben kelt oklevél szerint a székesfehérvári kápta-

lannak is voltak itt földjei, de ezenkívül 1269-ben a királyi udvarnokoknak és

pinczemestereknek is. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint már ekkor

plébániája is volt. 1428-ban Zsigmond király Bozgonyi Istvánnénak adományozta.

A Rozgonyiak birtokukba is vették, de a János lovagok 1431-ben fentartották

jogaikat e helységre. 1443-ban a Rozgonyiak birtoka. 1460-ban már Ugrón Imréé.

1506-ban Perneszi Imre királyi jóváhagyást nyer itteni birtokaira. Az 1536. évi adó-

lajstrom szerint Ispán Mihály, Perneszi Egyed, István özvegye és Ugrón Bernát
voltak a földesurai. Egy 1701—1703 táján készült összeírás szerint Vörös János
özvegye, 1726-ban a Lengyel és a Mérey családok, 1733-ban ismét a Lengyel család

bírta. 1767-ben báró Maitíiényi János, Mérey Lajos s Károlyné és István, Spissich

Sándor, Szalag András, Boné Gáspár, Gussits Imréné és Nyitrai Sándorné voltak

a földesurai. A XIX. század els felében Roboz Benedek, Szita Endre, Seckendorf
báróné, Fekete Lajos, a báró Maithényi és a Csapody családok voltak itt birto-

kosok. Jelenleg Bálványosi Satzger Pálnak és Hetyey Jánosnénak van itt nagyobb
birtoka, A róm. kath. templom 1825-ben, a református 1870-ben épült. A községhez

tartozik Kási-puszta, melynek helyén feküdt a középkorban Kás falu. 1229-ben
a székesfehérvári káptalan birtoka, késbb a Csá£-nemzetség dudari ágáé. Az e

nemzetségbl származó Simon fia Mihály fia István magtalan halála után, 1302. évi

febr. hó 18-án, a székesfehérvári káptalan eltt végbement osztály alkalmával,

három részre osztották. Az egyik részét Herbon comes négy fia : Csák, Benedek.
János és László, a másikat Móricz fiai: Sándor comes és Konrád comes, a har-

madikat Gyárfás és Aladár nyerték. Herbon comes fiai, hogy itteni részüket meg-
nagyobbítsák, csákberényi és a vajai részüket átengedték Móricz fiainak, a Mihály

fia Istvántól maradt kási birtok másik harmadáért, Kason azonban 1424-ben még
a Csá^-nemzetség vérteskeresztúri vagy vértesszentkereszti apátsága, az óbudai

káptalan és a székesfehérvári káptalan is birtokos volt, 1460-ban Kás felerésze

Torvei Ugrón Imre birtoka. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint Kasnak
már ekkor plébániája is volt. Az 1701—1703. évi összeírás szerint már puszta

és Vörös János özvegyének birtoka. Ez idtl Nyim sorsában osztozott.

Orczi. Orczi. A kaposvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 70,

lakosaié 470, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája Taszár, távírója és vasúti

állomása Toponár. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el.

1404-ben Orzy, az 1536. évi adólajstromban Orchy alakban fordul el. Egy 1703
tájáról való összeírásban Zankó Miklós és Boldizsár birtoka, 1726-ban puszta és

fele Wlassics Jánosé, fele pedig Szalay Ádámé. 1733-ban az Orczy család az

ura. 1773— 76-ban báró Orczy Lrinczé volt. Jelenleg a kegyes tanítórendnek van

itt nagyobb birtoka. A községbeli kúriát a báró Orczy család 1760—1770 között

építtette. Ez most átalakítva a kegyes tanítórendé. A református templom 1737-ben

épült s elbb 1856-ban, újabban pedig 1910-ben átalakították. A báró Orczy

családnak itt kápolnája van, mely a XVni. században épült. A községhez tartozik

Tömörke-puszta, mely a középkorban jelentékeny falu volt. 1229-ben a székes-

fehérvári káptalan birtokai között sorolják fel, 1384-ben a Karádi család birtoka s

ennek magvaszakadtával, 1427-ben, a Bocskai család kezére ment át. 1438-ban

Hédervári Lrincz nyerte adományul. Az 1575. évi török kincstári adólajstromban

Tömörkén alakban fordul el s ekkor csak 3 házból állott. 1701—1703 táján
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puszta és apátsági birtok. 1726-ban Keszthelyi Mihályé, 1733-ban Kámán Mihályé

volt. Jelenleg szintén a kegyes tanítórend birtoka.

Orda. Balatonboglártól délnyugatra fekv magyar kisközség. Házainak száma 85, orda.

lakosaié 520, a kik r. kath. vallásúak. Postája és vasúti állomása Balatonboglár és

távírója Szllsgyörök. Els ízben szintén már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék-

ben fordul el. 1536-ban Móré László volt a földesura. 1563 decz. 13-án Tahy Ferencz

nyerte adományul : e család után, házasság révén, a Pribérdi Jankovics családra

szállott. Az 1660. -évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltság-jegyzék szerint Cso-

báncz várának tartozékai között szerepel. 1676-ban Jankovics Péter itteni birtokait

Vörös Pál esobánczvári kapitánynak zálogosította el. 1715-ben 8 háztartást írtak

benne össze. Mindvégig a Jankovics család volt a földesura és jelenleg is gróf Jan-

kovics Tivadarnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik Agarász-puszta.

Oszlopán. A kaposvár—fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. 0szt°Pán.

Házainak száma 159, lakosaié 1344, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. Már a tatárjárás eltti korszakban fennállott.

1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka. 1317-ben a Guth-Keled-nembeli

Amadé fia, I. Miklós, a Felsö-Lendvai család se, nyerte adományul I. Károly

királytól. Elfordul az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben is, egyházas helyként.

1417-ben az Osztopáni Perneszi család nyerte új adományul egyes részeit Zsigmond
királytól. 1478-ban Perneszi Pál fiai, Zsigmond és Imre, voltak itt a földesurak

és 1512-ben Perneszi Imre fiai: Miklós, Pál és István. Az 1536. évi adólajstrom

szerint Zewld Péter, Perneszi Imre, István özvegye, Egyed és a Zalay család

volt a földesura. 1660-ban is a Perneszi családé volt. 1715-ben a helységben

11 háztartást írtak össze és ekkor részben Babócsay Ferencz özvegyéé, részben

a kincstáré. A helység tulajdonképen 2 gazdasági községbl áll : Pernesz-Osztopán

és Lengyel-Osztopánból, a hajdani birtokosaik után elnevezve. A kettt csak egy
patak választja el. A váraljai dlrl, a hol még alapfalakra is bukkannak, azt tartja

a hagyomány, hogy ott állott a Pernesziek várkastélya. 1726-ban és 1733-ban a

Lengyel és a Perneszi családok birtoka. 1757-ben felerészben a Perneszi családé,

felerészben Gaál Gáboré. A XIX. század els felében a Tállián, Siklósy, a gróf

Forgách, az Illés, a Jeszenszky és a Bottka családok voltak a földesurai. Jelenleg

Tallián Andornak és Siklósy Gyulának van itt nagyobb birtoka és az elbbinek csinos

kastélya, melyet 1910-ben építtetett. A róm. kath. templom 1788-ban épült. Van
a községben hitelszövetkezet és a Ring Lipót és Samu czégnek tégla- és cserép-

gyára. A községben hajdan tótok is laktak ; emléküket csupán néhány tót dlnév
tartja fenn. Ezek: Sándorica, Málica, Jakusavica, Umsica és Tarasica. A községhez
tartoznak : Hermina-major, Felsmalom, István-major, Krája-puszta és Viszak-puszta.

Öreglak. A fonyód—kaposvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, öreglak.

Házainak száma 239, lakosaié 1380, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zékben fordul el. 1449-ben csak Lak alakban említik az oklevelek és ekkor a
.3-nembeli Laki Thúz, Létai és a Szecsényi (Szcsényi) családok egyezkednek
fölötte. 1484-ben, Laki Thúz Miklós halálával, másfell testvérének Thúz Jánosnak
htlensége következtében, Mátyás király a helységet Corvin Jánosnak adományozta;
a király halála után azonban Thúz János fiai, Alfonz és Mátyás, 1494-ben kérvényt

adtak be H. Ulászló királyhoz, hogy a tlük elvett birtokokat adná vissza, de
eredménytelenül, mert H. Ulászló 1500-ban utasította a székesfehérvári káptalant,

hogy Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét vezesse be Lakvár és tartozékainak

birtokába. H. Lajos Lak várát Butsányi Korláthköi Péternek adományozta, a ki

1526-ban Mohácsnál lelvén halálát, a várat özvegye vette birtokába, de Zápolyai
János király a várat Bakits Péternek adományozta. Bakitstól viszont Enyingi
Török Bálint vette el. Wárday Pál esztergomi érsek és kir. helytartó, 1542-ben,

kevéssel rá, hogy Török Bálint Szulejmán fogságába került, elvette nejétl,

szül. Pempflinger Katalintól, és Báthori Andrásnak adományozta. Ez adományozás
ellen azonban Korláthköi Péter leányai tiltakoztak. Wárday érsek ekkor elrendelte,

hogy Korláthköi Péter leányai : Anna és Erzse Lakvár birtokába és tartozékaiba

beiktattassanak. 1548-ban Butsányi Korláthköi Erzse, férj. Nyáry Ferenczné, összes

lakvári illetségét átadta nvérének, Annának, férj. Ormosdi Székely Ferencznének.
Korláthköi Annát 1549-ben vezették be Lakvárába és tartozékaiba. 1550 jún.

16-án Tahy Ferencz vette meg 1200 forintért. 1559-ben és neje, Zrínyi Ilona, a
vár tartozékait is megvették. Tahy Ferencz egyik leányát, Margitot, Orsich Kristóf
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vette nül. Leánya. Ilona, Jankovics Györgyné lett. Tahy Ferenez második
leányát, Annát, Gyulaffy György, Csobáncz vár ura vette nül s ekként a
Tahy-örökség két részre vált. Gyulaffy László 1678-ban elzálogosította az

részét Oorup Ferenez gyri prépostnak, ez pedig zálogba adta öcscsének
Péternek. Tle, 1687-ben, Jankovics Péter váltotta ki s ekként Lakvár mindkét
része a Jankovics családé lett. Az 1680. évi osztály alkalmával Jankovics
István kapta. 1566-ban a vár török kézre került, a kik az 1568- 69. évi zsold-

lajstrom szerint 138, az 1628—29. évi zsoldlajstrom szerint 93 emberbl álló

rséget tartottak a várban. Jankovics István 1697-ben kir. megersítést nyert

Lakvárra és tartozékaira. Elete alkonyát itteni kastélyában töltötte, hol 1708 máj.

25-én rácz rablók meggyilkolták. 1715-ben 16 háztartást írtak itt össze. Mind-
\ égig a Jankovicsok voltak az urai és jelenleg Jankovics-Bésán Józsefnek van itt

nagyobb birtoka és szép kastélya. A róm. kath. templom 1815-ben épült. A lakosok
polgári olvasókört és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A községhez a következ
lakott helyek tartoznak: Baráti-puszta, a Guth-Keled-nemzetség si birtoka, a
melyet az e nemzetségbl származó Fels-Lendvai I. Miklós még 1323 eltt a

vasmegyei Ivánczért elcserélt. — Vasad-puszta, mely a középkorban falu volt,

az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Vosad alakban fordul el. 1408-ban a
Misei-nembeli Vörös János fiai: Illés, Dénes és Péter birtoka. 1726-ban már
puszta és Jankovics Istváné. 1733-ban Lengyet Miklós özvegyéé. Idetartozik még

:

Baráti-szll, Lippa-puszta, Vasad-szöll, Nagyszöllö és Öreglak-puszta.

órtiios. Ortilos. Drávamenti magyar kisközség. Házainak száma 173, lakosaié 972,

a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Zákány, vasúti állomása Légrád.

A XV. század közepén a Kanizsaiak kezében találjuk. A helység részei 1461

—

1471-ben aDebrentei Himfiak birtokába jutottak. 1550. évi adólajstromban Ór néven

fordul el, elhagyatott helyként és Zalai Kelemen a földesura. 1598—99-ben és-

1626—27-ben Szalay Jánosé. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint több

nemes lakta. 1726-ban is a Szalay családé volt. Késbb a Bogyay és a Szalay,

majd a Márkus család volt a földesura. Jelenleg gróf Zichy Ödönnek van itt

nagyobb birtoka. 1869-ben a helység teljesen leégett. Nevét a hagyomány az itt

hajdan fennállott puskaporraktárnak és reiknek tulajdonítja, kikkel idegennek

tilos volt érintkezni. Az itteni Földvár-hegy is rhelyül szolgált. A községhez tartozik

Szentmihályhegy, hol ma is láthatók ama földsáncz nyomai, melyeket 1848 szén
Perczel Mór hányatott a magyar sereg ágyúinak védelmére. A horvát betörés

alkalmával azonban a magyar hadakat a horvát sereg leszorította Szentmihály-

hegyrl, mire Ortilos lakossága is elmenekült. Asszonyvár-puszta már 1726-ban a

Szálai családé volt. — Földvár a középkorban falu volt. 1380-ban fordul el els
ízben. 1446-ban a Marczaliakat és Zákányi László leányát iktatják birtokába.

Az 1565—66. évi török kincstári fejadójegyzék szerint itt összesen egyetlen adó-

köteles házat találtak. Földváron még ma is találhatók téglatörmelékek és épületk-

maradyányok. A hagyomány azt is tartja, hogy itt páloskolostor volt.

szöd. szöd. Balatonszeniestl délkeletre fekv magyar kisközség. Házainak száma

109, lakosaié 600, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása Balatonszemes. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai közé sorolják

fel. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor már egyházas hely volt.

1368-ban a veszprémi káptalan birtoka. 1536-ban Fóris Ferenez, Décsy Antal. Eösze

Gergely, Gyöke Ferenez és Boldizsár és a székesfehérvári rkanonok voltak a földes-

urai. Az 1563. évi török kincstári fejadólajstrom szerint ekkor összesen 6 házból

állott. Az 1582— 1599. években a tihanyi vár tartozékai között sorolják fel.

Az 1626. évi adólajstrom több nemes birtokának mondja. Az 1660. évi dézsmaváltság-

jegyzékben a székesfehérvári custodiátus birtoka. 1715-ben mindössze 4 háztartást

írtak benne össze s ekkor a székesfehérvári custodiatusé volt. 1726-ben gróf

Nádasdy Lászlóé, késbb, 1767-ben, ismét a custodiatusé. 1807-ben I. Ferenez

király a kegyes tanítórendnek adományozta, mely jelenleg is a legnagyobb birtokosa.

A róm. kath. templom 1895-ben, a református 1880-ban épült. Az 1855-iki kolera-

járványnak a lakosság harmadrésze esett áldozatul.

ötvös. Ötvös. A budapest—fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Házainak száma 110, lakosaié 745, a kik leginkább reformátusok. Postája Kónyi,

távírója Somogyszob és vasúti állomása Ótvös-Kónyi. E helység eredetileg a királyi

udvarnokok birtoka volt. 1332—37-ben már plébániával is bírt. 1389-ben a segösdi

uradalomhoz tartozott. 1395-ben Kvágórsi Kis György, a Batthyány család se T
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nyerte adományul. Szent Mária tiszteletére szentelt templomát 1402-ben említik.

1403-ban Kis György fiai, Batthyány László és Albert, htlenségük következtében

itteni birtokaikat elveszítették, s azokat Zsigmond Mihály a Tapsonyi Anthimieknek
adományozta. A Batthyányak azonban hosszas per után 1405-ben visszanyerték

birtokaikat. 1536-ban Pekry Lajos, 1550-ben Batthyány Mihály volt a földesura.

Az 1565—66. évi török kincstári adólajstromban 8, az 1571-ikiben 18 háza szerepel.

1573-ban Czindery Pál nyerte adományul. 1598— 99-ben Batthyány Farkasé.

Egy 1701—1703 táján készült összeírás szerint Ropoli Miklósé volt. 1715-ben

Ötvöst és Kónyit együtt vették fel 15 háztartással. 1715—1720-ban SárMzy
Jánosé. 1723-ban Kencssey István és neje, valamint Sárközy János és neje Sándor
Zsuzsanna, nádori adományt nyertek reá, de akkor a helység elhagyott volt.

1733-ban Vizeki Tallián Józsefé, 1767-ben Lászlóé. A XIX. század els felében

Tallián György, Horváth Imre és Botyka Lajos voltak a földesurai. Jelenleg Chernél

Miklósnak és a Grubánovics-övököaÓknek van itt nagyobb birtokuk. Valami
erdített helynek a sánczai is láthatók itt. Állítólag kolostor állott itt, melybl föld-

alatti út vezetett ki, bejárata még ma is látható a Somogyszob felé vezet mély
hegyiúton. A községhez tartoznak : Petenye-, Szarkástó- és Szentkereszt-puszták.

Pamuk. A kaposvár - fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Pamuk.

Házainak száma 70, lakosaié 556, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása Somogyvár. 1428-ban Banyk alakban fordul el. Ekkor
Osztopáni Bálint és fiai itteni birtokait á Perneszt család nyerte adományul.
1478-ban Osztopáni Perneszi Pál fiai, Zsigmond és Imre, voltak itt földes-

urak. A mai Pamuk helyén keresi Erdélyi László Gyrki falut, a melyrl
Incze pápa 1212—1215. évi levelei emlékeznek meg els ízben, a hol Albeus
mesternek az 1237—40. években kelt összeírása szerint a szentmártoni apátságnak
voltak birtokai. Mellette, a mai Pamuk és Somogyfajsz között, fekhetett Tepej,

melyet már Szent László király összeírólevele is az apátság birtokai közé soroz,

n. Paschalis pápa 1102-ben kelt megersít levele szerint a falunak temploma is

volt. A mostani Pamuk 1700—1703 táján Sós Lrincz és György birtoka. 1726-ban
Muraközy Mihályé és Hadik Pálé, 1733-ban Muraközyn kívül Borda Pál volt a
földesura. 1773-ban Rosty Lászlóné, szül. Borda Magdolna, Borda Antal, János,

György, Erzsébet, Eperjesi Sámuel, Murlasy Mihály és Terézia voltak itt birtokosok.

Jelenleg özv. gróf Széchenyi Imrénének és Gaál Jánosnak van itt nagyobb birtokuk.

A községhez tartozik : Laska-puszta, Muczi-puszta, Tükör-puszta és Szokoláshegy

.

Pat. Zala, vármegye határának közelében fekv magyar kisközség. HázainakiPat.

száma 102, lakosaié 631, a kik róm. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája Miháld,

távírója és vasúti állomása Zalaszentjakab Els ízben, az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzékben fordul el. A XV. században a Kanizsai család birtoka, mely
család 1445—46-ban Bakonoki Török László várnagyuknak adta. Utódai azután

Patról írták elnevüket. 1486-ban Mátyás király elvette Páti Török Lászlótól és

Tolnai Bornemisza János alkincstartónak adományozta, ki azonban a királynál

kegyelmet eszközölt ki Török László részére, st egyszersmind testvéréül fogadván,
a helység felébe visszabocsátotta. 1536-ban a Páti Török család, a szentbenedeki

prépostság, Both János, Szánthay János özvegye és Nádasdy Tamás voltak a
földesurai, 1550-ben pedig Nagy Máté. 1700—1702 táján Nagy Tamás volt itt

földbirtokos. 1776-ban puszta ésVraucsics Pál ezredes és Tahy Imre birtoka.

1822-ben Tolnai gróf Festetics Imre, 1830-ban gróf Festetics Miklós, 1833-ban
gróf Zichy Károly volt a földesura és jelenleg gróf Zichy Bélának van itt nagyobb
birtoka. Az evangélikus templom 1863-ban épült. 1848. év szén Jellasich hadai
vonultak át a községen. A községgel volt határos a középkorban Mátésfalva,
melyrl 1414-ben van els ízben adatunk. A XV. század els felében Páti Török
László birtoka, aki elbb Korotnai János nádori ítélmesternek adta zálogba,

kitl Gredei Horváth Lrincz, azután Széntjakabi Chernél Péter, majd 1480-ban
Bajnai Both János kezére került. 1487—ben Bornemisza János vette zálogba.

Pata. Szigetvártól éjszaknyugatra fekv magyar kisközség. Házainak száma Pata.

64, lakosaié 425, a kik leginkább reformátusok. Postája Somogyapáti, távírója és

vasúti állomása Szigetvár. 1283-ban Pathaa alakban említik az oklevelek. 1316-ban
már plébánia-temploma is volt s ez az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

elfordul. 1360. táján a Patai Porcz családé. 1390-ben Kaplaiak tartanak hozzá
jogot. 1391-ben Alsáni Jánosé volt. 1431-ben Feledi János és Serkei Lorántfi
György pörösködnek miatta. 1438-ban Marczali Miklós fiai, Imre és János, nyerték
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adományul. 1448-ban városi kiváltságokkal birt. A Marczaliak 1453-ban a Rozgo-
nyiaknak zálogosították el, tartozékaival együtt, 2000 forintért. 1455-ben Marczali

János a helység egy részét a toldii pálosoknak hagyományozta. 1464-ben a Rozgonyi
család perel e helység miatt Garai Jobbal, a ki 1470-ben jogtalanul iktattatta

magát a város birtokába. Szent András apostol tiszteletére szentelt templomát
1455-ben is említik. Vámhely is volt. Az 1536. évi adólajstromban Pekry Lajosé
volt. 1598—99-ben Székely Mihályé, 1660-tól az újabb korig a Kubinyi családé.

A református templom 1794-ben épült. Az 1836-iki kolera alkalmával a lakosságnak
több mint fele halt el. A községhez tartozik : Flóra-puszta. A határban feküdt

Hossziífalu, mely alkalmasint 1566-ban, Szigetvár ostroma alkalmával, pusztult el.

Patalom. Patalom. Az igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 37.

lakosaié 226, a kik közül 160 róm. kath. és 66 református. Postája Magyaratád,
távírója és vasúti állomása Répás-puszta. Középkori neve Pataion (Pothlon) volt.

A Rátót nemzetség si birtoka, melyet az 1283. évi osztály alkalmával Lóránt
nádor fiai, Mátyás és Rátót, az ugyanezen nemzetségbl származó I. István, II.

Lesták és I. Olivér fiainak átengedtek. Az 1378. és 1433. években a nyúlszigeti

apáczák voltak itt birtokosok. 1407-ben Tolna vármegyéhez számították. Az 1536.

évi adólajstrom szerint Nagy Antal volt a földesura. 1625-ben Bakács Sándor,

a keszthelyi vár fkapitánya kapott a pusztára nádori adományt. A késbb bárói

rangra emelt család azonban a XVIII. század közepe táján fiágon kihalván, a

birtok leányágon, 1749-ben, Niczky Judith férj. Bosnyák Mártonnéé lett, míg végre,

ugyancsak ni ágon, Szalay Júlia útján Kacskovics Ágoston birtokába került.

1726-ban Nyitray Ádámé, 1733-ban az özvegyéé. 1767-tól a Bosnyák család

bírta. 1856-ban a Bosnyák-örökösök és Kacskovics Ágoston voltak itt birtokosok.

Jelenleg Gyulai Oaal István cs. kir. kamarásnak van itt nagyobb birtoka. Van a
községben ifjúsági daloskör. Idetartozik: Gál-major, Gyulai Gaal István csinos

kastélyával.
Patcza. Patcza. Kaposvártól délre fekv magyar kisközség. Házainak száma 46.

lakosaié 220, a kik leginkább reformátusok. Postája Zseüczkisfalud. távírója és

vasúti állomása Kaposvár. 1252-ben Poczyta, 1374-ben Pochcha, 1394-ben
Pachya alakban említik az oklevelek. 1456-ban Ipoltfalvi Miklós nyerte új adományul.

Az 1550. évi adólajstromban Szent-Benedekkel együtt fordul el. Az 1598—99.

évi adólajstromban két Padcza nev helységet találunk. Az egyik Gereczy Bertalané,

a másik Batthyány Kristófé volt. 1660-ban a Koroknai és a Topos családok jószága.

1703 táján még a Koroknai családé volt. 1715-ben csak négy háztartást írtak

benne össze. 1726-ban már a kaposfi Szent Benedekrl czímzett prépostságé.

mely az újabb korig volt a földesura. Jelenleg a vallásalapnak van itt nagyobb
birtoka. A református templom 1865-ben épült. A községhez tartozik Jégfatelep,

a hol a Sárosi czégnek gzmalma van. Patczától nyugatra fekszik Csókak-puszta,

melyet 1456-ban Ipoltfalvi Miklós nyert adományul.
Patosfa. Patosfa. Szigetvártól éjszaknyugatra fekv magyar kisközség. Házainak száma

97, lakosaié 724, a kik nagyobbrészt róm. katholikusok. Postája és távírója Németlad,

vasúti állomása Németlad-Gyöngyös-puszta. 1486-ban Pathosfalwa alakban fordul

el ; ekkor Dombai Ferenczé volt. 1493-ban Komis Mihályné. a ki Dombai leány

volt, birta, melyet azonban az Enyingi Török családnak adott el. 1506-ban a néhai

Dávid család itteni birtokait adományozta el II. Ulászló király. A XVHI. században

a Szily és a Végh családok voltak az urai. Késbb a Czindery, majd a Végh családé

lett. A XIX. század elején a gróf Somssich család birtokába került. Jelenleg gróf

Somssich Józsefnek van itt nagyobb birtoka és kastélya, melyet 1872-ben építtetett.

1881-ben földrengés volt itt, de csak két ház dlt össze. Á határ déli részén, a

Pusztaszentegyházi-dl helyén, feküdt hajdan Dorog helység, mely már az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzókben is elfordul. Az 1536. évi adóösszeírásban is megtaláljuk.

1598—99-ben Komornik Gáspár volt a földesura. A hagyomány szerint e helységet

Szigetvárról ágyúzták halomra. Patosfától délre találjuk' Daí/a-pusztát. mely

1493-ban Dadfalva alakban fordul el, a mikor az Enyingi Török család birtokába

került. 1506-ban a Dombaiaknak is volt itt jószáguk,

pátró. Pátró (azeltt Nemespátró). A csurgói járásban fekv magyar kisközség.

Házainak száma 196, lakosaié 828, a kik leginkább ág. ev. vallásúak. Postája

Surd, távírója Iharosberény, vasúti állomása Csurgó. Els ízben 1296-ból van róla

okleveles adatunk. 1406-ban és 1418-ban a Pec^-nembeli Berzenczei Lóránt fia.

György, nyerte adományul. Sorsa ezután hosszú ideig ismeretlen. A XVII. században
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mar több nemes lakta s így szerepel egy 1710 tájáról kelt összeírásban is.

E családok sarjai : Dömötörffy Márton, János, másik János, továbbá Gergely és

György, Györffy György, Balázs és Mihály, Bebök Mihály és másik Mihály, Szakáll

Márton és István, végül Bolla István, 1719 jún. hó 16-án királyi megersít
levelet nyertek itteni birtokaikra, Késbb más nemescsaládok is telepedtek a

községbe, mint a Bögri, a Bolla, a Fekete, a Daxner és a Smodits családok.

Az 1715. évi összeírásba is nemes községként van felvéve. Az evangélikus egyház
még a XVII. században alakult. Régi templomuk a török hódoltság idejében épült,

de 1731-ben új templomot emeltek, míg a mostani 1869-ben épült. A határbeli

Patai-dln feküdt a hagyomány szerint a középkorban Pata község. A Góriczai

dlben feküdt hajdan Pátró falu és a hagyomány szerint a török hódoltság alatt

pusztult el.

Pett'end. A barcs—pécsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak Pettend.

száma 57, lakosaié 234, a kik leginkább reformátusok. Postája és távírója Gyön-
gyösmellék, vasúti állomása Szigetvár. Eredetileg a Marczaliak birtoka, a kik

1390-ben Bizei Pétert testvérükké fogadván, e helység birtokában részeltették.

1449-ben a Laki Thúz, a Létai és a Szöcsényi családok birtoka. 1493-ban Komis
Mihályné bírta, a ki Dombai leány volt. Itteni birtokait azonban az Enyingi Török

családnak adta el. 1495-ben a Báthoriak nyerték adományul II. Ulászló királytól.

1536-ban a székesfehérvári rkanonok volt a földesura, Az 1554. évi török kincstári

adólajstromban 10 házzal van felvéve. 1566-ban 9 és 1571-ben 20 házát írták

össze. Az 1598—99. és 1660. évi összeírásokban is a székesfehérvári rkanonok
szerepel földesuraként. 1692-ben Király Ferencz birtoka, 1726-ban gróf Nádasdy
Lászlóé. 1733-tól kezdve ismét a székesfehérvári custodiatusé. 1807-ben I. Ferencz

király a kegyes tanítórendnek adományozta, mely jelenleg is a helység legnagyobb
birtokosa. A református templom 1864-ben épült.

Péterhida. A Binya mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 93, Péterhida.

lakosaié 569. a kik leginkább róm. katholikusok. Postája, távírója és vasúti

állomása Babócsa, A Tibold-nemzetség si birtoka, mely az 1231. évi osztály alkal-

mával I. Bodor három idsebb fiáé : Jakabé, Kozmáé és Petkéé lett. 1495-ben a

Báthoriak nyerték adományul H. Ulászló királytól. 1536—1550 között a babócsai

plébános és Báthori András voltak a földesurai. 1598—99-ben Nádasdy Ferenczé.

Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági dézsmaváltságjegyzékben Péter-hídja Szent-

György várának tartozéka. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte

adományul I. Lipót királytól. 1715-ben 11 háztartást írtak benne össze. Egész a .

legújabb korig a gróf Széchenyi családé volt. 1848 szén Jellasich hadából egy

granicsárcsapat támadta meg a községet, de az itteni nemzetrök és népfelkelk
visszaverték a támadást. 1889-ben a község felerésze leégett. Van a községben
polgári olvasókör és Rahatics Gézának egy modern berendezés vízimalma.

Pogányszentpéter. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak Pogányszent-

száma 125, lakosaié 752, a kik közül 487 róm. kath. és 270 ág. ev. vallású.
pe<

Postája és távírója Iharosberény, vasúti állomása Csurgó és Nagykanizsa. Azt a

területet, a hol a mai helység fekszik, eredetileg Stregench és Stergench alakban
említik az oklevelek. 1381-ben a Szent Péter apostolról nevezett itteni páloskolostoré

volt. Alapítója a Kanizsai család. A körülötte keletkezett helységet 1410-ben Szent-

péterfalva, 1412-ben Németiszentpéter alakban említik az oklevelek. 1420-ban a

pálosok az egész helységet nyerték adományul. Egy 1501. évi oklevél szerint a
monostor a helység közelében egy dombon épült, melyet máig is Klastromi-dlnek
neveznek. Az 1536. évi adólajstrom szerint a helység még ekkor is a pálosoké

volt. 1550-ben azonban már Nádasdy Tamás volt a földesura, A XVIII. század

elején a Malik család birtokába került. 1749-ben Malik János, 1767-ben és 1773-ban
Malik Gábor birtoka. A XLX. század els felében az újabb korig az Inkey
család volt az ura. Jelenleg Kendeffy Gábornak és Lajosnak van itt nagyobb
birtokuk. A községhez tartoznak: Magasd-, Ujmagasd-, és Útszéli-puszták. Magasd-
puszta a középkorban falu volt, mely 1356-ban Mogas, 1446-ban Magasy alakban
fordul el. Ekkor a Moróczhelyi Farkas családé. 1468-ban a család itteni birto-

kait Csapi Andrásnak vetette zálogba. Az 1550. évi adólajstromban Desew (Dezs)
Miklós. Rajky Gábor, Huszár János és Podgoriay István voltak a földesurai.

1726-ban már puszta és Inkey János birtoka.

Poklosi. Szigetvártól éjszaknyugatra fekv magyar kisközség. Házainak száma 73, Pokiosi.

lakosaié 403, a kik leginkább református vallásúak. Postája Somogyapáti, távírója
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Polány.

Porrog.

Porrogszent
király.

Porrogszentpál

és vasúri állomása Szigetvár. 1431-ben Pata város tartozékai között szerepel s

ekkor Feledi János és Serkei Lorántfi György pörösködnek miatta. 1453-ban a
Marczcdiak elzálogosították a Rozgonyiaknak. 1455-ben Marczali János a toldii

pálosoknak hagyományozta. 1470-ben Baranya vármegyéhez tartozott. Az 1536. évi

adólajstromban a patai uradalom tartozékaiként szerepel. Az 1571. évi törökkincstári

adólajstromban Poklost alakban fordul el, 15 házzal. Az 1660. évi pannonhalmi
fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint már Kubinyi László birtoka. 1692-ben
Kioi Péteré. 1701—1703 táján ismét a Kubinyi család birtokában találjuk. 1715-ben
csak 8 háztartást találtak benne s ekkor Akay István volt a földesura. 1726-ban
a Szalay családé volt, de 1733-ban ismét a Kubinyiaké, kik az újabb korig

bírták. A község lakosai gazdakört tartanak fenn.

Polány- Az igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 150,
lakosaié közel ezer, a kik nagyobbrészt róm. kath. vallásúak, de az evangélikusok
száma is kb. 260. Postája, távírója és vasúti állomása Felsmocsolád. Már a
tatárjárás eltti korszakban fennállott. 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtoka.

Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája is volt. Az 1411—1479.
években Farkpolyán alakban fordul el. 1536-ban Török Báünt, az Ispán család

és Lereskei Pál voltak a földesurai. Késbb elpusztult és 1720-ban még pusztán
állott, noha a török hódoltság után több ízben kezdett települni. A XVHI. században
a Niczky család birtokába került. Késbb a Gludovácz családé lett, melynek
itteni birtokait 1845-ben a Mille család vásárolta meg, kiknek tagjai közül Aloisia,

Békeffy János neje lett. Ez 1870-ben megvásárolta nejétl a birtokot s 1893-ban
Réczei Békeffy Istvánnak hagyományozta, azzal a kikötéssel, hogy nevelt fia,

Bogyay Ferencz, a birtokot 12 évig bérelje. Az evangébkusok itteni temploma
1881-ben épült. A községhez tartozik: Antal-puszta, mely nevét Mille Antaltól, a
község utolsó földesurától vette.

Porrog. Csurgóhoz közel fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak
száma 125, lakosaié 675, a kik leginkább evangélikusok. Postája helyben van, távírója

és vasúti állomása Csurgó. Csak a XVI. századbeli adólajstromokban van róla adatunk.

1536-ban Lakkal együtt írták össze s ekkor Laky Lázár özvegye, Kaczor János,

Török Ferencz, Bagody Ferencz özvegye, Horváth Lukács, Huszár Kálmán fiai,

Septey István, Laky János és Farkas Mihály voltak a földesurai. 1550-ben Török
Ferencz és György, Huszár János és Laky Lázár özvegye bírták. Az 1552—54. évi

török hadjáratok alatt elpusztult és 1565 — 66-ban mindössze 1 házat találtak

benne a török adószedk, 1571-ben pedig 6 házat. 1598—99-ben Batthyány
György volt a földesura, 1626—27-ben pedig a Hollósy család. 1700—1702 táján

a Saicz családé volt. 1715-ben is csak 3 háztartást írtak benne össze. 1726-ban

és 1733-ban Malik Ferencz, 1767-ben Bezerédj Károly özvegye, szül. Bogyay
Judit és Kelcz Ignáczné, szül. Preszek Mária, birtokában találjuk. 1773-ban Malik

László és Kelcz Ignácz, 1776-ban Malik László, továbbá a Póka, a Hochreiter, a

Kanisay és Simonovics családok voltak itt birtokosok. A XIX. század els
felében Hochreiter Ambrus, Török Pál és gróf Festetics György voltak a földes-

urai és jelenleg herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka. 1878-ban

a fél falu leégett. A községhez tartozik Ikló-puszta. A mai Porrog szomszédságában

feküdt a középkorban Lak helység, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zékben elfordul. 1550-ben még megvolt, de kevéssel azután elpusztult.

Porrogszentkirály . Csurgótól éjszaknyugatra fekv magyar kisközség. Házainak

száma 148, lakosaié 802, a kik közül 193 róm. kath. és 575 ág. ev. vallású.

Postája Porrog, távírója és vasúti állomása Csurgó. Els ízben az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben fordul el. 1550-ben Török János birtoka, 1583-ban a

Zrinyi család volt a földesura. Az 1565—66. évi török kincstári adólajstrom

szerint csak 3, 1571-ben 12 házból állott. 1715-ben 11 háztartását írták össze.

1715-ben rgróf Turinetti Herkules József Lajosé. 1773-ban már Festetics Kristófé

és jelenleg is herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka. Az evangélikus

templom 1843-ban épült. Van a községben hitelszövetkezet és egy gzmalom, mely

Balogh Jánosé.

Porrogszentpál. Csurgótól éjszaknyugatra es magyar kisközség. Házamak
száma 46, lakosaié 231, a kik leginkább evangélikusok. Postája Porrog, távírója

Zákány és vasúti állomása Csurgó vagy Zákány. 1447-ben Kyszenthpal alakban

fordul el. A XV. század közepén a Kanizsaiak kezében találjuk. 1461—71-ben

Zenthpal alakban fordul el s ekkor a Debrentei Himfi család birtokába jutott.
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Nágocs. — Gróf Rubidó-Zichy Iván kastélya.

Nagybajom. — Sárközy Imre úrilaka.

Nagybajom. - Sárközy Jen úrilaka.
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Az 1486—88. években a berzeuczei uradalomhoz számították. Az 1536—1550. évi

adólajstromokban Kys-Zent-Pal alakbau fordul el s ekkor Zalai/ Kelemené volt.

Az 1565—-66. évi török kincstári adólajstromokban csak egy házzal van felvéve.

1598—99-ben Dersffy Ferencz volt a földesura. 1757-ben már puszta és Szalay

János birtoka. 1776-ban Seger {Siger) Imréné volt a földesura és késbb a gróf

Zichy család birtokába került. Utolsó földesura gróf Zichy Ödön volt. Jelenleg

nagyobb birtokos nincs a helységben.

Potony. A Drávától éjszakra fekv kisközség. Házainak száma 62, lakosaié Potony.

760. a kik közül mintegy 60 magyar, a többi horvátajkú és róm. kath. vallású.

Már a XIV. században megvolt. 1376-ban Póton alakban említik az oklevelek.

Elfordul az 1536., 1598—99. évi adólajstromokban, úgyszintén az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzékben is. 1715-ben 6 háztartást találtak itt. 1598-ban a szent-

mártoni apátság, 1660-ban a zseliczszentjakabi apátság birtoka, a legújabb korig,

de jelenleg a ni. kir. közalapítványi uradalomnak van itt nagyobi) birtoka. A köz-

séghez tartozik: Potony-puszta. Potony mellett feküdt hajdan Gerenda falu, mely

az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben még elfordul, késbb azonban elpusztult.

Pusztakovácsi. Marczali-járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak Pusztakovácsi.

száma 135, lakosaié 1402, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van,

távirója Somogyfajsz és vasúti állomása Osztopán. E helységrl csak a török

hódoltság utáni korszakból vannak adataink. Egy 1703. év eltti összeírásban

puszta és Kovácsi/ alakban fordul el, a Koroknay család birtokaként. 1726-ban
Sárközy Jánosé, 1733-ban ismét a Koroknay családé. 1767-ben már jobbágyfalu

volt. Ekkor Farkas Sándor, Thulmon Pál, Arvay László, Kovács József, Vörös

Antal és Ányos Ignácz voltak a földesurai, 1835-ben Bogyay László és Péter,

majd Barcza Ödön és Vörös Sándor. Jelenleg Barcza Ödönnek, Juhász Kálmánnak,
Vörös Lajosnak, Márffy Józsefnek, Jankovics-Bésán Gyulának, Kund Gusztávnak,

báró Pongrácz Matildnak, Jeszenszky Bélának és özvegy Regdon Lajosnénak van
itt nagyobb birtokuk. A róm. kath. templom 1777-ben épült. A községhez a

következ lakott helyek tartoznak : Alsó-, Közép- és Felskölked, Kis- és Nagy-
kürtös, Béla-major, Kacskovics-, Prósza- és Kegdon-puszták. iTö/Zced-puszta a

középkorban falu volt, mely eredetileg a somogyi vár tartozéka és királyi vár-

birtok volt. 1274-ben IV. László király a somogyi vár tartozandósága alól kivette

és János fia Trepknek adományozta. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

elfordul. 1484-ben Kölked és Tormáskölked helységek Lak (Öreglak) tartozékai

között szerepelnek. 1475-ben Szentandráskölked nev faluról emlékeznek meg az

oklevelek ; e falunak Szent András tiszteletére szentelt temploma volt. A hódoltság

alatt elpusztult. Egy 1703. évi összeírásban már puszta és Nagykölked néven
fordul el, a Koroknay család birtokaként. 1726-ban Sárközy Jánosé volt. 1733-ban
Kiskölked Jankovics Istváné, Nagykölked a Koroknay családé. 1773-ban Kiskölked

még szerepel, de Nagykölked már nem fordul el.
Pusztaszemes. A tabi járásban fekv kisközség. Házainak száma 65, lakosaié Pusztaszemes.

493, a kik között 140 magyar és 353 németajkú és leginkább róm. kath. vallású.

Postája Kereki, de távírója és vasúti állomása helyben van. Már az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is elfordul. A XV. században a Marczaliaké, a kik itteni

birtokaikat 1461-ben Keményfalvi Török Ambrusnak zálogosították el. 1465

—

1492-ben az Újlaki család birtoka. 1495-ben a Báthoriak nyerték adományul
n. Ulászló királytól. Az 1536. évi adólajstromban Waralyazemes alakban fordul

el. Az 1563. évi török kincstári fejadólajstromban is ebben az alakban van
felvéve 7, 1573—74-ben pedig 12 házzal. Az 1583. évi adólajstromban Kis-Szemes
néven fordul el s ekkor Ungnád Kristófé volt ; utána a Nádasdyak birtokába

került. 1677-ben lakatlan helységként Széchenyi György kalocsai érsek nyerte

adományul. 1733-ban is még puszta és gróf Széchenyi Zsigmondé. A jelenlegi

helység els lakosait 1778-ban telepítette a gróf Széchenyi család köröshegyi

uradalmi tiszttartósága. Az els települk mind németek voltak, kiknek utódai

részben megmagyarosodtak. Jelenleg gróf Széchenyi Viktornak van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1860-ban épült. A községhez tartozik : Czifra-

m&jor, Kapásihegy és Kishegy.

Ráksi. Igáitól délre es magyar kisközség. Házainak száma 139, lakosaié 793, Ráksi-

kik közül 576 róm. kath. és 186 ág. ev. vallású. Postája és távírója Igal, vasúti

állomása Mernye. 1272-ben villa Rakusi alakban említik az oklevelek s ekkor a
nyúlszigeti apáczáké volt. 1398-ban Rakossy, a XV. században Raxi alakban
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fordul el. L429-ben már plébániája is volt. 1536-ban Dombai János, 1550-ben
Dersfi Farkas volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári fejadólajstrom szerint

L2, az 1573. és 1580. években 18 házból állott. Az 1660. évi dézsmaváltsás;-

jegyzek szerint a veszprémi püspökség birtoka, Az 1715. évi összeírásban a
puszták között találjuk s ekkor a gróf Batthyány családé, de késbb már a
veszprémi püspökség birtoka, mely jelenleg is a legnagyobb birtokosa. A róm.
kath. templom 1872-ben épült. A községhez tartozik: Raksi-puszta (azeltt Imréd-
puszta), mely szintén a veszprémi püspökségé.

Révfalu. Révfalu. Drávamenti kisközség. Házainak száma 33, lakosaié 192, a kik

17 magyar kivételével, horvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája Drávafok,
távírója Lakócsa és vasúti állomása Baranyasellye. E helységrl csak a szatmári

békét követ korszakban vannak adataink. 1726—1733-ban a gróf Rindsmaul
család. 1767-ben, az úrbéri rendezéskor a Petrovszky család volt a földesura.

A XIX. század els felében a kamara birtokában találjuk. Jelenleg gróf Draskovics
Ivánnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik: Csali-puszta és Madraczi-telep.

Rinjabeseny. Rinyabesenyö. A nagyatádi járásban fekv magyar kisközség. Házainak
száma 52, lakosaié 630. kik közül 355 róm. kath., 266 pedig ref. vallású. Postája,

távírója és vasúti állomása Lábod. Már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

elfordul, ekkor tehát már plébániája is volt, Az 1536. évi adólajstrom szerint

Wárday Tamás, Orczy János, Öszpötey Ferencz és Dereskei Pál voltak a földes-

urai. Az 1550. évi adólajstromban két ily nev helységet találunk. Az egyikben

Magyar Bálint, Porkoláb Márton, a másikban Wárday Zsigmond voltak birtokosok.

Az 1565—66. évi adólajstromban csak 4, az 1571. éviben 5 házzal szerepel.

Egy 1703. év eltti összeírás szerint puszta s ekkor a Koroknay családé volt.

1726-ban Sárk'ózy Jánosé, de 1733-ban ismét a Koroknayaké. 1773-ban és 1776-ban
még mindig pu szta és Oszpöiével együtt a Koroknay és a Topos családok birtoka.

Késbb önálló községgé alakult, A XIX. század els felében a Somssich, a Czindery

és a gróf Festetics családok voltak a földesurai. 1860-ig Nagyatádi Czindery László

és 1867-ig Yisák Antal bírták a helységet. Czindery László itteni birtokait báró

Wencklieim Béla örökölte. Jelenleg gróf Somssich Jánosnak, gróf Festetics Kálmánnak
és Vilmosnak, továbbá 1902 óta Darnay Gézának és Kajetánnak van itt nagyobb
birtokuk. A róm. kath. templom 1888-ban épült. A községhez tartozik : Oszpöte-

puszta, mely a középkorban falu volt, Az 1550. évi adólajstromban Eszpetey

György és Porkohlb Márton voltak a földesurai. Az 1703—1733. években a

Koroknay családé, de 1726-ban Sárk'ózy Jánosnak is voltak itt birtokai. Nagyszállás-

puszta (azeltt Inakod), mely a középkorban szintén falu volt. Az 1536. évi

adólajstrom szerint Ipoltfy János és Wárday Tamás voltak a földesurai. 1703
táján puszta és részben Zankó Miklós és Boldizsáré, részben a Koroknay családé.

1726—1733-ban a TJobyak birtoka. Késbb a gróf Somssich családé lett. mely ma
is bírja. Sziágy-puszta a XVI. században szintén falu volt, mely az 1571. évi

török kincstári adólajstromban Szihágfalva alakban fordul el ; de ekkor már
csak 3 házat találtak benne az összeírok. Idetartozik még Czukor-puszta is.

Fi
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Rinyahosszúfalu (azeltt csak Hosszúfalu). Rinyamenti magyar kisközség.

Házainak száma 72, lakosaié 392, a kik leginkább reformátusok. Postája, távírója

és vasúti állomása Lábod. Már az 1332 - 37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul.

1369-ben Huzyufalw alakban fordul el. Az 1536. évi adólajstromban Thury
Mátyás, Porkoláb Márton, Perneszi Ferencz és Zöld Péter szerepelnek földesuraiként,

1550-ben pedig Porkoláb Márton és Fewld István. Az 1554. évi török kincstári

adólajstromban 6 házzal szerepel, 1571-ben pedig 8 házzal. 1660-ban Zankó
Miklós jószága s úgy látszik, hogy ekkor már puszta volt. Egy 1703. év tájáról

való összeírás szerint Zankó Miklós és Boldizsár birtoka, Az 1715. évi összeírás

megjegyzi róla, hogy sokáig puszta volt s csak két év óta kezd települni. 1726-ban

özv. Balogh Jánosné, szül. Szentandrásy Erzsébet birtoka. 1733-ban mára Hunyadyaké.

Az 1848—1856 közötti években a gróf Hunyadyak birtokait báró Sin a Simon vásárolta

meg. Tle veje, herczeg Ypsilanti, azután ennek veje, herczeg Hohenlohe, örökölte.

Jelenlegi birtokosa Mándy Sámuel. A református templom 1855. évben épült. 1863-ban

a helység háromnegyedrésze leégett. A községhez tartozik : Simonmajor.

Rinyakovácsi. Rinyakovácsi (azeltt Kis-Kovácsi). A nagyatádi járásban fekv magvai- kisközség.

Házainak száma 79, lakosaié 447, a kik leginkább reformátusok. Postája Grige,

távírója és vasúti állomása Jákó és Kadarkút. Az e községre vonatkozó okleveles

adatok a XIV. század elejéig nyúlnak vissza, Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék
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szerint már plébániája is volt. 1421-ben lllyemindszenti János itteni birtokait a

Tamási család nyerte adományul. 1448-ban Kowaczy alakban fordul el, az

Ellyevölgyiek birtokaként. 1536-ban a Fórys családé és Ellyewelgyi Lászlóé volt.

1550-ben Alya Mátyás és Fórys Miklós voltak a földesurai. Az 1554. évi adó-

lajstromban már Kovácsi néven csak 4 házzal írták össze, 1571-ben pedig 5 házzal.

A XVI. század végén elpusztult és 1720-ban kezdett újból települni. Mint puszta

Gigéhez tartozott. 1726-tól a berezeg Esterházyaké volt és jelenleg is berezeg

Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtoka. A reformátusok temploma a XVIII.

században épült. A községhez tartozik : Fajankó-puszta és Kincses-puszta.

Rinyaszentkirály. Rrnyumenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma m£fráiy
ent"

165, lakosaié 1234, kik közül 822 r. kath. és 402 ref. Postája helyben van, távírója

és vasúti állomása Görgeteg. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

fordul el S. Rege alakban s ekkor már plébániája is volt. 1451-ben Zenthkyral

alakban embtik az oklevelek. Az 1550. évi adólajstromban Zöld István, Porkoláb

Márton, Inakody Péter. Szentkirályi Máté és Imre deák voltak a földesurai.

Az 1565—66. évi török kincstári fejadólajstromban már Rina-Szent-Királ alakban

fordul el, 8 házzal. 1598—99-ben Zrinyi György volt a földesura. Az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzékben két Szent-Király nev helységet találunk. Az egyik a

Zrínyieké, a másik Zankó Miklósé volt. 1692-ben Zankó Miklós, 1703 táján

Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1726-ban a gróf Hurrach, 1733-ban a Hunyady
család lett a földesura, melynek birtokait 1850—1856-ban báró Sina György
vásárolta meg. Jelenleg Mándy Sámuelnek van itt nagyobb birtoka. A református

templom 1855-ben épült. A községhez tartozik Fülecs-jjuszta, mely els ízben az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. Egy 1703 tájáról való összeírásban

már a puszták között fordul el. 1726-ban a gróf Harrach családé, 1733-ban a

Hunyadyaké. — Kohány-puszta az 1703 tájáról való összeírásban is elfordul. —
Aqerdö-puszta a XIX. század els felében a Hunyadyak birtoka. 1856-ban a báró

Sina családé. 7X"£aöí-puszta is elfordul az 1703 táján kelt összeírásban. 1726-ban
a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady család volt a földesura. Rinyaszentkirálytól

éjszakra feküdt Rinyaszentmihály, mely 1550-ben Szentkirálylyal együtt fordul

el az összeü'ásban. Az 1565—66. évi török kincstári adólajstrom szerint 5 házból

állott. Egy 1703 tájáról való összeírásban jobbágyfaluként fordul el, Rinyaszent-

mihály alakban. Ekkor Zankó Miklós és Boldizsár voltak a földesurai. 1715-ben
rgróf Turinetti birtoka. 1720-ban még önálló helység. Késbb Rinyaszentkirályhoz

csatolták. Idetartozik még: Cserény-puszta.

líinyaxljlak. A somogyszob—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Rinyaújiak.

Házainak száma 80, lakosaié 639, kik közül 179 róm. kath. és 454 ref. vallású.

Postája, távírója és. vasúti állomása Erdcsokonya. 136 .'-ban még királynéi birtok

volt. de késbb az -4A-os-nemzetség birtokába került. 1395-ben a Pécz-nembe\i

Marczaliak birtoka. Az 1401—1406. években Laak, 1495-ben Wylcc alakban

fordul el, a mikor a Báthoriak nyerték adományul II. Ulászló királytól. 1536-ban
Nagy János és az itteni plébános volt a földesura, 1550-ben pedig Mátyás deák.

Az 1565—66. évi török kincstári adójegyzék szerint 11 házból állott. 1571-ben
29 házát írták össze. 1583-ban JJngnád Kristófé volt. 1598—99-ben pedig Ráday
Mihályé. 1715-ben 8 háztartása volt. Az 1726—1733. években Malik Ferencz,

1767-ben Malik László és Ferencz, továbbá Somogyi Sándor, 1773-ban Somogyi
Sándor és Mabk László birtokában találjuk. A XIX. század els felében a gróf

Széchenyi család csokonyai (Erdcsokonya) uradalmához tartozott és jelenleg is

gróf Széchenyi Gézának van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1842-ben
épült. A lakosok polgári olvasókört, énekkart és hitelszövetkezetet tartanak fenn.

A községhez tartozik Géza-puszta, Teréz-major és Alsócseri-major. A Géza-major
felé nyúló dombháton feküdt hajdan Nagylak falu, s ettl délkeletre Kislak vagy
Tószeg. Az utóbbi az 1536. évi adólajstromban Kisújlak alakban fordul el.
Egy kis dombtetn, az ótemet közepén, volt a két falu közös temploma. Tégla-

törmelékeit ma is gyakran találják. Hagyomány szerint e két falu a „rácz futáskor"

pusztult el. Lakosai elrejtztek s a vész elmúltával a mai Rinyaújlakra költöztek.

Rinyaújnép (azeltt csak Újnép). A Rinya-patak völgyében fekv magyar kis- mnyaújnép.

község. Házainak száma 91. lakosaié 323, a kik leginkább reformátusok. Postája,

távírója és vasúti állomása Babócsa. 1352-ben Wynep alakban fordul el. 1417-ben
az Osztopáni Perneszt család nyerte egyes részeit Zsigmond királytól. 1526-ban
H. Lajos király Perneszi Ferencz, Péter és Balázs itteni birtokaira új adomány-
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levelel állított ki. 1536—1550-ben Perneszi Ferencz volt a földesura. 1560-ban
ennek fia, Farkas, új adományt nyert a helységre I. Ferdinánd királytól. 1577-ben
1. Rudolf király Perneszi András felslendvai várnagynak adományozza. 1612-ben
Perneszi György és néhai testvérének. Jánosnak, fiai osztoznak meg rajta. Az 1660.
évi dézsmaváltságjegyzékben is a Pernesziek jószágaként fordul el. 1695-ben
Perneszi Zsigmond és Anna Júlia. férj. Babócsay Ferenczné, voltak itt birtokosok.

1713-ban a gróf Rindsmaul család nyerte adományul. 1773-ban Végh Péter

kanczelláriai eladó birtoka és 1835-ben Végh István örököseié. A XIX. század
közepén gróf Sornssich Adolf volt a helység legnagyobb birtokosa, jelenleg pedig
gróf Sornssich Viktor. A református templom 1854-ben épült. A lakosok olvasó-

kört tartanak fenn. A Könyeked-áiW helyén a hagyomány szerint, egy hasonnev
falu feküdt. Errl azonban történeti adatok eddig nincsenek. A községhez tartozik:

Bakháza-puszta, mely a középkorban falu volt. Már az 1453—1468. évekbl van-
nak róla okleveles adatok. 1703 táján puszta és Zankó Mihály és Boldizsár bir-

toka. 1726 —33-ban Malik Ferenczé. A községhez tartozik még: Rinyaújnépi-puszta
azeltt Kis-puszta).

ságvar. Ságvár. A Sió-csatornától délre fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-
nak száma 318. lakosaié 1551. kik közül 823 r. kath. és 697 ref. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Ádánd. 1431—1447 között Ság alakban fordul el és

ekkor a székesfehérvári János lovagok és a székesfehérvári rkanonok tartanak

reá igényt. 1460-ban Sagwar már Gáni Kristóf birtoka. Az 1536. évi adólajstrom

szerint a székesfehérvári káptalan volt a földesura, Az 1571—72. évi török kincstári

adólajstrombán 48 és 1582-ben 52 házzal szerepel. 1715-ben 2 háztartását írták

össze s ekkor már a veszprémi káptalan birtokában találjuk, mely jelenleg is a
legnagyobb birtokosa. Az itteni két templom közül a róni. katholikusoké 1775-ben,

a reformátusoké 1816-ban épült. A község határában hajdan római castrum volt.

A lakosok hitel- és állatbiztosító-szövetkezetet, polgári olvasókört és önkéntes

tzoltóegyesületet tartanak fenn. Van itt egy gzmalom is, mely Tóth Jánosé.

A határbeli ú. n. Tömlöczhegyen a hagyomány szerint a hódoltság idejében

tömlöcz volt, a hol a törökök foglyaikat tartották. A községhez tartozik Gami-
puszta, mely a középkorban Gám alakban fordul el. Falu volt és Albeus mester

(1237—40) szerint a királyné birtoka, de a szentmártoni apátságnak is volt itt

két ekére való földje. II. Endre király 1227. évi oklevele szerint Jakab, a ki a

királyné hadba járó szolgáitól származott, egy eke földet adott itt az apátságnak.

Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Gan alakban fordul el és már plébá-

niája is volt. 1726-ban már puszta és a veszprémi káptala nbirtoka. — Szentlászló-

monostora (azeltt Szentlászló-puszta), hol Szent László tiszteletére szentelt monostor

állott, melyrl 1302. évbl van adatunk. 1379-ben prépostság volt. 1455-ben még
fennállott. 1436-ban Rozgonyi István nyerte adományul. 1726-ban a veszprémi

káptalan birtoka volt. — Idetartoznak még: Bels-major, Kugli-major és Ságvári

szlhegy.
Sand. Sand. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 192,

lakosaié 917, a kik róm. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája helyben van, táv-

írója Iharosberény, vasúti állomása Zalaszentjakab. 1372-ben Sond alakban fordul

el. 1406-ban Berzenczei Lóránt fia, György, nyerte adományul. 1457-ben Ber-

zenczei György fia, Sandrin, Török Lászlótól, a ki eddig zálogban bírta, vissza-

kapja, 1466-ban azonban Pakosi Pálnak zálogosítja el. 1473-ban Berzenczei

Lorántfi Márton tartott egyes részeihez jogot. 1486-ban Török László itteni bir-

tokait Mátyás király Tolnai Bornemisza Jánosnak adományozza, a ki viszont a

felét visszaadta neki. 1536-ban Loránth Miklós, 1550-ben Nagy Máté volt a

földesura. Az 1565—66. évi török kincstári fejadólajstrom szerint már csak 6

házból állott. A régi falu helye a mai temet tája lehetett. 1701—1703 táján

már puszta és Szegedy Pál alispáné és 1726-ban Inkey Jánosé. 1727 szept. 12-én

Mezszegedi Szegedy Antal, Ferencz és László nyertek reá adományt. 1733-ban

Szegedy Ferenczé volt. 1754-ben néhány ideköltözött család vette bérbe és csak-

hamar önálló jobbágyközséggé alakultak, melynek 1767-tl Szegedyék voltak a

földesurai. Jelenleg nagyobb birtokos nincs a községben. Az evangélikus templom

1806-ban épült. A községhez tartozik a sandi szlhegy.
sántos. Sántos. A Surján-patak mentén fekv magyar kisközség. Házainak száma 91,

lakosaié 527, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

Szentbalázs. E helységrl csak a hódoltság utáni korszaktól kezdve vannak
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adataink. Egy 1703 eltti idbl való összeírás szerint puszta és Festetics Pál

birtoka volt. 1715-ben 7 háztartást írtak benne össze s ekkor felerészben Fes-

tetics Pál, felerészben pedig gróf Esterházy József birtoka. 1733-tól az újabb

korig a herczeg Esterházy-féle hitbizományé. Jelenleg nagyobb birtokos nincs

a helységben.

Sávoly. Zala vármegye határához közel fekv magyar kisközség. Házainak savoly.

száma 151, lakosaié 1073, a kik róni. kath. vallásúak. Postája Somogysámson,
távírója és vasúti állomása Balatonszentgyörgy. 1397-ben Sauol alakban említik

az oklevelek. 1405-ben Fejéregyházi Katics asszony itteni zálogos birtokait Anthi-

mus fia, János, volt szlavóniai al-bánnak adta. 1406-ban Kissávoly egy részét

Berzenczei Lóránt fia, György, nyerte adományul. 1417-ben a Sávolyi Gyöke
család itteni birtokai is Anthimus fia: Jánoséi. 1447-ben Kissávoly helységet a Kis-

maróti s a vele osztályos Kissávolyi család nyerték adományul Hunyadi János
kormányzótól. 1474-ben Páti Török Mihály Nagysávoly részeit a murakeresztúri

apátnak és Szentjakabi Chernél Bertalannak kötötte le. 1480-ban Berzenczei

György ha. Sandrin. pert indított Nagysávoly miatt Török Kocsárd ellen. 1486-ban
Mátyás király Páti Török Lászlótól itteni birtokait elvette és azokat Tolnai Bor-

nemisza János al-kincstartónak adományozta. Az 1536. évi adólajstromban is két

Sávoly helységet találunk. Az egyiknek Török János és az Orros család, a

másiknak, valamint Fövényednek Szerdahelyi Imre, Trök Bálint és Komjáthy
László özvegye voltak a földesurai, 1550-ben pedig Nagy Máté. Zerdahelyi István,

Lengyel Boldizsár és Bornemisza Pál. Az 1573— 74. évi török kincstári adólaj-

stromba Sávoly, Gerdhida és Söd helységekben 6 házat írtak össze. Az 1575.

évi defter (adólajstrom) szerint lakosai szétfutottak, de 1580-ban már ismét 3

adóköteles házat találtak itt. A 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben a szigligeti

vár tartozékai között szerepel. Egy 1703 táján kelt összeírás szerint Festetics Pál

pusztája. Az 1715. évi összeírás azt mondja róla, hogy négy év óta települt.

1726—33-ban Festetics Kristófé és jelenleg is herczeg Festetics Tassilónak van itt

nagyobb birtoka, A róm. kath. templom 1875-ben épült. Van a községben hitel-

szövetkezet és takarékpénztár. A községhez tartoznak : Gulyásház-puszta, Sávolyi-

major és Zseberje-puszta, mely 1406-ban possesio Seberje alakban fordul el az

oklevelekben. Sávoly sorsában osztozott.

Simonfa. Kaposvártól délre fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai- Simonfa.

nak száma 149, róm. kath. lakosaié : 699. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Kaposvár. 1421-ben Symonfalwa alakban fordul el, a mikor Illyemind-

szenti János itteni birtokait a Tamási család nyerte adományul. 1536-ban Fanchy
János és Péter voltak a fölaesurai. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban

csak 6. az 1571-ikiben 10 házzal van felvéve. 1598—99-ben Dersffy Ferencz volt

a földesura. Az 1660. évi dézsmaváltság jegyzékében a szigligeti vár tartozékai

között sorolják fel. 1715-ben 8 háztartását írták össze és ekkor Guary
Gábor volt a birtokosa. 1726-ban a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady családé,

1767-ben és 1776-tól a Somssich családé. Jelenleg itt nagyobb birtokos nincsen.

A községhez tartozik : Urhegyi-puszta.

Som. A kaposvár— siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Házainak Som.

száma 161, lakosaié 872. a kik közül 270 róm. kath. és 596 református. Postája

helyben van. távírója és vasúti állomása Som-Nagyberény. A Tibold-nemzeiség

si birtoka, a melyet az e nemzetségbl származó Kozma és Tibold 1231 után

szereztek. Az 1294. évi osztály alkalmával Kozma fiai, Zerje és Demeter, nyerték

osztályrészül, az elpusztult Kapurévvel együtt. 1536-ban Hédervári István volt a
földesura. Az 1571—72. évi török kincstári adólajstromban 21, az 1582. éviben

24 házzal van felvéve. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint Viczay Ádám
birtoka volt. 1715-ben 10 háztartást találtak benne s ekkor, Nagyberény- és Pesse-
pusztákkal együtt, a Viczay családé. 1726-ban báró Apponyi Lázárnak és 1733-ban
Kenessey Istvánnak is volt itt birtoka. 1766-ban gróf Viczay Jób özvegye, szül.

Ebergényi Eszter. 1776-tól is a gróf Viczay család volt a földesura. Jelenleg rgróf
Pallavicini Edének van itt nagyobb birtoka. A községbeli róm. kath. és ref. templom
a XIX. században épült. 1879-ben a helység felerésze leégett. A határbeli ú. n.

Pusztai-dülön feküdt hajdan, a hagyomány szerint, Kapurév falu, mely a török
hódoltság alatt pusztult volna el. A községhez tartozik Bárány-puszta, mely a
középkorban falu volt. Az 1437—1495. évekbl vannak róla adataink. Keresztel
Szent János tiszteletére szentelt templomát 1455-ben említik az oklevelek.
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Somodor. A kaposvár— siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Házainak szama 92, lakosaié 795, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája

Bíagyaratád, távírója és vasúti állomása Somodor-Somogyaszaló. Els ízben az

1382— 87. évi pápai tizedjegyzékben van róla adatunk. 1389-ben a királyi udvar-

nokok falujaként szerepel. 1438-ban Hédervári Lrincz nádor nyerte, királyi jóvá-

hagyással Ozorai Pipó özvegyétl. 1443-ig Hédervári Lrincz birtoka. 1536-ban
gróf Farhas és Székely Lukács voltak a földesurai. Az 1563 évi török kincstári

fejadójegyzékben 40. az 1575-ikiben 60 és 1580-ban 61 házzal van felvéve.

1508—99-ben Székely Mihály, 1626—27-ben Imrefy Farkas volt a földesura.

1726-tól már puszta s a gróf Batthyány családé. A XIX. század els felében

gróf Batthyány Kázmér volt a földesura, kinek itteni birtokait 1849-ben lefog-

lalták. Késbb a gróf Peryen családé lett és jelenleg gróf Pergen Johannáé.

A gróf Batthyány-féle kúriában lakik jelenleg Bartha Emü bérl. A községhez
tartozik : Pusztasomodor, Bels-major, Malomház és Új-major.

Somogyacsa. Somoyyaesa (azeltt csak Ácsa). A Koppány-patak mentén fekv magyar kis-

község. Házainak száma 225, lakosaié 1232, a kik róm. kath. vallásúak. Postája

helyben van, távírója és vasúti állomása Bonnya. Az 1406—1429. években rész-

ben kisnemeseké, részben a veszprémi püspöké volt, de 1480-ban már az egész

birtok a veszprémi püspöké, a ki még az 1536. évi adólajstromban fs földesura-

ként szerepel. Az 1563. évi török kincstári fejadólajstromban csak 5. az 1573

—

74-ikiben 8 és 1580-ban 6 házzal van felvéve. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben

is a veszprémi püspökség birtokaként szerepel. 1695-ben Perneszt Zsigmond és

Anna Julianna, férj. Babócsay Fereuczné, bírták. 1726-ban puszta és ismét a vesz-

prémi püspökségé. A jelenlegi helységet Biró Márton veszprémi püspök 1746-ban
telepítette újra. Jelenleg is a püspökség a legnagyobb birtokosa. A róm. kath.

templom szentélye a XVII. században épült, de a hajója és tornya 1805-ben. Van
a községben önsegélyz és fogyasztási szövetkezet és egy gzmalom. A község-

hez tartozik Gerezd-puszta, mely a középkorban falu volt. Már az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1480-ban szintén a veszprémi püspökség bir-

toka. 1484-ben Tolna vármegyéhez számították. Az 1563. évi török kincstári fej-

adólajstrom szerint 7 és 1575-ben 8 házból állott. Az 1660. évi dézsmaváltság-

jegyzékben is a veszprémi püspökség jószágaként szerepel. 1726-ban már puszta.
Somogyapáti Somoyyapáti (azeltt csak Apáti). Szigetvártól éjszaknyugatra fekv magyar kis-

község, körjegyzséggel. Házainak száma 74, lakosaié 521, a kik leginkább róm. kath.

vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Szigetvár. Els ízben az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1486-ban aDombaiak birtoka. 1536-ban

Töröl Bálinté. Az 1554. évi török kincstári adólajstrom szerint már csak 3 házból

állott és 1571-ben 7 házat írtak benne össze. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék

a veszprémi püspökség falujának mondja. 1715-ben 5 magyar háztartását írták

össze. 1726—1733-ban a gróf Rindsmaul családé. 1776-ban, Adorján-pusztával

együtt, Tanyi László volt a földesura. A XIX. század els felében Tanyi Mihály,

báró Skerlecz Károly és Czindery László, 1856-ban a gróf Zichy család volt itt

birtokos, majd a herczeg Odescalchi család. Jelenleg gróf Edelsheim- Gyulai Lipót-

nak van itt nagyobb birtoka. A lakosok gazdakört és hitelszövetkezetet tartanak

fenn. A községhez tartozik Adorján-puszta, mely a középkorban falu volt. Már
az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1472-ben a Dombaiaké.

1486-ban is Dombai Ferencz volt a földesura. 1493-ban Éti Komis Mihályné, a

ki Dombai leány volt, itteni birtokait eladta az Enyingi Török családnak. 1506-

ban néhai Dombai Dávid itteni birtokait II. Ulászló király eladományozta. Az 1554.

évi török kincstári adólajstrom szerint 5 házból állott. 1726—1733-ban is a gróf

Rindsmaul családé volt.

somogyaracs. Somogyaracs (azeltt csak Aracs). A barcsi járásban fekv magyar kisközség.

Házainak száma 72, lakosaié 423, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és

vasúti állomása Babócsa. 1269-ben van els ízben okleveles adatunk e helységrl,

a mikor Arach, majd 1397-ben Aracha alakban fordul el. 1467-ben az Enyingi

Török család birtoka. 1512-ben Perneszi Imre, továbbá fiai, Miklós, Pál és István,

királyi jóváhagyást nyertek reá. 1526-ban egy részét Perneszi Ferenez. továbbá

testvérei, Péter és Balázs, nyerték adományul. Az 1536. évi adólajstrom szerint is

Perneszi Ferencz volt a földesura. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban

már csak 3 házzal szerepel. 1560-ban I. Ferdinánd király Perneszi Farkasnak

adományozta, de 1577-ben Rudolf király Perneszi András felslendvai várnagynak
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és fiainak adta. 1598—99-ben még Perneszi András volt az ura. 1612-ben Perneszi

György és testvérének Jánosnak fiai osztozkodtak rajta. 1678-ban Perneszi Ferencz

itteni birtokait Csepely Györgynének idegenítette el. 1695-ben Perneszi Zsigmond

itteni birtokait Perneszi Anna Juliannának, Babócsay Ferencz nejének adta el.

1726—1733-ban már puszta és a gróf Bindsmaul családé. 1776-ban Végh Péter

birtokában találjuk. E család itteni birtokait 1848 után a gróf Somssich családnak

adta el és jelenleg gróf Somssich Viktornak van itt nagyobb birtoka. 1877-ben a

falu felerésze leégett.

Somogyaszaló (azeltt csak Aszaló). A kaposvár—siófoki vasútvonal mentén somogyaszaló,

fekv magyar kisközség. Házainak száma 189, lakosaié 993, kik közül 317 róm.

kath. és 645 református. Postája Mernye, távírója s vasúti állomása Somodor és

Somogyaszaló. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el.

1403-ban Azzalow, 1437-ben Azalo alakban említik az oklevelek. 1536-ban Sulyok

István és Balázs, továbbá Dersffy Miklós özvegye, 1550-ben Dersffy Farkas és

Lengyel Boldizsár, 1598—99-ben pedig Dersífy Ferencz voltak a földes-

urai. Az 1573—74. évi török kincstári adólajstrom szerint 20, az 1580-ikiban 29
házból állott. 1626—27-ben mindössze két portát írtak benne össze a magyar
királyi adórovók. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben két ily nev helység fordul

el. Az egyik a szigligeti vár tartozékai között szerepel, a másik Sárkány Miklósné

jószága volt. 1715-ben 11 háztartását írták össze s ekkor gróf Esterházy Józsefé

volt. 1726 óta a herczeg Esterházy- féle hitbizományhoz tartozik. A református

templom építési ideje ismeretlen. A községhez tartoznak : Antalmajor-puszta, Bels-
major és Déshida-major. Az utóbbi a középkorban falu volt, melyet 1298-ban a

Gyorad-nemheli Simon fia, István, nyert neje, Dáray Anna, hozományaként. 1309-

ben azonban Simon fia, István, neje e birtokot elzálogosította Németújvári III. Hen-
rik bánnak. 1332—37-ben már plébániája is volt. 1343-ban a Guth-Keled-nemheli

Miklós fia. Miklós, birtokába került. 1403—1443-ban Kaposújvár tartozékai között

sorolják fel. 1443-ban vámhely is volt. 1536-ban Sulyok Balázs és Dersffy Miklós

özvegye voltak az urai. 1726 óta puszta és a herczeg Esterházy-féle hitbizomány-

hoz tartozik.

Somogyhükkösd (azeltt csak Bükkösd). A csurgói járásban fekv magyar kis- Somogybük-

község. Házainak száma 62, lakosaié 450, a kik leginkább róm. kath. vallásúak.

Postája Porrog, távírója és vasúti állomása Csurgó és Gyékényes. 1462-ben Bykes
alakban fordul el s ekkor Filke helységgel együtt Éaszyna-Keresztúri Apajfi

Ozsvát és Szelczei Miklós : Nádasdi Darabos Lászlónak zálogosították el. 1486-ban
a berzenczei uradalomhoz tartozott. 1550-ben Both György, 1583—r99-ben Keezer

János, 1626-ban az Istvánffy család volt a földesura. Az 1660. évi dézsma-
váltságjegyzék szerint a Zrínyi, 1701—1703 táján a Spongor családé, 1726—
1733-ban Keezer Istváné, az 1773—1776. években Seger István és Imre, továbbá *

Bencsák Péter, illetleg örököseié. 1772 jan. 22-én vásárszabadalmat nyert. A XIX.
század els felében a Bencsák és a Péry családok voltak a földesurai. 1856-ban
a Domaniczky és a Rochreiter családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Kálazdy
Ferencznek van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom a XV. századból való.

A községhez tartoznak: Katalin-major és Nagyberek-puszta.

Somoggcsicsó. A csurgói járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 70, somogycsicsó.

lakosaié 763, kik közül 628 róm. kath. és 135 ág. hitv. evangélikus. Postája és

távírója Iharosberény, vasúti áldomása Csurgó és Nagykanizsa. Már a XIV. század-

ban megvolt. 1329-ben Chychow, 1369-ben Chychou, 1373-ban Eghazaschychou
alakban fordul el a Kanizsai család birtokaként. Szent György tiszteletére szentelt

templomát már 1329-ben említik. 1420—1469-ben is a Kanizsai családé volt.

Az 1536—1550. években Nádasdy Tamás volt a földesura. 1726—1733-ban puszta

és Inkey Jánosé volt és 1757-ben is még pusztaként szerepel. 1776-ban Inkey
Károly volt a földesura és jelenleg is báró Inkey Pálnak van itt nagyobb birtoka.

A határbeli ú. n. Akasztódombon hajdan több kivégzés történt. Az ú. n. szarka-

vári dln skori telep nyomai találhatók. A községhez tartozik: Csicsó-puszta

(azeltt Tikokberke), József-major, Lajos-major és Vastagnyir-major.

Somogydöröcske (azeltt csak Döröcske). A Koppány-patak mentén fekv kis- Somogydö-

község. Házainak száma 165, lakosaié 981, a kik közül csak 44 a magyar, a
rocske -

többi pedig németajkú s leginkább ág. ev. vallású. Postája helyben van, távírója

Somogyszil, vasúti állomása Bonnya. A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott.

Már 1138-ban elfordul villa Diarugsa alakban, a dömösi prépostság birtokai
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között. 1267-ben Derekehe, 1424— 36-ban Dereeske néven fordul el. A XIII.

században a Döröcske-nemzetség volt itt birtokos, de kívüle Majs nádornak
( 1270—72) is voltak itt birtokai. Az 1573—74. évi adólajstrom szerint 9 házból állott

és L580-ban is. 1660-ban Zankó Miklós bírta. Az 1703. évi adólajstromban pusztaként
szerepel s ekkor Zankó Miklós és Boldizsár, 1726-ban a gróf Harrach család és

felerészben gróf Esterházy János az ura. 1733-ban a Hunyadyak birtoka, a kik
a XVI II. század közepén németeket telepítettek ide. Mindvégig a Hunyadyak voltak

az urai. Az evangélikus templom 1836-ban épült. A hagyomány szerint a pálosok-
nak is volt itt kolostoruk, melynek emlékét a határbeli Klastromhegy rzi. 1876-ban
nagymérv földcsuszamlás volt itt, úgy hogy számos épület, köztük a templom és az

iskola is megrongálódott. A községhez tartozik a Fehércsárda nev téglavettelep.
Somogyfajsz. Somogyfajsz. A marczali járás délkeleti sarkában fekv magyar kisközség.

Házainak száma 87, lakosaié 913, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója

helyben van, vasúti állomása Gsztopán. Már a tatárjárás eltti korszakban megvolt.

Dénes nádornak 1239 táján kelt ítéletlevele szerint a szentmártoni apátságnak itt

5 háza volt, a mit Albeus mester esztergomi kanonoknak 1237— 1240. év táján

kelt összeírása is említ, 1536-ban Fajszi Ferencz és Török Bálint voltak a földes-

urai. Ezután elpusztult és 1726-ban pusztaként a Lengyel és a Mérey családoké volt.

1733-ban Csák Mihály özvegye. Bakó Erzsébet, bírta, 1757-ben báró L'évay Elek,

1767—1776-ban Jankovics Antal özvegye, szül. Fekete Juliánná, volt a földesura.

1835-ben a gróf Draskovieh család volt itt birtokos, 1856-ban pedig Kund Vincze

és jelenleg Kund Gusztávnak van itt nagyobb birtoka és kastélya, melyet Kund
Vincze 1872-ben építtetett, Kund Béla híres vadász és életében 40,911 darab

vadat ltt. Kastélya is tele van vadásztrofeumokkal exotikus vidékekrl, neveze-

tesen Indiából. Van itt többek között 9 tigrisbr, 1 kitömött tigris, 1 párduezbr,
5 indiai medve bre, 2 vadkan, 9 fekete kecske, 9 gazella, 2 lambur. 2 chitur,

2 nighgaj, 2 krokodil, 2 farkas, 2 túzok, 25 páva, melyeket 1881-ben novembertl
januárig ltt, továbbá 42 szarvasagancs, 75 dámvadagancs, 155 zbak-kampó, 2202
szalonka, melybl 300-at 1876— 77-ben és Görögországban ltt. Az itteni róm. kath.

templom 1752-ben épült. A községhez tartoznak: Fajszicser- és Nadalos-majorok.
Somogyfehér- Somogyfehéregyház (azeltt csak Fehéregyház). Marczalitól nyugatra fekv

magyar kisközség. Házainak száma 70, lakosaié 422, a kik róm. kath. vallásúak.

Postája Somogysámson, távírója és vasúti állomása Balaton szentgyörgy. Els ízben

1299-bl van róla adatunk. 1368-ban I. Lajos király Fejéregyházi György leányát.

Katics asszonyt, itteni birtokaiba fiusítja : ekkor azonban a Szobi család is birtokos

volt itt. Plébániája már elfordul az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben, de

1402-ben is embtve van. 1536-ban a lövöldi perjel, 1550-ben Alya Máté volt a

földesura, de ekkor csupán 1 portája volt. Az 1580. évi török kincstári adólajstrom

szerint 8 házból állott, 1703 táján puszta és a Festetics családé. Késbb az eszter-

gomi fkáptalan birtokába került, mely jelenleg is a legnagyobb birtokosa, A róm.

kath. templom 1894-ben épült. A községhez tartozik : a Zsebrek-akol nev major.

Somogyhatvan. Somogyhatvan (azeltt csak Hatvan). Szigetvártól éjszaknyugatra fekv magyar
kisközség. Házainak száma 115, lakosaié 704, a kik leginkább reformátusok. Postája

Somogyapáti, távírója Németlad, vasúti állomása Szigetvár és Németlad. Els ízben

1421-ben van róla okleveles adatunk. Az 1554. évi török kincstári adólajstrom

szerint azonban ekkor már csak 4 házból állott. 1565—66-ban 6, 1571-ben 10

házat írtak benne össze a török kincstári adószedk. 1715-ben csak .2 háztartását

vették fel. 1726—1733-ban a gróf Traun család, 1757-ben gróf Batthyány Lajos

nádor, 1776-ban herczeg Batthyány Ádám volt a földesura. 1856-ban gróf Batthyány

Iván, volt itt birtokos. Ezután a gróf Draskovieh családra szállott, melytl gróf

Festetics Imre vette meg és jelenleg gróf Festetics Samunak van itt nagyobb bir-

toka. A községhez tartozik: Hatvan-puszta és Vanda-major.

Somogyhárságy. Somogyhársáyy (azeltt Nagy-Hárságy). A szigetvári járásban fekv kisköz-

ség, körjegyzséggel. Házainak száma 185, róni. kath. lakosaié 1278. kik közül

389 magyar és 889 németajkú. Postája helyben van. távírója és vasúti állomása

Mozsgó-Szulimán. A 6tyóY--nemzetség si birtoka, mely az 1346. évi osztály

alkalmával Szerdahelyi Dersfi Péternek jutott. 1489-ben két ily nev helység

volt e tájon: Flsewhassagh és Alsowhassagh; mind a kett Szerdahelyi Dersli Istváné

volt. 1598—99-ben Székely Mihály, 1626-ban Imrefy Farkas volt a földesura. Egy
1703. év eltti idbl való összeírás szerint ekkor már Festetics Pál birtokában

volt. 1733-ban még puszta és a Festetics családé, mely a legújabb korig bírta.
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Jelenleg gróf Bolza Páhié örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A róni. kath.

templom 1779-ben épült. Van a községben róm. kath. olvasókör, polgári olvasó-

kör, kath. népszövetség, hitelszövetkezet és gzmalom. A határbeli ú. n. Keresztúr-

dln feküdt a hagyomány szerint Keresztúr falu. Templomának alapfalai ma is

meglátszanak. A községhez tartozik: Bethlehem-pnszta és Kishárságy-tclep, mely

ntóbbi a középkorban falu volt. 1346-ban a (??/r-nembeli Dersfiak birtoka. 1489-ben

Szerdahelyi Istváné. 1660-ban Imrefy Farkasné jószágai között sorolják fel. Késbb
a gróf Festetics család birtokába került, Jelenleg gróf Bolza Pálné örököseié.

Somogyjád (azeltt csak Jád). A kaposvár- fonyódi vasút mentén fekv magyar somogyjád.

kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 211, lakosaié 1243, a kik r. kath. és

ref. vallásnak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. 1329-ben már Jaad

alakban fordul el a Laki Thuz család birtokaként. 1484-ben Lak várához (ma
Öreglak) tartozott. Az 1536. évi adólajstromban két ily nev helység fordul el.

AlsóJaad, melynek Bakó János, Wárday Tamás — és Jaad-Alberthi, melynek
Perneszt Imre és Egyed voltak az urai. 1550-ben az egész helység az utóbbié volt.

1577-ben Rudolf király Perneszi Andrásnak adományozta. Az birtokában találjuk

még 1598— 99-ben is. 1655-ben a Perneszi család itteni birtokait Gersei Peth
László vette zálogba. 1672-ben Perneszi János itteni birtokait Csepely Györgynek,

Perneszi Ferencz pedig 1678-ban Csepely György özvegyének idegenítette el.

1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Julianna voltak itt birtokosok. 1715-ben 13

háztartást írtak benne össze s ekkor gróf Esterházy József birtoka. 1726-tól a

herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tartozik. A református templom 1796-ban
épült, A lakosok hitel- és tej szövetkezetet tartanak fenn, Horváth Imrének pedig

mmalma van itt. A hagyomány szerint a mostani község már a harmadik helyen

épült. A török hódoltság eltt a mai Galambos-pusztához tartozó Alberti-dlben
állott Galambos vára körül feküdt, a hódoltság alatt a Másjádi-dülönek nevezett

területen volt és csak ennek feldúlása után (1700 után) épült fel a mostani helyén.

Mennyiben felel meg e hagyomány a valóságnak, az nem állapítható meg; annyi

azonban kétségtelen, hogy a mai Alberti-dl Jaad-Alberthi község emlékét rzi
és az 1536. évi adólajstromban is elfordul. A község határának délnyugati részén,

az Apánka-erdöben, régi temet van, hol egy sírdomb megnyitásakor nagyobb
terjedelm urnákat találtak. A községhez tartozik Galambos-puszta, mely az 1726.

évi összeírásban is elfordul. Ekkor a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tar-

tozott, mely ma is bírja, Idetartozik még: Magyaróvölgy-puszta,

Somogysámson (azeltt csak Sámson). Magyar kisközség. Körjegyzségi Son}ogy-

székhely. Házainak száma 199, lakosaié 1107, a kik leginkább róm. kath. vallásúak.

Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Balatonszentgyörgy. Els ízben a

Bertalan veszprémi püspök és a szentmártoni apát között 1533 szept. 11-én kötött

egyezséglevélben fordul el, a mikor már kápolnája is volt. Pázmány Péter és

utána Fuxhoffer-Czinár szerint a középkorban a Szentsír kanonokjainak volt itt

rendházuk. Midn Enyingi Török Bálint 1535 jún. 24-én bérbe vette a somogyi
tizedeket Máté szentmártoni apáttól, ama helységek között, a hol a tizedet szedni

szokták, Sámson is elfordul. Az 1536. évi adólajstrom szerint a ki prépostság

volt a földesura. 1550-ben elpusztult helységként van felvéve. Az 1563. évi török

kincstári adólajstrom szerint csak 3 és 1580-ban 5 házból állott. 1598—99-ben
Kiskomár várához tartozott. 1626—27-ben és 1660-ban az óbudai prépostság volt

a földesura. 1715-ben 9 háztartást írtak benne össze. Az 1726—1776. években
az óbudai prépostság birtokaként a nagyszombati kollégium fentartására fordították.

1782 óta a pesti papnevelintézet birtoka. A róm. kath. templom még a török

hódoltság eltt épült; 1741-ben helyreállították. Van a községben olvasókör, tégla-

gyár és gzmalom. Idetartozik: Sámsoni-major és Gyulavár-major. A községtl
éjszakkeleti irányban fél kilométernyire feküdt Bök (Beké) helység, mely az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. 1536-ban még megvolt, de
kevéssel utána elpusztult. Az itteni hegyet ma is Bökkihegynek s a patakot,

mely itt elfolyik, Bökki-pataknak nevezik. A hajdani falu helyérl több szekér téglát

hordtak el s különféle fegyvereket és egy keresztet találtak.

Somogysárd (azeltt csak Sárd). A kaposvári járásban fekv magyar kis- Somogysárd.

község. Házainak száma 208, lakosaié 1784, a kik leginkább róm. kath. val-

lásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Kiskorpád. A Györ-
nemzetség si birtoka, mely az 1346. évi osztály alkalmával Szerdahelyi Dersfi
Miklósnak jutott. 1332—37-ben már plébániája is volt. 1408-ban Szerdahelyi

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 8
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Korom János birtoka. 1454-ben Szerdahelyi Dancs Pál itteni birtokrészeit Somi
Mihálynak és Demeternek vetette zálogba. 1536-ban Szánthai János özvegye,
Chokna-Sárának pedig Dersffy Miklós özvegye és Sibrik Osvát volt a földesura.

Az 1563. évi török kincstári fejadódefterben mindössze 1 házzal van felvéve.

1573—74-ben 5, 1580-ban 3 házból állott. 1660-ban Könczóí Mihály és Somogyi
István birtokában volt. 1700—1702 táján a Doby család, 1710 eltt a Simaházyak
bírták. 1715-ben 14 háztartást írtak benne össze s ekkor Guary Gábor és Doby
Mihály, 1726-ban Guary Gábor és Póka Miklós voltak a földesurai. 1752-ben
Somssich Antal kap reá kir. adományt, a többi birtokokkal együtt és a Saárdi
elnevet. Jelenleg is Sárdi Somssich Miklósnak van itt nagyobb birtoka. 1757
jan. 2-án és 1801 ápr. 18-án a helység országos vásárok tartására nyert szaba-
dalmat. A községbeli Somssich-kastély a XVIII. század közepén épült. Van benne
kb. 3000 kötetes könyvtár, sok értékes, régi bútor, gobelinek stb. A róm. kath.

családi templom az 1757. évbl való. Van a községben hitelszövetkezet és két
gzmalom, az egyik Somssich Miklósé, a másik Rácz Jené. Idetartozik Sörnye-
puszta, mely községi önállóságát csak az újabb idben veszítette el. 1263-ban
Suernye, 1398—1449 között Swrnye alakban említik az oklevelek. Egy 1703. év
eltti összeírás szerint a Koroknay családé volt. 1726-ban a herczeg Esterházy
és a Thulmon család, 1733-ban csak a Thulmon család birtoka, azután a leveldi

Kozma családé és 1830-ban vásárolja meg Somssich Miklós. — Szöuécs-puszta

1726-ban Jankovics István, 1856-ban Somssich Miklós birtoka. E puszta határában
feküdt Szentkirály falu, a melynek emlékét a hasonnev dl tartotta fenn.

S
si^nvi Somogysimonyi (azeltt csak Simonyi). Zala vármegye határán fekv magyar

kisközség. Házainak száma 55, lakosaié 406, a kik róm. kath. vallásúak. Postája

és távírója Nemesvid, vasúti állomása Komárváros. Els ízben az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzékben fordul el. 1481-ben a Szent-Jakabi Chernél család birtoka.

Az 1550. évi adólajstrom szerint ekkor már elpusztult. Földesura Bán György
volt. Egy 1703. év eltti összeírásban már puszta és Festetics Pál birtoka. E családé

maradt az újabb korig, azután gróf Zichy Károly birtokába került és jelenleg gróf

Zichy Bélának van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik : Gardos-puszta,

Irma-puszta és Angyalvár-telep. Gardos-puszta a középkorban falu volt, méhnek
az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor már plébániája is volt. 1395-ben
Gardus alakban fordul el s a Kanizsai családé, melytl 1439-ben Török László

szerezte meg, 1464-ban azonban itteni birtokait Csapi Andrásnak zálogosította

el. 1486—87-ben Tolnai Bornemisza János alkincstartó birtoka. Az 1550. évi

összeírás szerint Török Ferencz volt a földesura, de a falu teljesen elhagyott

volt. 1701— 1703-ban puszta és Ropoli Miklósé, 1726-ban a Festeticseké és utánuk
gróf Zichy Károlyé.

So
s

mog
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Somogyszentmiklós. Zalával határos magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai-

' nak száma 294, lakosaié 1963, a kik r. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Nagykanizsa. Az 1598—99. évi adólajstrom szerint a székesfehérvári

káptalan volt a földesura. Az 1715. évi összeírásban Horvát-Szent-Miklós néven
fordul el, a mikor 6 magyar és 9 horvát háztartást írtak benne össze. 1733-tól

a Festetics család volt a földesura, egész 1856-ig, a mikor már gróf Zichy Károly
volt a helység legnagyobb birtokosa. Jelenleg özvegy Beniczky Gáborné, szül.

gróf Batthyány Honának van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1765-

ben épült. A határbeli Szentgyörgyvárihegyen épületrom-maradványok észlelhetk.

A hagyomány szerint páloskolostor volt, mely a hódoltság alatt pusztult el. A köz-

séghez tartozik Móriczhely-puszta, mely a középkorban falu volt. Az 1259—1276.

években a Hahót-nemzetség birtoka volt. 1342-ben már a falu lelkésze is szerepel.

Plébániájáról egy 1457-ben kelt oklevél is megemlékezik. 1582—83-ban Nagy
Ferencz volt a földesura. 1726-ban puszta és rgróf Turinetti birtoka. 1733-ban
a Festetics családé,

somogyszii Somogyszil. Tolnával határos kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 389,

lakosaié 2613, kik közül 2103 magyar- és 510 németajkú, 1879 róm. kath. és

566 ág. ev. vallású. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Bonnya és

Dombóvár. A középkorban Tolna vármegyéhez tartozott. Els ízben 1138-ban, a

H. Béla királytól a dömösi prépostság részére kiállított megersít levélben sorolják

fel. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is egyházas helyként szerepel. Az 1563.

évi török kincstári fejadójegyzék szerint 10 és 1580-ban l7 házból állott. 1660-ban

Zankó Miklós jószága. Egy 1703 tájáról való összeírásban Zankó Miklós és Bol-
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dizsár birtoka. Az 1715. évi összeírás megjegyzi róla, hogy sok ideig pusztán

állott s csak két év óta lakják ismét, a mikor 39 háztartását írták össze. 1726-ban

felerészben a gróf Harrach család, felerészben gróf Esterházy János bírta. 1733-ban

már a Hunyadyaké volt és most is gróf Hunyady Károlynak van itt nagyobb birtoka

és úrilaka, mely a XIX. század elején épült. A róm. kath. templomot 1726-ban,

az evangélikusokét 1857-ben emelték. Van a községben hitelszövetkezet, segély-

egylet, ipartestület és önkéntes tzoltóegyesület. A falu a középkorban nem a mai

helyen, hanem a Szilkdllónak nevezett dlben feküdt. Ettl éjszakra volt Scanas

falu, miként azt a IV. László király idejébl való határjáró levélben találjuk.

Nevét a mai Szanácsi-szölötelep látszik megrizni. A községhez
r

tartoznak : Cséri-

hegy-, Magyarod- és Marosd-puszták, Öreghegy, Szanácsi-telep, Új-major és Vörös-

major. Csérihegy-puszta 1479-ben Chery alakban fordul el, 1703-ban pedig Csér

alakban. 1733-ban Boronkay Ferencz birtoka. — Magyarod-puszta a XVI. század-

ban még falu volt, mely az 1575. évi török kincstári adólajstrom szerint 8 házból

állott. 1723-ban Festetics Kristóf Sárközy Jánosnak vallotta be, kinek utódai

bírták az újabb idkig. Sárközy Béla 1892-ben a gróf Hunyadyaknák adta el. —
Marosd-puszta a középkorban szinten falu volt, melynek már az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzék szerint is ekkor plébániája volt. 1660-ban Zankó Miklósé.

1726-ban gróf Esterházy János, 1733-ban Boronkay Ferencz birtoka. — Szanácsi-

telep elfordul egy 1703 táján kelt összeírásban. 1726-ban gróf Esterházy János birtoka.

Somogyszob (azeltt csak Szob). A fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kis- Somogyszob.

község, körjegyzi székhely. Házainak száma : 252, lakosaié 1818, a kik róm. kath. és

ág. ev. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Eredetileg a segösdi

kerülethez (királynéi uradalomhoz) tartozott. 1295-ben Thomasina, III. Endre király

anyja, László comesnek, Mihály fiának, adományozta. Az 1332— 37. évi pápai

tizedjegyzékben is szerepel. Plébániájáról egy 1437-ben kelt oklevél is megemlé-
kezik. 1484-ben Szobi Péter fia, Mihály, Batthyány Boldizsár kszegi kapitány-

nak és Gerebeni Lászlónak zálogosította el. 1550-ben Várday Zsigmond volt a

földesura. 1562—63-ban Kurdbin Mahnmd hbérbirtokaihoz tartozott. 1586—88-ban
Bahtjár, a ki a kanizsai várból kitör magyar hadakkal több ízben küzdött, nyerte

hbérül. Az 1598—99. és az 1626—27. évi adólajstromok szerint az esztergomi

káptalan volt a földesura. 1660-ban is a káptalané volt. 1715-ben gróf Nádasdy
Tamás birtokában találjuk, 8 háztartással. 1726-tól az újabb idkig az esztergomi

fkáptalán volt a földesura, de jelenleg herczeg Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresz-

télynek van itt nagyobb birtoka és Kaszó-pusztán új vadászlaka. A róm. kath. temp-

lom 1781-ben. a református 1788-ban épült. Az 1855-iki kolerajárványnak mintegy

200-an estek áldozatul. Van a községben hitelszövetkezet, polgári olvasókör és

a herczeg Hohenlohe uradalomnak gzmalma. A községhez tartoznak : Csillag-,

Kaszó-, Kerékaraszti-, Kisbaráti-, Külvölgyi-, Mihályfa-, Nagybaráti- és Szomorú-
puszták. Kisbaráti 1331-ben Barad alakban fordul el. 1382-ben a segesdi kerü-

lethez tartozó helység és Erzsébet királyné birtoka. 1389-ben még a segesdi

uradalomhoz tartozott. 1396-ban Kvágórsi Kis György nyerte adományul. 1403-ban

Anthimi Jánosé. 1405-ben a Batthyány család seit iktatják birtokába. 1550-ben
Batthyány Kristóf volt a földesura. Az 1571. évi török adólajstromban e tájon

két Baráti helység fordul el, az egyik 13, a másik 4 házzal. — Nagybaráti-pusz-

tának 1332— 37 között már plébániája is volt. További sorsa azonos Kisbaráti-

pusztáéval. 1835-ben mindkét puszta az esztergomi fkáptalané volt. — Szomorú-
puszta a XVI. században falu volt. Az 1571. évi török kincstári adólajstrom

szerint már csak 5 házból állott.

Somogytarnócza. A somogyszob—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar kis-
So
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község. Házainak száma 89, lakosaié 1391, a Mk leginkább róm. kath. vallásúak.

Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. A Tibold-nemzetség si birtoka,

mely az 1231. évi osztály alkalmával I. Bodor három idsebb fiáé, Jakabé, Kozmáé,
és Petkéé lett. 1467-ben egy Kistarnócza nev helységrl emlékeznek meg az

oklevelek, mely Enyingi Török Péter birtoka volt. 1512-ben Perneszi Imre, vala-

mint fiai, Miklós, Pál és István, királyi jóváhagyást nyernek e helységre. 1526-ban
Perneszi Ferencz, továbbá testvérei, Péter és Balázs, nyerik adományul n. Lajos
királytól. 1550-ben Báthori András birtokában találjuk. Az 1554. évi török kincs-

tári adólajstrom szerint 11 házból állott. Mikor I. Ferdinánd király 1560-ban
Perneszi Farkasnak adományozta, már puszta volt. Késbb ismét betelepült, mert
3jl 1565. évi török kincstári fejadólajstrom szerint már 28 és 1571-ben 42 házból

8*
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állott. 1598—99-ben Nádasdy Pál, 1627-ben Ferencz volt a földesura, Az 1660.
évi pannonhalmi dézsmaváltságjegyzék Szent-Györgyvár tartozékai között sorolja
fel. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul. 1726— 1733-ban
puszta és Széchenyi Zsigmondé. 1835-ben a csokonyai uradalomhoz tartozott.

Jelenleg gróf Széchenyi Antalnak és Frigyesnek van itt nagyobb birtoka és szép
kastélya, a melyet gróf Széchenyi Ferencz 1873-ban építtetett, Berendezése nagyon
értékes. Van itt sok régi festmény és bútor, remek bronzok, Alt-Wien, biscuit és

meisseni porczelláuok, sok régi angol metszet és egy gyönyör angol óra, melyet
gróf Széchenyi István ajándékozott gróf Széchenyi Pálnénak. Van a községben
olvasókör, önkéntes tzoltóegyesület, a gróf Széchenyi uradalomnak mezgazda-
sági szeszgyára ós gzmalma. Az Aszalói dlrl azt tartják, hogy e tájon feküdt
Aszaló község, mely a török hódoltság alatt pusztult volna el. A községhez tar-

tozó Aranyos-puszta a középkori Aranyas falu emlékét rzi. Az 1332— 1337. évi
pápai tizedjegyzék szerint már ekkor plébániája is volt. 1389-ben a segesdi urada-
lomhoz tartozott. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban két ily nev hely-
ség fordul el : Felsö-Aranyas és Alsó-Aranyas, mindegyik csak 5—5 házzal,
1565—66-ban pedig 4—4 házból állott. Az 1571. évi defterbe Fels-Arnas (így)

2, Alsó-Arnas 7 házzal van felvéve. 1726—33-ban puszta és gróf Széchenyi Zsig-
mondé volt és 1835-ben a csokonyai uradalomhoz tartozott. — Tamóczagyörgyös
(azeltt Györgyös) 1726-ban a Mérey és a Lengyel családoké volt. 1733-ban gróf
Széchenyi Zsigmond birtokában találjuk és ezóta a gróf Széchenyi családé. —
Tárcsa-puszta a középkorban szintén falu volt, mely az 1554. évi török kincstári

adólajstromban is 12 házzal fordul el. 1571-ben már 37 házból állott. — A köz-
séghez tartoznak még : Fáni- és Feri-majorok, Fels-, Közép- és Alsórigócz-csárdák.

Kistarnócza-puszta, Vadas-puszta, Antal-major, Pusztamalom, továbbá Cseresnyés-.

Újkút-, Cseriakol- és Újakol-tanyák.
Somogytúr. Somogytúr. A lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 184,

lakosaié 1490, kik közül 863 róni. kath. és 611 református. Postája helyben van, táv-

írója Balatonlelle és vasúti állomása Balatonboglár és Karád. 1082 táján puszta és a
veszprémi káptalan birtoka. 1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birto-

kai. 1233-ban már lelkésze is volt. Plébániája az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben

is elfordul. A XV. században számos köznemes családnak volt itt birtoka, mint

a Túri (1417—1475), Szár (1440) és a Túri elnévvel szerepl Szántai (1474—95),
Szenté, Szentefi (1417—1495), Kakas és Kis (1440). 1495-ben városi kiváltsá-

gokkal és vásárszabadalmakkal bírt s ekkor az Osztopáni család bírta egyes
részeit. 1536-ban Pekry Lajos, Esegváry Ferencz és Zewld Péter, 1564-ben
Magyar Bálint volt a földesura. 1582—83-ban Kis-Túr néven fordul el a lövöldi

karthauziak birtokaként. 1660-ban a szigligeti vár tartozékai között sorolják fel.

1701—1703 táján puszta és a Bakács családé volt. Az 1715. évi összeírás már a

községek között sorolja fel s megjegyzi róla, hogy öt év óta települt. 1726-ban
özvegy Bakács Lukácsné, szül. Csoknyay Éva, és a Lenyyel család birtoka.

1767-ben Lengyel Imre, Lengyel Gáspár örökösei, Bosnyák Mártonné, szül. Niczky
Judit, Jankovics Antalné, szül. Fekete Juliánná, voltak a földesurai. A XIX. század

els felében a Lengyel család örökösei, a báró Puteáni, a gróf Zichy, a Bosnyák,

a Jankovics, a gróf Niczky családok, továbbá Bárány Pál bírták. Jelenleg Pallini

Inkey Antalnak, Somogytúri Kunffy Adolfnak és Lajosnak,, gróf Zichy Bélá-

nak, gróf Jankovics Tivadarnak és Kurun Józsefnek van itt nagyobb birtokuk.

A községbeli kúriát a Bosnyák család építtette a XIX. század elején s ez jelenleg

Kunffy Lajos dr festmvészé, a ki itt szép mtermet is építtetett magának és

évenként júniustól deczemberig itt szokott tartózkodni. Van itt egy úrilak is, mely

Szalay László dr.-é. Az itteni róm. kath. templom 1747-ben, a református 1820-ban
épült. A községhez tartozik Babod-puszta, mely els ízben az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzékben fordul el. Az 1470-ben szerepl Babodi család is innen szár-

mazott. 1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1726-ban és 1733-ban

a Lengyel családé volt. A XIX. század közepén báró Puteáni Sándoré, a ki itteni

birtokait még 1856—57 eltt a Bihmer családnak adta el. — Tard-pusztát Szent

László király a szentmártoni apátság részbirtokaként említi, az 1083—1095. évi

megersít levélben. 1102-ben már a Megváltóról nevezett templomát is említik.

1229-ben, Törd alakban, a székesfehérvári káptalan birtokai között sorolják fel.

Késbb a i?ád-nembeliek azt állították, hogy a szentmártoni apátság itteni birtokait

az seiktl nyerte. 1261-ben e nemzetség itteni birtokait átengedte az apátságnak^
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E birtokosokon kívül még a kir. udvarnokoknak is voltak itt földjeik. 1336-ban

Vilmos szentmártoni apát rendezte az itteni jobbágyok szolgálmányait. Az 1332 - 37.

évi pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1403-ban a htlenség bnébe esett Fancs
Tamás fiainak, Jánosnak és Istvánnak, itteni birtokait Gordovai Fancs László

nyerte adományul. 1495-ben a székesfehérvári préposté és a Szántai családé.

1536-ban a lövöldi pálosok és Sulyok Balázs voltak földesurai. 1660-ban a szig-

ligeti vár tartozékai között találjuk. 1726-ban a Lengyel családé, majd az Inkeyek

birtokába került.

Somog i/udvarhely. A nagykanizsa—barcsi vasútvonal mentén fekv magyar somogyudvar-

kisközség. Házainak száma 308, lakosaié 2104, kik közül 1200 rom. kath. és 900
hely -

református. Postája, távírója és vasúti állomása Berzencze. Els ízben az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben fordul el. 1454-ben a vránai perjelség birtoka. Késbb
Szenterzsébeti Forster Györgyé, a ki 1481-ben felerészét Bornemisza Jánosnak

adta át. 1488-ban Bajnai Both János volt itt birtokos. 1498-ban ismét a vránai

perjelség birtoka. 1550-ben Török János volt a földesura. 1598-ban, Kétnyár falu-

val együtt, Zrínyi Györgyé. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben is a Zrínyiek

birtokaként szerepel. 1715-ben 21 háztartást írtak benne össze s ekkor rgróf
Turinetti Herkules József Lajosé volt. 1733-ban már Festetics Kristóf volt a helység

földesura és jelenleg is herczeg Festetics Taszilónak van itt nagyobb birtoka.

A községbeli róm. kathoükus templom 1888-ban, a református 1861-ben épült.

A községhez tartoznak: Kétnyár- és Nyáros-puszták. Kétnyár a XVI. században

falu volt, mely 1550-ben Török Jánosé, 1583-ban és 1598-ban a gróf Zrínyi

családé volt. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben is a Zrínyieké. 1726-ban már
puszta és rgróf Turinetti birtoka. 1733-ban Festetics Kristófé, kinek utódai mai

napig is bírják. A mai Somogyudvarhely határában feküdt Bocskád vagy Bácskád
falu, mely az 1367—1498. években a vránai perjelség birtokaként szerepel. 1550-

ben Török János volt a földesura.

Somogyvámos (azeltt csak Vámos). A lengyeltóti járásban fekv magyar kis- Somogyvámos.

község. Házainak száma 196, lakosaié 1230, a kik róm. kath. és ág. ev. vallásúak.

Postája, távírója és vasúti állomása Somogyvár. A középkorban, a mai Somogy-
vámos helység határában, abban a völgyben, mely Vitya közelében a Sáska-akol-

nál kezddik s Somogyvámoson át Pamuk helységig vonul, feküdt Csopak falu,

mely Albeus mester esztergomi kanonoknak 1237—40. években kelt összeírása

szerint, részben a szentmártoni apátság birtoka volt. E falu a török hódoltság alatt

teljesen elpusztult és még a neve is elenyészett. Közelében a hódoltság alatt Vámos
falut találjuk, a hol a régi templom romjai most is láthatók. Az 1575. évi török

kincstári adólajstromban Vámosfalva alakban találjuk 6, 1580-ban pedig 5 házzal.

1598—99-ben Nagy István, 1626— 27-ben a Oyulaffy család volt a földesura.

Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint Csobáncz várához tartozott. 1715-ben

11 háztartást írtak benne össze s ekkor Jankovics Istváné volt. 1757-tl a Niczky
család birtoka, de a XIX. század els felében a Jankovics család is földesura volt.

1856-ban Kund Vincze, jelenleg pedig Kund Gusztáv a legnagyobb birtokosa.

Az evangélikus templom 1860-ban épült. 1867-ben a község teljesen leégett, 1901-

ben pedig majdnem háromnegyedrésze. A községhez tartozik: Gilye, azeltt Gilla-

puszta, mely 1439-ben Gellye alakban fordul el. 1479-ben a Töli család volt itt

birtokos. Az 1583. évi adólajstromban és az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékbt.
még falu és a székesfehérvári custodiatusé. Az 1701— 1733. években puszta és

Jankovics Istváné volt. — Remete-puszta már a tatárjárás eltt fennállott. Albeus
mesternek 1237—1240. évi összeírása szerint a szentmártoni apátnak itt két ekére

való földje volt. 1494—95-ben királyi birtok. Az 1575. évi adólajstrom szerint

még 4 adóköteles házát írták össze. 1726-ban puszta és Guary Gáboré és Fóka
Miklósé. 1767-ben Guary Miklós birtokában találjuk. — Vincze-major csak a XLX.
század közepén épült. Idetartozik még : Ihász-puszta is.

Somogyvár. A fonyódi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, körjegyzség- somogyrár.

gel. Házainak száma 313, lakosaié 2299, a kik leginkább r. kath. vallásúak. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. A vármegye hajdani székhelye. A mai
helység fölött emelked dombon állott a vármegyének nevet adó Somogyvár,
melynek messze terjed sánczai ma is láthatók. Szent István király uralkodása
idejében Koppány volt e vidék ura, a ki székhelyét is itt tartotta. Szent István

király legyzvén Koppányi, annak székhelye a somogyi királyi várbirtokok közép-
pontja lett. A Szent László királytól Szent Egyed tiszteletére alapított itteni benedek-
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rend apátságról már 1208-ból van els ízben okleveles adatunk, melyrl egy
1297-ben kelt oklevél is megemlékezik. 1309—1392-ben hiteles hely volt. Somogy-
vár 1224-ben már városi kiváltságokat élvezett és várát 1344-ben is említi egy
oklevél. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is szerepel s ekkor plébániája

is volt. 1410-ben királyi város volt, melyet Zabor- és Dob-pusztákkal együtt Mar-
csali Miklós és Dénes nyertek Zsigmond királytól. A Marczali család még 1481-ben
is bírta, de egy 1474-ben kötött örökösödési szerzdés révén a Báthoriak is

beiktattatták magukat a város egy részének a birtokába, míg a város másik részét

a Szent László királytól alapított itteni benczésmonostor bírta, mely 1470-ben is

még földesura volt. 1492-ben törvénykezési székhely. 1495-ben a Báthoriak nyerték

adományul. Szent György vértanú tiszteletére szentelt templomát 1455-ben is említik.

Az 1536. évi adólajstrom szerint a város két részbl állott: Somogyvárhidas 6,

Somogyvár alsópiacz 18 portával van felvéve az adólajstromban és ekkor Török
Bálint volt a földesura, 1550-ben pedig Báthori András és Pethe János. A török

hódoltság alatt iflákok (rácz határrök) telepedtek le a helységben, a kik föld-

míveléssel is foglalkoztak s az slakossággal szemben, török részrl, többrendbeli

kedvezményben részesültek. 1581-ben itt a török adószedk 10 ily iflákoktól lakott

házat írtak össze. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint Szent-György várához

tartozott. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek, a gyri püspökség kormány-
zója nyerte adományul. 1715-ben 19 háztartást írtak össze benne. 1715— 1733-ban
gróf Széchenyi Zsigmond, 1757-ben Antal, 1776-ban Ferencz, 1835-tl Lajos volt

a földesura és jelenleg özvegy gróf Széchenyi Imrénének van itt nagyobb birtoka

és szép kastélya, melyet gróf Széchenyi Dénes 1870-ben megnagyobbíttatott.

A kastélyban több nagy üvegszekrény tele van a határban lelt skori leletekkel

és a Kupavárhegyrl származó régiségekkel. Gróf Széchenyi Imre ugyanis 1896-ban
a saját költségén kiásatta a kupahegyi Szt.-Aegidius-templom és kolostor alapfalait,

honnan egyéb leletek között sok érdekes, román stíl faragott kdomborm és

feliratosk került felszínre, melyeknek jórészét a kastély csarnokának falába falaz-

tatta be. Van a kastélyban egy kb. 7000 kötetes könyvtár és 10—12 kötetes

ritkabecs családi krónika, családi levéltár, nagybecs festmények és régi bútorok.

A lépcsház teljes mvészi faburkolatának román stíl faragványait és oszlopait

egy juhászlegény faragta, a kit a nemes gróf képeztetett ki, a ki azonban korán

elhunyt. A község róni. kat. temploma 1828-ban épült. Van itt hitelszövetkezet, hit-

községi takarékmagtár és egy gzmalom, mely a Széchenyi-uradalomé. A községhez

tartoznak : Mária-puszta, Vidámház-puszta, Kupavárhegy-telep. Újhegy (azeltt

Besliaszl), Vadaskert- (azeltt Szávicza-)puszta. Váralja-puszta. Váralja-puszta

helyén feküdt a hajdani Somogyvár. 1726-ban részben Bátsmegyey Jánosé, részben

Szily Márton örököseié. Somogyvártól délre esett B vagy Bü-puszta. a hol egykor

a Szent-Kereszt tiszteletére monostor állott fenn ; ez volt a i?ó'-nemzetség monos-
tora, mely hiteles hely is volt. 1328-ban a B-nembeli Kozma fia, Mihály, itteni

birtokainak felét sógorának Zoltán fia Lászlónak ajándékozta. Késbb pedig, Mihály

magvaszakadtával, a király e birtok másik felét is Lászlónak adta. — Az 1536. évi

összeírásban Somogyvár szomszédságában Kortho birtok fordul el. Ily nev hely-

séggel az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is találkozunk. Emlékét a Kiirtó

nev dl rizte meg. — Mária pusztán van az uradalmi kormányzó székhelye.

Határában Otocska Béla, a Ferencz- Józ efrend lovagja, a jelenlegi jószágigazgató,

az elhunyt gróf iránti kegyeletbl és baráti szeretetbl, csinos park közepén, diszes

gránitobeliszket állíttatott fel.

somogyvisonta. Somogyvisonta (azeltt csak Visonta). A somogyszob—barcsi vasútvonal mentén

fekv magyar kisközség. Házainak száma 167, lakosaié 891, a kik leginkább refor-

mátusok. Postája, távírója és vasúti állomása Erdcsokonya. 1269-ben Villa Vysunta

alakban említik az oklevelek. 1536-ban Loránth Miklós, Ipoltfy János és Wárday
Tamás voltak a földesurai, 1550-ben pedig Patthangws (Pattantyús) Miklós, Por-

koláb Márton és Wárday Zsigmond. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban

csak Visont alakban fordul el 7 házzal. 1583-ban Loránth Gábor, 1598—99-ben

Horváth Ferencz és János, 1660-ban a Koroknay és a Topos családok birtokában

találjuk. 1715-ben 25 háztartást írtak benne össze. 1726-ban Malik Ferencz volt

a földesura. 1727. évi szept. 12-én Szegedy Ferencz, Antal és László nyertek e

helység részére adományt III. Károly királytól. 1776-ban Somogyi Sándor, Malik

László, Somssich Antal, Végh Péter, a Kardos család, Oaál József, Záborszky

László, Barabás János, továbbá a Hertelendy, a Foki és a Czindery családok
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voltak az urai. Tlük gróf Széchenyi Ferencz vette meg és 1835 óta a gróf

Széchenyi család erdcsokonyai uradalmához tartozik. Jelenleg gróf Széchenyi

Gézának van itt nagyobb birtoka. A református templom 1820—32 között épült.

Az uradalmi major régi magtárát Malik László 1780 táján eredetileg templomnak
építtette, de halála után félbemaradt és magtárnak alakították át. Van a község-

ben hitelszövetkezet, három cséplgép társaság, egy hengermmalom társulat és

polgári olvasókör.

Somogyviszló. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma Somogyyiszió.

81. lakosaié 490 s közülök 125 róm. kath. és 364 református. Postája Somogy-
apáti, távírója és vasúti állomása Mozsgó-Szulimán. Az 1332— 37. évi pápai tized-

jegyzékben Vizla, Yizló és Vizlan alakban fordul el. 1403-ban Somoghwyzló
alakban embtik s ekkor Rupolujvári Tamásfi István és János itteni birtokait

Zsigmond király Anthimus fia Jánosnak adományozta. 1465-ben Szent Mihály tisz-

teletére szentelt templomát is említik. 1466-ban, midn Viszlói Áron György
Somlyói Pétert testvérévé fogadta, itteni birtokrészeit is reáruházta. 1469-ben
Hédervári Imre macsói bán a helység egy részét Somogyi Péternek adta, azzal a

kötelezettséggel, hogy Viszlói Áron Györgyöt és nejét halálukig köteles javaiban

részeltetni. Az 1470—1473. években a szigetvári vár tartozékai között sorolják fel és

ekkor Baranya vármegyéhez számították. 1486-ban Dombai Ferenczé volt. 1493-ban
Komis Mihályné, a ki Dombai leány volt, itteni birtokrészeit az Enyingi Török
családnak adta el. 1557-ben Szekcsöy Máté és Medvéi Benedek nyertek itt egyes

részbirtokokra adományt I. Ferdinánd királytól. Az 1565— 66. évi török kincstári

fejadólajstromban 13 házzal van felvéve. 1660-ban a szigbgeti vár tartozéka,

1692-ben Lengyel Jánosé. 1713-ban csak 3 háztartást írtak benne össze. 1726-ban
a Lengyel és a Mérey családok voltak a földesurai. 1767-ben Somssich Antal udv.

tanácsos, Vrancsics Pál. Lengyel Borbála és Baranyai özvegye voltak itt bir-

tokosok. 1835-ben a Somssich és a Boronkay családoké volt. Késbb gróf Zichy
Pál birtokába került és 1856-ban gróf Zichy Károly volt a legnagyobb birtokosa.

Jelenleg gróf Edelsheim-Gyulay Lipótnak van itt nagyobb birtoka. A ref. templom
1784-ben épült. A határbeli Agvölgy-dülben a hagyomány szerint hajdan valami

falu feküdt. — Vitorág és Somogyviszló szomszédságában fekhetett Zerenka falu,

mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul. Az 1536. évi adó-

lajstromba is fel van véve. Á községhez tartozik: Somogyviszlói- puszta,

Surcl. Csurgói járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 178, Surd.

lakosaié 1019, a kik r. kath és ág. ev. vallásúak. Postája Zákány, távírója Gyékényes,
vasúti állomása Zákány és Gyékényes. 1268-ban a Hahót-iiemzetség birtoka. 1468-ban
Szenterzsébeti Forster György szerezte meg a Berzenczei Lorántfi családtól, de ugyan-
akkor a Debrentei Himfi család tart hozzá jogot. 1471-ben a Kanizsai család itteni

birtokait visszaadta a Himfieknek és rokonaiknak. 1481-ben Forster György Tolnai

Bornemisza Jánost osztályos testvérévé fogadván, felerészét átengedte neki.

1550-ben Zalai Kelemen volt a földesura, Az 1565—66. évi török kincstári fej-

adójegyzékben csak 2 házzal van felvéve. 1626-ban Szalay Jánosé volt. Az 1660.

évi dézsmaváltságjegyzék szerint több nemescsalád lakta, 1659-ben a helységnek
már evangébkus lelkésze is volt. 1701—1703-ban a Szabó család volt az ura.

1715-ben 16 háztartást írtak benne össze s ekkor Madarász Lászlóé volt. 1726-ban
a Szalay család, 1757-ben Niczky György tanácsos, 1773-ban gróf Niczky Kristóf,

1835-ben gróf Festetics László volt a földesura, majd az Inkey család birtokába

került. 1856-ban gróf Zichy Domonkos püspök, majd gróf Zichy Ödön volt a
helység legnagyobb birtokosa, Jelenleg gróf Zichy Ödön hasonnev fiának van itt

nagyobb birtoka és az övé az Inkey család régi kúriája is. Az evangélikus templom
1869-ben épült. 1848-ban az itt átvonuló horvát hadak három ízben is felégették

a helységet. A lakosok hitelszövetkezetet és gazdakört tartanak fenn. Surdtól

éjszakkeletre, a bszói határ felé feküdt Pata falu. A községhez tartozik: Feketesár-

puszta, mely 1856-ban a Festetics család déghi ágának birtoka volt, továbbá
János-major és Petrács-puszta.

Szabadhegy. A vármegye éjszakkeleti sarkában fekv magyar kisközség. Házai- Szabadhegy.

nak száma 56, lakosaié 239, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája és táv-

írója Városhidvég, vasúti állomása Mezkomárom. A helység története azonos Falu-

hidvég és Városhidvég történetével, mely két faluval össze van épülve. Földesura
a herczeg Batthyány család volt.

Szabadi. A Kapos-csatorna mellett fekv kisközség. Házainak száma 93, Szabadi.
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lakosaié 591, kik közül 361 magyar- és 230 németajkú, és róm. kath. és ág. ev.

Vallású. Postája Csorna, távírója és vasúti állomása Attala-Csoma. A középkorban
Tolna vármegyéhez tartozott. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

fordul el. 1660-ban Csobánczvár tartozéka. 1715-tl. a gróf Batthyány családé

volt. 1835-tl a gróf Schmiedegg és a gróf Batthyány családok voltak a földesurai.

Jelenleg rgróf Pallavicini Edének van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik:

jBSs^áí-puszta, mely 1849-ig gróf Batthyány Kázmér birtoka volt. Most szintén

Pallavicini rgrófó és itt lakik, Kasza Ferencz, az uradalom fintézje.
Szabás. Szabás. Nagyatádi járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma

139, lakosaié 894, kik közül 268 r. kath. és 610 református. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Kutas. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zékben fordul el. 1395-ben a Batthyányak birtoka. 1403-ban Batthyány György
fiai, László és Albert, htlenségbe esvén, birtokaikat elvesztették s azokat 1404-ben
a Tapsonyi Anthimiek kapták, de 1405-ben ismét visszanyerték. A Szent Kozma
és Demjén tiszteletére szentelt egyházat 1402-ben említik. 1477-ben Alapi István

és Benedek, kiknek anyjuk Batthyány leány volt, továbbá Batthyány Boldizsár, új

adományt nyertek e helységre. 1536-ban Pekry Lajos és Gyulay István, 1550-ben
Batthyány Ferencz és 1583-ban Batthyány Farkas volt a földesura. Az 1554. évi

török kincstári adólajstrom csak 7 házzal van felvéve. 1598—99-ben Istvánffy

Miklósé volt. 1726—33—57 és 73-ban a Vasdinnyey és a báró Melczer család,

majd a Dezséri Országh és leányágon elbb a Lidértejedi Nagy, majd a Tallián

család kezére került ; de a Vasdinnyey és a Dezséri Krizsanich családoknak is

voltak itt részeik. Jelenleg báró Tallián Dénesnek és özvegy Somogyi Gyulánénak
van itt nagyobb birtokuk. Báró Tallián Dénesnek régi kúriája és szép kastélya van
itt. Az elbbenit Tallián János építtette 1840 körül, az új, emeletes kastélyt pedig

mostani tulajdonosa, 1902-ben. A régi kúriában rzik a Perneszig Tallián és az

ezekkel osztályos családok gazdag levéltárát, a kastélyban pedig sok érdekes japán

régiséget, hímzést és Alt-Wien porczellánt. A községbeli róm. kath. templom
1840 táján, a református 1800 körül épült. Itt van a nagyatádi téglagyár rész-

vénytársaság téglagyára és özv. Somogyi Gyuláné gzmalma és téglagyára. A köz-

séghez tartoznak: Bélaháza-, Dénesháza- és JanosMza-puszták. A bélaházi-yusztai

erd egyik magasabb területén két körsáncz látható.

Szárszó. Szárszó. Balatonmenti magyar kisközség és látogatott fürdtelep. Házainak

száma 234, lakosaié 1067, a kik róm. kath. és református vallásúak. Postája és

távírója helyben van, hajóállomása Balatonföldvár. Eredeti neve Száros-Aszó volt.

Els ízben az I. László királytól a veszprémi káptalan részére 1082 táján kiállí-

tott megersít levélben fordul el. 1233-ban Bertalan veszprémi püspök itt kápol-

nát építtetett. 1229-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai és

1267-ben a tihanyi monostornak is. 1358-ban a tihanyi apátság, 1368-ban a

veszprémi káptalan itteni birtokait említik. Az egyházi birtokosokon kívül a XV.
században a Fancs család is földesura volt. 1409-ben Gordovai Fancs János itteni

birtokait Fancs László fiai örökölték, kik 1424-ben megosztoznak rajta. 1536-ban

a székesfehérvári Szent-Miklós-káptalan, a lövöldi perjel és Fancsy János voltak

a földesurai. Az 1563. és az 1573—74. évi török kincstári adólajstrom szerint 7

házból állott. 1583-ban a lövöldi karthauziaké volt, 1660-ban Zankó Miklós jószága.

1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár, 1726-ban a gróf Harrach és 1733-ban

már a Hunyady család birtokában találjuk és jelenleg gróf Hunyady Józsefnek

van itt nagyobb birtoka. A községbeli ref. templom 1810-ben épült. A róm. kath.

imaház pedig 1905-ben. 4 községben gztéglagyár is van.

Szenna. Szenna. Kaposvártól délnyugatra fekv magyar kisközség; körjegyzségi

székhely. Házainak száma 336, ref. lakosaié 1662. Postája helyben van, távírója

és vasúti állomása Kaposvár. 1443-ban Zana, 1446-ban Zenna alakban fordul

el, a kaposvári vár tartozékai között. 1448-ban az Osztopáni Perneszi családot

iktatják birtokába. 1449-ben Mérey Lászlónak is voltak itt részei. 1447-ben a

Szákosfalvi család tart e helységre igényt. 1450-ben Perneszi Pál, Hetési Cseh

Balázstól, vett itt birtokrészeket. A XV. század második felében a Laki Thúz
családé volt. 1484-ben Corvin Jáno^ nyerte adományul. Lald Thúz János fiai,

Alfonz és Mátyás; azonban 1494-ben visszakövetelték az atyjuktól elvett birtokokat.

Hosszas per után, 1500-ban, II. Ulászló király rendeletére a székesfehérvári káp-

talan Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét iktatta a helység birtokába. 1526-ban

egy részét Perneszi Ferencz és testvérei, Péter és Balázs, nyerték. 1536-ban
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Szenna és Tokaj földesurai a következk voltak : Mérey Mihály, Korothnai János,

Ellyeivelgyi László, Perneszi Ferencz, Ipoltfy Tamás és Both János, 1550-ben

pedig Perneszi Pál, Korothnay Máté és Mérey Mihály. 1559-ben Tahy Ferencz

és neje, Zrínyi Ilona, vásárolták meg. 1560-ban egy részét Perneszi Farkas

njrerte adományul I. Ferdinándtól. 1598-ban Perneszi Andrásé volt. 1612-ben

Györgyé, továbbá János fiaié: Ferenczé, Istváné és Pálé. 1669-ben Perneszi János

itteni birtokait Csepely Györgynek idegenítette el. 1678-ban pedig Perneszi Ferencz

adta el az birtokait György özvegyének. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna
Julianna, férj. Babócsay Ferenczné, birtokában találjuk. Egy 1703 táján kelt össze-

írás szerint ismét a Koroknay család volt itt birtokos. 1715-ben 18 háztartást írtak

benne össze s ékkor gróf Esterházy Józsefé volt. 1726-tól a herczeg Esterházy-

féle hitbizományhoz tartozik. A református templom 1785-ben épült. A lakosok

tejszövetkezetet és hitelszövetkezetet tartanak fenn és Szabó Jánosnak henger-

gzmalma van itt. A községhez tartozik : Denna-puszta, mely eredetileg somogyi
várföld volt. 1268-ban Lrincz nádor, somogyi fispán, egy részét a hetesi neme-
seknek ítélte oda, a mit IV. László király 1274-ben megersített. Az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzék plébániáját is említi. 1438-ban Gúti Országh Mihály és

János nyerték adományul. 1460-ban Kaposújvárhoz számították. 1536-ban Both
János és Fánchy Gáspár, 1550-ben Dersfi Farkas a földesura. Az 1598—99. évi

adólajstromban még elfordul. 1726 óta puszta és a herczeg Esterházy-féle hit-

bizományhoz tartozik. — Kaposszerdahely- (azeltt Szerdahely-) puszta. A Oyör-
nemzetség si birtoka, honnan a nemzetség egyik ága nevét is vette. E birtokot

1245-ben Ders kapta, Utóda, Miklós, 1335-ben itt pálosrend kolostort alapított,

Szent László tiszteletére. Az 1346. évi osztály alkalmával Szerdahelyi Miklósnak
jutott. Ugyanekkor említik a Szent Szz tiszteletére szentelt templomát. Az 1332—
1337. évi pápai tizedjegyzékben plébániája is elfordul. 1408-ban Szerdahelyi

Koron János birtoka. 1489-ben Szerdahely, másként Péterfalva, Szerdahelyi Istváné.

Az 1443—1453. években részben Kaposújvár tartozéka. Az 1550. évi adólajstrom-

ban Dersszerdahely alakban fordul el s ekkor Lnrefy János és Ferencz voltak a
földesurai. Az 1565—66. évi török kincstári adóösszeírásban csak 2 házzal van
felvéve. 1571-ben 8 házát írták össze. 1715-ben gróf Esterházy Józsefé, 1726-ban
a Lengyel és a Mérey családoké volt. Késbb a Svastits, majd a Kacskovics
és a Horváth családoké lett. Ezektl pedig Fels-Eri Nagy Ferencz birtokába

kerülvén, 1895-ben parczellázták s most 101 házában 600-nál többen laknak. —
OíeZefc-pusztát 1421-ben, mint Illyemindszenti János birtokát, a Tamási Vajdafiak
nyerik adományul. Egy 1703 eltti összeírás szerint a Koroknay családé volt.

1726-ban már a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott. — Az 1536. évi

adólajstromban Szenna, Szerdahely és Tokaj szomszédságában Ropoly nev bir-

tokot találunk, mely már az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul
Kupid alakban. 1550-ben Dersfi Farkas, Lengyel Boldizsár és Alya Mátyás voltak

a földesurai. Most Töröcskéhez tartozik.

Szenti. Csurgótól keletre fekv magyar kisközség. Házainak száma 167, Szenta.

lakosaié 1193, kik közül 819 róni. kath. és 327 református. Postája, távírója és

vasúti állomása helyben van. 1360-ban és 1498-ban a vránai perjelség volt a
földesura. Közben, 1481-ben, a szenterzsébeti uradalom tartozékai közé számítot-

ták, a mikor Szenterzsébeti Forster György, Bornemisza Jánost testvérévé fogad-
ván, a felerészét átengedte neki. 1550-ben Török János volt a földesura. Az 1571.
évi török kincstári adólajstromban Szenté alakban fordul el, 9 házzal. 1598

—

99-ben Zrinyi György volt az ura és 1626—1660. év között is. 1715-ben 8 ház-
tartást írtak benne össze s ekkor rgróf Turinetti Herkules József Lajosé volt.

1733—1767-tl a Festetics család volt a földesura s jelenleg is herczeg Festetics

Tassilónak és herczeg Hohenlohe Keresztélynek van itt nagyobb birtokuk. A köz-
ségbeli róm. kath. templom 1873-ban, a református 1851-ben épült. Van a köz-
ségben hitelszövetkezet és egy benzinmotoros malom. Idetartozik: Szentaújmajor,
Bükk-puszta, Nagyhomok-puszta és Pusztagát.

Szentbalázs. Kaposvártól délkeletre fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Szentbalázs.

Házainak száma 77, róm. kath. lakosaié 620. Postája, távírója és vasúti állomása
helyben van. Az 1332 — 37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el els ízben.

1346-ban Sanctus Blasius, 1376-ban Szentbalázsegyháza alakban említik az okle-
velek. 1425-ben Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerda-
helyi Dersfi Márton, a zseliczszentjakabi apátsággal szemben, jogot tartanak reá



156 Somogy vármegye községei

és tartozékaira. 1454-ben Szerdahelyi Dancs Pál itteni birtokrészeit Somi Mihály-

nak es Demeternek vetette zálogba. Az 1536. évi adólajstrom szerint Szentbalázs,

Szentlászló, Veresfalva, Gyarmat, Tóthfalu és Ireghfalva helységeknek a szerda-

helyi pálosok, Sibrik Ozsvát és Dersfi Miklós özvegye voltak a földesurai.

1550-ben az egész helység Dersfi Farkasé volt. 1660-ban lmrefftj Farkasné jószágai

között sorolják tel. 1715-ben 14 háztartást írtak benne össze. 1726-ban a herczeg

Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott, de a zseliczszentjakabi apátságnak is volt

itt birtoka. Jelenleg herczeg Esterházy Miklós a legnagyobb birtokosa. A róm.

kath. templom 1777—1782 között épült. A községhez tartozik: Páprág

y

'-puszta.

Szentborbns. Szentborbás. Drávamenti kisközség. Házainak száma 45, lakosaié 412, kik

közül 112 a magyar és 300 a horvátajkú és róm. kath. vallású. Postája és távírója

Lakócsa, vasúti állomása Darány. Még a tatárjárás eltti korszakban alakult.

IX. Gergely pápának 1232-ben kelt levele szerint Szent Barnabás tiszteletére

szentelt kápolnája még 1216 eltt épült. 1324-ben Zenthbarrabás alakban fordul

el s ekkor a zseliczszentjakabi apátságnak voltak itt birtokai. Az 1332— 37. évi

pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1375-ben a Szerdahelyi Dersfiakal iktatták bir-

tokába. Az 1536. évi adólajstrom szerint Török Bálinté volt. Az 1660. évi pannon-
halmi fapátsági tizedjegyzékben részben a székesfehérvári custodiatus, részben

a zseliczszentjakabi apátság birtoka. 1733-ban puszta s a zseliczszentjakabi apátságé.

1757 után települt be újból. 1776-ban ismét jobbágyközség, melynek földesura a
zseliczszentjakabi apátság s ez jelenleg is a legnagyobb birtokosa. 1881 júl. 20-án

az egész helység leégett. A községhez tartozik: Krancsevicza-puszta.

Szentgáioskér. Szentgáloskér. ki, igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma

137, lakosaié 1290, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Mernye. 1321-ben Keer alakban fordul el s ekkor a Bogár és

a Maréi Gunyafi családé. Elfordul az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben is.

1400-ban Gwnyaker, Gwnyafyaker alakban fordul el. 1421-ben az Atádi Kéri

család volt itt birtokos és 1462-ben a Kéri és a Kéri Kandal családok, de ekkor

már Pusztakér a neve. 1469-ben a nyúlszigeti apáczák azt a részét, a mely Szenyesi

Tamásnál volt zálogban, zálogul magukhoz váltják. 1481-ben Kéri Mátyás, testvé-

reivel szemben, igényt tart a birtok egy részéhez. 1486-ban Atádi Kéri Gergely

itteni birtokrészeit a nyúlszigeti apáczák bírták zálogban. 1487-ben a Bérei csa-

ládnak voltak itt részei. Az 1536. évi adólajsíromban Kery aliter pusztakér alakban

fordul el s az 1582—83. évi adólajstroniban is, s ekkor még egy portát írtak

benne össze, mely a lövöldi karthauziaké volt. A XVI. század végén elpusztult.

1767-ben a Vranovics család, 1776-ban Vajda Zsigmond és Svastics Antal voltak

az urai, a XIX. század els felében pedig a Bogyay, a Bocsári Svastics, a Kacs-

kovics, a Xedeczei Nedcczky, a Matkovics család és a herczeg Esterházy-féle

hitbizomány. Jelenleg a herczeg Esterházy-féle hitbizomány, Svastics Aladár örö-

kösei és Kacskovics Zoltán a legnagyobb birtokosai. A községhez tartozik: Lapa-

puszta, mely a középkorban falu volt, A i?áíóf-nemzetség úgynevezett nádori ágá-

nak si birtoka, melyet az 1283. évi osztály alkalmával I. Lóránt nádor fiai.

Mátyás és Rátót, nyertek. 1337-ben a Rátót-nembeli Olivér mester faluja. 1358-ban

a zseliczszentjakabi benczés apátság birtoka, 1412—1437-ben Dióslápa vagy Lápa
alakban fordul el s ekkor a rátóti prépostságé volt. 1726 óta puszta.s a herczeg

Esterházy-féle hitbizományhoz tartozik. - - Ráczrs-puszta 1229-ben Örs alakban

fordul el a székesfehérvári káptalan birtokai között. — Diós-puszta 1856-ban

Bogyay Sándoré volt.

Szentiászió. Szentlászló. A szigetvári vasút mentén fekv kisközség, körjegyzséggel. Házai-

nak száma 157, lakosaié 1025, kik közül 193 magyar, 829 németajkú és kevés

kivétellel róm. kath. vallású. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van.

Az 1234— 1270. évek között két ily nev helység volt e tájon. Az egyik Szent-

lászló 1262-ben a szentmártoni benedekrend apátság birtoka, mely 1328-ban,

csere útján, a öí/óV-nembeli Dersfiak birtokába került. 1346-ban a Szerdahelyi

Dersfiak megosztoztak rajta, de 1364-ben Szigfrid szentmártoni apát visszaszerezte,

1434-ben azonban Szerdahelyi János fiának : Imrének és két fiának adta cserébe.

1489-ben Szerdahelyi István birtokai között sorolják fel. 1598—99-ben Székely

Mihályé volt. 1660-ban Sümeg-Szent-László alakban fordul el, Imrefy Farkasné

birtokaként. 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul. 1715-ben

csak 3 háztartását írták össze. 1733—1757-tl a Festetics család volt a földes-

ura. Jelenleg gróf Bolza Pálné, szül. Vigyázó Jozefa örököseinek van itt nagyobb
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birtokuk. A róm. kath. templom 1738-ban épült. A községben egy gzmalom is

van. Idetartozik Kisszentlászló-puszta, mely 1773-ban már fennállott. Ritics-puszta

is a községhez tartozik.

Szén i/ér. Marczali járás magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 161, Szenyér.

lakosai 1046, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása

Böhönye. 1331-ben Seyner, 1354-ben Zyner alakban fordul el, a Szenyéri család

birtokaként. 1425-ben Tapsonyi Anthimi János fiainak, Miklósnak és Jánosnak,

a birtoka. 1436-ban már plébániája is volt. 1465-ben a nagyszakácsi községre

vonatkozó határjáró levélben is szerepel. 1482-ben városi kiváltságokkal bírt.

Varáról els ízben 1464-ben van adatunk s ekkor Tapsonyi Anthimi László bir-

tokában volt, a kitl azonban a király elvette és Kanizsai Lászlónak adományozta.

Az 1471. évi 29. törvényczikk az itteni ersségnek 25 nap alatt leend lerombo-

lását rendelte el, a mit azonban aligha hajtottak végre, mert ugyanez évben, nov.

25-én, Laki Thúz János és Miklós birtokában találjuk. 1482-ben Tapsonyi Anthimi
János fia János, tartozékaival együtt, 6000 frt-ért Vesaki Perottusnak, az esztergomi

érseki jószágok kormányzójának, adta el, de a beiktatásnak az erdítvény vár-

nagya, Laki Thúz János nevében, ellentmondott. Bakócz Tamás esztergomi érsek

1519-ben végrendeletileg az esztergomi káptalannak hagyományozta. 1536-ban az

esztergomi káptalan volt a földesura, 1550-ben pedig Wárday Zsigmond. 1556-ban
az ersségnek Nagy Balázs volt a vajdája, a mikor a törökök sikertelen támadást

intéztek az erdítvény ellen. 1562-ben gróf Nádasdy Tamás birtokában volt. A vár

rsége ezidtájt messze földön híres volt a törökökkel vívott párbajairól. 1566-ban,

Szigetvár elestének hírére, az rség a várat felégette és megszökött. A törökök

felépítették ugyan a várat, de az többé nem szerepel a hadtörténetben. A vár egy
15 hold terület körülsánczolt dombon állott. Ennek azonban ma már csak a

szántás közben elkerül téglák tartják fenn az emlékét. A vár képét az esztergomi

káptalan szenyéri uradalma ma is pecsétjén viseli. Valószín, hogy e várdomb
hajdan skori földvár volt, a mit az ott található bronzkori és kelta cseréptöre-

dékek is bizonyítanak. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzékben a helység az esz-

tergomi káptalan jószágai között van felsorolva. Az 1715. évi összeírásban 15
háztartással szerepel s gróf Nádasdy Tamásé volt, míg 1726-ban ismét az esz-

tergomi káptalané, mely jelenleg is a legnagyobb birtokosa. A róm. katholikusok

itteni temploma torony nélkül szkölködik. A községhez tartozik Arad-puszta,

melyrl 1363-ban van els ízben adatunk. 1482-ben Szenyér várának tartozékai

között sorolják fel ; 1536-ban az esztergomi káptalané, 1726—1733-ban felerész-

ben az esztergomi káptalan, felerészben Festetics Kristóf birtoka. A XIX. század-

ban az esztergomi káptalan bírja. Idetartozik még: Fels-puszta
Szigetvár. A barcs—pécsi vasútvonal mentén fekv magyar nagyközség. Szigetvár.

Házainak száma 917, lakosaié 6145, kik között a róm. kath. a legtöbb. Postája,

távírója és vasúti állomása helyben van. A mai Szigetvár helyén eredetileg egy
monostor állott, melyet, a XIII. század második felében, alkalmasint IV. Béla király

alapított. A premontrei rendek egykori monostorának emlékét csupán egy kszobor-
töredék rzi, mely a mai templom tornya alatt van. A monostor közelében, az

Almás vizének árterületében, hajdan egy Lázár nev sziget volt, melyen a Szigeti

család lakott. E család se Macrinus volt és utódai a Szigeti nevet csak a XIV.
században vették fel. 1408-ban e sziget részben Szigeti Anthymus fia, János,

birtoka, részben a Szigeti család többi tagjaié. 1413-ban Almasziget néven emlí-

tik az oklevelek. Az 1413—1429. években Anthimi János Szigethi Demetertl, Mik-
lóstól és Tamástól, cserében más birtokért, megszerezte e család itteni birtokait.

1463-ban már városi jelleggel bírt s vára is volt s ekkor a város, a hozzátartozó

uradalommal együtt, Garai Jób birtokába került, de ahhoz a Somkereki Erdé-
lyiek és a Zichyek is jogot tartottak. 1463—1473 között az Anthimi család

birtoka. 1473-ban Anthimi János az Enyingi Török családnak zálogosította el.

1479-ben Mátyás király Török Ambrusnak adta. 1487-ben Török Imre lakott a
várban. Fia, Bálint, a ki 1521-tl kezdve bírta Szigetvárt, a várat megersítette.
1530-ban János király hadai vették ostrom alá a várat, mely 1533-ban Ferdinánd
birtokába került. 1543-ban a vár Török Bálint nejéé, a ki azt Ferdinándnak
átengedte. 1548-ban vették kezdetüket Szigetvár megersítési munkálatai. 1550 ben
Ferdinánd Tahy Ferenczet nevezte ki Szigetvár kapitányának. 1553-ban Dersfi
Farkas lett a kapitánya, 1554-ben Kerecsényi László, a ki 1555-ben Tujgon budai
basa támadását vitézül visszaverte. 1555-ben Horváth Márk a várparancsnok.
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L556-ban Ali basa 25,000 emberrel vette ostrom alá, de Nádasdy Tamás és

Zrínyi Miklós felment hadainak közeledtére, abbahagyta az ostromot. Horváth
lemondása után. Zrínyi Miklós ajánlatára, Farkasich Gergely lett a szigetvári

kapitány, de 1558-ban ismét Horváth Márk. E második kapitánysága alatt a várat

teljesen helyreállították. 1561-ben Zrínyi Miklós lett Szigetvár kapitánya. 1563-ban
I. Ferdinánd király megersítette az egyrészrl Istvánffy Pál és Palinai Literati

Pál, másrészrl a Tahy Ferencz szigeti prefektus között a város kiváltságai iránt

Szigeten 1551-ben kötött egyezséget. 1566. év nyarán Szulejmán szultán vette

ostrom alá a várat, melyet a Zrínyi Miklós parancsnoksága alatti rség halált-

megvet bátorsággal védett. E világtörténelmi nevezetesség ostrom lefolyását a
vármegye történetét tárgyaló fejezetben ismertetjük. A vár, hsi védelem után,

szept. 7-én elesett. A törökök a város lakosságát elzték és az 1571. évi török

kincstári adólajstrom szerint a városban mindössze 9 adóköteles ház volt s ezek-

ben is csak czigányok laktak. 1568—1569-ben a törökök itt több mecsetet épí-

tettek. 1664-ben gróf Zrínyi Miklós, a költ, hadai jelentek meg Szigetvár eltt,

de a várat nem vették ostrom alá. 1684-ben egy horvát katona tüzet vetett a

puskaporos toronyba, mely a levegbe repült és a várat ersen megrongálta.

A XVII. században a törökök ráczokat engedtek letelepülni az óvárosban, míg a

keresztények 1686-tól Turbékra kezdtek települni. 1686-ban Makár János, a ki

Pécs várának bevételét készítette el, Szigetvár alatt összeütközött a vár védel-

mére küldött tatárokkal. 1686—1687-ben a császáriak több ízben megtámadták a

várat s a várost felgyújtották. 1689 január 26-án a törökök, hosszú ostromnak

ellentállani nem tudván, végre feladták a várat, melyet 1703-ban Baranya vár-

megye közmunkájával kijavítottak. 1704-ben a kuruczok jelentek meg a vár alatt,

Sándor László és Zana György vezérlete alatt, de nem vették ostrom alá. 1705-ben

azonban megkísértették a vár elfoglalását, de sikertelenül. 1715-ben 94 háztartást

írtak össze Szigetvárott. 1720-ban a város elöljárósága egy bíróból és öt tanács-

nokból, az rség pedig két-két lovas- és gyalogszázadból állott. 1765-ben és

1771-ben országos vásárok tartására nyert szabadalmat. Mária Terézia királyn

Szigetvárt 1748-ban báró Nefczern Jakabnak adta el. 1761-ben Czeglédi Szily Ádám
vásárolta meg, de 1769-ben eladta az uradalmat Festetics Lajosnak és Pálnak.

II. József a várat is eladta a Festetics családnak. 1832 táján Nagyatádi Czindery

László vásárolta meg. 1860. évi jan. 24-én bekövetkezett halálával itteni birtokait

unokái, báró Wenckheim Béla és Leontina, örökölték. 1868-ban az egész uradal-

mat Wenckheim Leontina kapta, a ki gróf Andrássy Aladárhoz ment nül. 1871-ben

gróf Andrássy Aladár báró Wenckheim Béla részét is magához váltotta s így az

uradalom az Andrássyaké lett. Jelenlegi tulajdonosa gróf Andrássy Sándor. A még
most is jókarban fennálló vár hatalmas udvarán áll az uradalmi tisztilak és számos

cselédház. Három temploma közül a róm. kath. plébániatemplom 1567-ben épült

és mvészi freskókkal van díszítve, melyek Zrínyi Miklós apotkeozisát ábrázolják.

Ez a templom eredetileg török mecset volt. A ferenczrendek temploma 1731-ben,

a plébániához tartozó turbéki templom 1770-ben épült. Szép a Zrínyi Miklós

tiszteletére 1878-ban emelt és sebzett oroszlánt ábrázoló emlékm is. Itt van

továbbá a Flórián-kápolna, a hol a hagyomány szerint a hs Zrínyi elesett,

az ú. n. basa-kút és Vörösmarty emléktáblája 1905-bl. A városháza is impo-

záns épület és benne rzik az 1597-bl való zászlót is. Van a községben

3 takarékpénztár, 2 segélyegylet, önkéntes tzoltóegylet, polgári kaszinó, olvasókör,

kath. legényegylet, kath. polgári kör, 48-as gazdakör, ipartestület, betegsegélyz-

egylet, temetkezési egylet, keresztény jótékony negylet, izraelita negylet, 1 czip-

gyár, 3 gzmalom és 2 téglagyár. A községhez tartozik : Szehénfa-puszta, mely a

Cr?/óV-nemzetségbl származó Szehén comes (1302—1318) emlékét rzi. 1449-ben

Szehánfalva, majd 1486-ban Szajhánfalva alakban fordul el s ekkor Dombai
Ferenczé. — Turbék búcsújáróhely és Turbék- Töröksír is érdekes helyek. —
Az 1566. évi ostrom alatt Szulejmán szultán sátora a mai turbéki templom helyén

állott. Itt temették el Szulejmán bels részeit, melyek fölé a törökök várszeren

megersített emléket emeltek. Mikor gróf Zrínyi Miklós, a költ, 1664-ben, meg-

jelent Szigetvár eltt, a sírkápolnát elpusztíttatta, de a törökök az 1664. évi had-

járat után ismét felépítették. 1693-ban elrendelte a haditanács, hogy a Szulejmán

sírja körül eltemetett törökök csontjait ki kell szedni s azokat máshol kell eltemetni,

a régi helyet pedig Szz Mária tiszteletére kell berendezni. így keletkezett Turbék

búcsújáróhely. 1913-ban a török kormány díszes emléktáblát állíttatott a templom
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falába, Szulejman emlékére. 1753 eltt Hoitsy Mihály nádori adományt nyert

Turbékra. 1856-ban az Országli-örökösök birtokában találjuk. Most Perczel Vilmos-

nak van itt nagyobb birtoka és régi kúriája. A Töröksír nev terület vasúti megállóhely.

Neve is mutatja rendeltetését. Itt vannak eltemetve a turbéki templom melll fel-

szedett török tetemek. — Tüskevár-major onnan vette eredetét, hogy midn 1688
tavaszán a császári sereg Szigetvárt, gróf Vechi Gábor vezérlete alatt, körülzárta,

e sereg számára itt tüskés sövénybl erdítvényt készítettek. Késbb, mikor Sziget-

vár a báró Nefczern családé lett, majort építettek ide, mely 1856-ban az Országh-

örökösök tulajdonában volt. — Szigetvár közelében találjuk Erdöháza-pusztát. a

melynek helyén a középkorban Erdalja falu feküdt. 1464-ben Battyáni Alapi

András a helység részeit, a melyek nála zálogban voltak, Gordovai Fancs Gáspár-

nak adta.

Szilvásszentmárton . Kaposvártól délre fekv magyar kisközség. Házainak ^^rfon
681

száma 85, lakosaié 3(50. a kik leginkább reformátusok. Postája Zeliczkisfalud,

Távírója és vasúti állomása Kaposvár. Els ízben az 1332— 37. évi pápai tized-

jegyzékben fordul el. 1456-ban egyes részeit Ipoltfalvy Miklós nyerte új ado-

mányul V. László királytól. 1457-ben azonban ismét visszabocsátotta azokat Szent-

Iváni Bacsó Jánosnak. 1483-ban Ipoltfalvy György, Tamás és rokonaik, a Kelemen falvi

János itteni birtokait adták vissza Bacsó Jánosnak. 1496-ban Belchyzenthmarton

alakban fordul el. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban Szilvás-Szent-

Márton alakban szerepel és csak három házból áll. Az 1660. évi pannonhalmi
fapátsági dézsmaváltságjegyzék szerint az Istránffy családé volt. 1703-ban puszta

s a Korokuay családé. 1720-ban kezdett ismét települni s els öt lakosa Zselicz-

kisfaludból költözött ide. 1726—1733 ban Bátsmeyyey Jánosé és Szily Márton
örököseié volt. 1756-ban Szily Ádám nvére : Éva és nvére, Rozália, férj. Király

Ferenczné gyermekei, továbbá harmadik nvére, Mária, néhai Schanroth Andrásné
gyermekei, Batthyány Lajos nádortól megersít levelet nyertek itteni birtokaikra,

i 776-ban Szily üdám, Wlassics özvegye, Sáyhy Dániel, Somssich Antal. Király

József és Hoclosy Sámuel voltak a földesurai. A református templom 1844-ben
épült. A községhez tartozik: Szentiván-puszta.

Szomajom. Kaposvártól nyugatra fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Házai- Szomajom

nak száma 308. lakosaié 1700, kik közül 1300 r. kath. és 400 ref. Postája hely-

ben van. távírója Kiskorpád, de vasúti megállója helyben van. Eredetileg somogyi
királyi várbirtok volt. Egy 1275. évi oklevél szerint somogyi várjobbágyok lak-

ták. 1364-ben Zomaym, 1397-ben Zomyan, 1446-ban Zomayon alakban emlí-

tik az oklevelek s ekkor néhai Mérey László itteni birtokait a Szákosfalvi, a
Mérei Kalácsa és a Fecske családok öröklik. 1448-ban az Osztopáni Perneszi

családot iktatják néhai Ozorai Pipó itteni birtokába, de ugyanekkor a Szakos-

falvi család tart hozzá jogot. 1453-ban Perneszi Pál alnádor új adományt nyer
itt V. László királytól. 1490-ben Osztopáni Perneszi Imre, Pöki Péter és Antal

kir. udvarnokok néhai Mérei Virágos János itteni birtokait nyerik adományul
Mátyás királytól. 1536-ban Mérey Mihály, Dencs Imre, 1550-ben Mérey Mihály,

1598—99-ben György volt a földesura, Az 1571. évi török kincstári adólajstrom

szerint 24 házból állott, 1626—27-ben még a Mérey család, 1660-ban Peth
László bírta. 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna Jubanna, férj. Babócsay
Ferenczné, birtokában találjuk. 1715-ben 12 háztartását írták össze s ekkor a
gróf Esterházy családé lett. Jelenleg is a herczeg Esterházy-hitbizományhoz tar-

tozik. Két temploma közül a róm. kath. 1885-ben épült, míg a református templom
építési ideje ismeretlen. Az 1855-iki kolerajárványnak csupán a reformátusok közül

51-en estek áldozatul. Van a községben hitelszövetkezet és egy gzmalom. Ide-

tartozik: Alsókaposfö-, Felskaposf- és Póstelek-puszta. A két Kaposf-puszta helyén
épült a középkorban a kaposfi monostor, melyet Mayos és Sándor nev nemesek
1252 körül alapítottak. A monostor fnöke kivételesen a prépost czímét viselte.

1452—53-ban a kaposfi prépost több telket Perneszi Pálnak adott el, ki 1454-ben
Viszlói László özvegyétl is vett itt részeket. 1726-ban puszta és azóta a herczeg
Esterházy-féle hitbizományhoz tartozik. Póstelek a középkorban falu volt, mely
1483-ban Poosthelek, 1485-ben Postheleke alakban fordul el s ekkor a Szentiványi
család is birtokos volt itt. 1767-ben még jobbágyfalu volt és Szily Ádám, Wlassics *

János és Bakó özvegye voltak a földesurai.

Szorosad. A Koppány-patak völgyében fekv kisközség. Házainak száma 61, Szorosad,

lakosaié 386, kik közül csak 45 magyar, a többi németajkú és leginkább róm.
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kath. vallású. Postája Törökkoppány, távírója Nágocs, vasúti állomása Bonnya.
A középkorban Tolna varmegyéhez tartozott. Els ízben az 1332—37. évi pápai
tízedjegyzékben van róla adatunk. 1484-ben a dömösi prépostság birtoka. Az 1563.
évi török kincstári fej adólajstrom szerint, a koppányi nakiéhez tartozott s ekkor
csak 4. 1573—75-ben 6, s 1580-ban 5 házból állott. 1726 óta a veszprémi püs-
pökség birtokában találjuk, mely ma is a legnagyobb birtokosa. Róm. kath. temploma
1835-ben épült. L866-ban a község teljesen leégett. Sváb eredet lakosait a
veszprémi püspökség a XVIII. század els felében telepítette le. A községhez tar-

tozik : S/.omsadi-pnszta.

Sróiád. Szóidd. A tahi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 204, lakosaié

1 140. a kik róm. kath. és református vallásúak. Postája helyben van, távírója és

vasúti állomása Faluszemes. Els ízben 1229-ben a székesfehérvári káptalan birto-

kai között sorolják fel. 1233-ban már lelkésze is volt. Az 1332—37. évi pápai
tizedjegyzékben is elfordul. 1409-ben az elhalt Gordovai Fancs János itteni birto-

kait említik az oklevelek. 1424-ben Gordovai Fancs László fiai, János, Imre, Ber-

talan és László, itteni birtokaikon megosztoztak. 1464-ben Bocskai László utódai-

nak itteni birtokai Szent-Györgyi Vincze Tamásnál voltak zálogban. 1498-ban is

még a Gordovai Fancs család volt itt birtokos. 1536-ban a székesfehérvári rkanonok.
Fancsi János és Péter és Pekry Lajos voltak a földesurai. Az 1573—1583. évi

török kincstári adólajstromokban 16 házzal szerepel. 1583-ban Zichy Rafael,

1626-ban Török János, az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint pedig Zankó
Miklós birtokában találjuk. 1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár birtoka. 1715-ben
20 háztartást írtak benne össze. 1726-ban a gróf Harrach és 1733-tól a Hunyady
családé. Jelenleg is Kéthelyi gróf Hunyady Józsefnek van itt nagyobb birtoka.

Két temploma közül a róm. kathoükus 1775-ben, a református 1906-ban épült.

1842 máj. hó 9-én a fél falu s a reform, templom a lángok martaléka lett.

A határbeli Hadúti-dln vezetett át a hagyomány szerint, a török hódoltság alatt,

a török hadiút Karúdtól Kröshegy, illetleg Tihany felé. A községhez tartozik:

Nezde-puszta, mely 1229-ben Nezda alakban fordul el, a székesfehérvári káptalan

birtokai között. 1429-ben Telekivel határos helységként szerepel. 1461-ben a Mar-
czaliak a Berzenczei Lorántfiahiak kötötték le. 1464-ben Szolát sorsában osztozott.

Az 1536. évi adólajstrom Szárszó mellett sorolja fel. 1703 táján Zankó Miklós

és Boldizsár birtokában találjuk. 1726-ban a gróf Harrach, utána a gróf Hunyadyak
birtokába került. Idetartozik még: Nyesthegy-\)\\%z\&,Szóládi-szölöhpgy, Vonyita-puszta.

Szörény. Szörény. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 47,

lakosaié 215, a kik leginkább reformátusok. Postája és távírója Gyöngyösmellék,

vasúti állomása Kisdobsza és Zádor. 1396-ban Zeuren, 1458-ban Zewren, 1492-ben
Zeren alakban fordul el. Az 1554. évi török kincstári adójegyzék szerint 13

házból állott. 1565—66-ban 14, 1571-ben 12 házat írtak benne össze a török

kincstári adószedk. Az 1701—1703 táján készült összeírások szerint a gróf

Batthyány család birtoka egész 1840-ig, a mikor a Batthyány család itteni

birtokait Mujzer József vette meg, a ki azokat kisebb részletekben magyarújfalui

volt úrbéreseknek adta el. A helybeli református templom 1817-ben épült. A községhez

tartozik : a Mujzer-tanya.
Szókedencs. Szökedencs. Zala vármegye határához közel es magyar kisközség. Házainak

száma 110, lakosaié 856, kik közül 607 róm. kath. és 232 ág. ev. vallású. Pos-

tája és távírója Nemesvid, vasúti állomása Komárváros. Els ízben az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzékben szerepel, Dencs néven. 1444-ben Budauaridencs (Buda-

váridencs) alakban fordul el s ekkor az óbudai káptalan birtoka. Az 1550. évi

adólajstromban Varga-Dencs alakban találjuk. Ekkor Thorkos Péter, Véssey László

és Saller György, — Fazekas-Dencsnek pedig Nádasdy Tamás volt a földesura.

Az 1573—74. évi török kincstári adólajstromba Várag-Dencs 5 házzal van felvéve.

1582—83-ban Véssey Józsa és Horváth Sándor voltak a földesurai. 1703 táján

már puszta és a Festetics családé, 1726-ban pedig Véssey Istváné. 1733-ban ismét

jobbágyfalu és azóta a Vésseyek a földesurai. Jelenleg is Véssey Ferencznek van

itt nagyobb birtoka és csinos kastélya, mely 1856-ban épült. Az evangélikus

templom 1861-ben épült. 1893-ban a község háromnegyedrészét tzvész pusztí-

totta el. Hajdan a község a jelenlegi temet helyén állott, a hol egy öt-hatszáz-

éves hársfa látható, melynek hatalmas törzse a ritkaságok közé tartozik. A mos-

tani község csak 1726 után települt a mai helyén. A lakosok kisgazdakört tarta-

nak fenn. A községhez tartoznak: Borcsa- és Szalasztó-puszták.
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Szttsgyörök. A Balatontól délre fekv magyar kisközség, körjegyzségi Szöiisgyörök.

székhely. Házainak száma 196, lakosaié 1303, a kik róni. kath. vallásúak. Postája

és távírója helyben van, vasúti állomása Lengyeltóti. Már 1327-ben említik a hely-

ség lelkészét. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Gereg, Goreg alakban for-

dul el. Az 1465—1492. években az Újlaki család birtokában találjuk. Az 1536.

évi adólajstrom szerint Móré László volt a földesura. Az 1573—75. évi török

kincstári adólajstromban Szilös-Gyög alakban fordul el, 10 házzal. 1563 decz.

13-án I. Ferdinánd király Tahy Ferencznek adományozta, de mivel a vármegyének

ez a része már akkor a török hódoltsághoz tartozott, a beiktatás 1564. év húsvét

hetében Marczaliban történt meg. Tahy Ferencz leányának, Margitnak, a ki Orsich

Kristófhoz ment nül, egy leánya volt: Ilona, a ki Pribérdi Jankovies György
neje lett. E házasságból származott Jankovies János, a ki 1642-ben nemességújító

czímeres nemeslevelet nyert és lett a helység földesura. Fia, Péter, 1676 febr.

20-án itteni jobbágyait Vörös Pál csobánezvári kapitánynak kötötte le. 1701

—

1703-tól Jankovies Istváné. 1715-ben 14 háztartást írtak benne össze. 1767-ben

Jankovies Antal özvegye, szül. Fekete Julianna, volt a földesura és jelenleg gróf

Jankovies Tivadarnak van itt nagyobb birtoka és kastélya. Van benne gazdag,

régi könyvtár és családi levéltár és sok értékes, régi bútor. A községbeli templo-

mot is a Jankovies család építtette. 1848 szén a magyar nemzetrök és a horvá-

tok között itt kisebb összeütközés volt, mely a magyarok gyzelmével végzdött.

Van a községben hitelszövetkezet, állatbiztosító szövetkezet, önkéntes tzoltóegye-

sület, ipartestület, ifjúsági egyesület, olvasókör, katholikus kör, temetkezési egylet

és egy gzmalom, mely gróf Jankovies Tivadaré. A községhez tartoznak : Magya-
ros- és Tömör-puszták, továbbá: Kis- és Nagybanyászóhegy s Géri-szlhegy.

Szöllöskislak. Balatonboglártól délre es magyar kisközség. Házainak száma Szóiióskisiak.

99, lakosaié 519. a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója helyben van,

vasúti állomása Balatonboglár. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

fordul el. Az 1536. évi adólajstromban Szöllöslak alakban találjuk meg s ekkor

Móré László volt a földesura. Az 1563. évi kincstári fejadójegyzék szerint 7 és

1573—74-ben 10 házból állott. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék Csobáncz

várának tartozékai között sorolja fel. 1701—1733 között puszta és Jankovies István

birtoka. 1767-ben Jankovies Antal özvegye, szül. Fekete Juliánná, Viza István,

Trahnyah János, Czinderics György, Somogyi János, Fekete Ferencz, Babics József,

Trahnyah Sándor, Bárány András és Hogy József, 1776-ban pedig Jankovies

Antal özvegye, Trahnyák György, Viza István, Fekete János, Czinderics György
és Babics Antal voltak az urai. Jelenleg gróf Jankovies Tivadarnak és Madách
Emanuelné, szül. Kacskovics Herminnek van itt nagyobb birtoka és az utóbbinak

csinos úrilaka. A községhez tartoznak: Bánomhegyszl, Jánoshegy, Rózsa-puszta

és Landord-pusztei, mely utóbbi már az 1701—1703. évi összeírásokban elfordul,

Jankovies István birtokaként.

Szulimán. A kaposvár— szigetvári vasútvonal mentén fekv magyar kisközség. Szuiímán.

Házainak száma 198, lakosaié 1118, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Mozsgó,
távírója és vasúti állomása Mozsgó-Szulimán. Eredeti neve Szllmál volt. E néven
fordul el 1473-ban Szigetvár tartozékai között is. 1566-ban, Szigetvár ostromakor,

itt volt a török tábor egy része. 1692-ben Bady Pál birtokában találjuk. 1715-ben
10 háztartását írtak össze. Az 1720. évi országos összeírásban Szulimán alias

Szölmály alakban fordul el s ekkor már a gróf Batthyány családé volt. 1856-ban
a Biedermann-féle mozsgói uradalomé lett. Jelenleg Berger Antalnak, Samunak és

Jánosnak van itt nagyobb birtokuk. A róm. kath. templom 1879-ben épült.

A községhez tartozik Zöcske-telep, mely 1835-ben gróf Batthyány Kázmér birtoka

volt, továbbá Antalfalu-tetep, Antal puszta és Bakittya-tanya.

Szulok. A kaposvár—barcsi vasútvonal mentén fekv nagyközség. Házainak száma szuiok.

265, lakosaié 1771, kik közül 210 magyar, 1561 németajkú és róm. kath. vallású.

Postája távírója és vasúti állomása helyben van. Már a Hl. Béla királytól a
székesfehérvári János lovagok részére kiállított megersít levélben találkozunk

vele. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Zulak alakban fordul el. Ez a helység
azonban elpusztult. A jelenlegi falut a gróf Széchenyi család 1715—1757 között

telepítette,Württembergbl származó németekkel. Jelenleg is gróf Széchenyi Istvánnak
van itt nagyobb birtoka. 1811 júl. 10-ikén országos vásárok tartására nyert

szabadalmat. A róm. kath. templom 1800-ban épült. A lakosok négy olvasó-

egyletet, egy ipartársulatot és egy rokkantsegélyz egyletet tartanak fenn. Mayer
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Istvánnak gzmalma is van itt, A határbeli Geldloch-dlben (pénzesgödör) a
hagyomány szerint pénz volt elásva, mely után sokat kutattak,

i ab. Tab. A kaposvár—mocsokul— siófoki vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Járási székhely. Házainak száma 398, lakosaié 3173, kik közül 1645 róm. kath.

csak 67 református, 791 evangélikus és 670 izraelita, Postája, távírója és vasúti

állomása helyben van. Már 1320-ban emiitik a Szent Péter apostol tiszteletére

épült egyház itteni birtokait, 1385—86-ban az Ugali család birtoka volt és Ugali
Pál halála után Kvágórsi Kis György kezébe kerültek. 1411-ben Csapi András,
neje Cutori Katalin révén kapta a királytól els férje, Kis György, birtokait. 1435-
ben Rozgonyi István nyerte adományul. 1536-ban Etvleweldy László, Fajszi
Ferencz és Tharródy Demeter voltak a földesurai. Az 1573—74. évi török kincs-

tári adólajstrom szerint 12 házból állott. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz birtoká-

ban találjuk. 1660-ban a szigligeti vár tartozékai között sorolják fel. A XVII.
század második felében elpusztult és az 1715. évi összeírás szerint három év óta

települ. 1726-ban a Lengyel és a Mérey, 1733-ban a Lengyel családok, 1767-ben
báró Réray Sándorné, Nyitray Sándor özvegye, Jakabházi Saller István. Vran-
csics Pál, Felsbükki Nagy Benedek, Lengyel Imre. Baronyay Imre özvegye, báró

Maithényi János, Gussits Imre, Mérey István, Antal és Lajos, Spissich Sándor
özvegye s Szulyovszky András és Gáspár voltak a földesurai. Az 1847-ben kiállí-

tott birtokkönyv szerint a gróf Hadik családnak, Spissich Ignácznak. Gotthárd
Istvánnak, Gussits Ferencznének, Tallián Imrénének és Pálnénak voltak itt birtokai.

Jelenleg gróf Welsersheimb Zenónénak es báró Weissenbaeh Jánosnénak vannak
itt nagyobb birtokaik. A régi Welsersheimb kastélyban sok értéktárgy között van
az az Alt-Wien-sérvice is, melyet Mária Terézia gr. Hadik Andrásnak ajándékozott,

kitl azután ni ágon e családba került. A község 1847 febr. 25-én országos

és hetivásárok tartására nyert szabadalmat, A róm. kath. templom 1759-ben,

az evangélikus 1846-ban és az izraelita imaház, mely a vármegye legrégibb ima-

házainak egyike, 1762-ben épült. A katholikus templom belseje szép Dorfmeister-

féle freskóktól díszes. A községben, a járási hivatalokon kívül, van még ipartestület,

két takarékpénztár, az Ejszaksomogyi takarékpénztár, hitelszövetkezet. Róna Béláné

hengermalma, Kender György benzinmotoros malma és a Pallós-féle téglagyár

és kaszinó, melynek gazdag könyvtára magába foglalja Fáy András 1300 kötetét.

melyet annak hagyatékából néhai gróf Zichy Antal megvásárolt és a kaszinónak

ajándékozott. A községhez tartoznak : Ugaj-, Csaba-, Csibehegy-, (azeltt Kokas) és

Gyurgyóka-puszták. Hölyeghegy és Öreghegy. Ugaj puszta a középkorban falu volt,

mely 1326-ban Wgol, 1344-ben Vgaal, az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Vgol

alakban fordul el. Az Ugali család si birtoka, mely a X1Y. század végén. Ugali

Pál halála után, Kvágórsi Kis Györgyé lett. 1411-ben Csapi András nyerte

adományul Zsigmond királytól. 1425-ben két ily nev helység volt egymás mellett.

1428-ban Rozgonyi Istvánné, szül. Szevtgyörgyi Czeczil, kapott reá adományt.

1438-ban a Batthyányakat és a velük vérrokon Fajszi Ányosokat iktatják birtokába

s 1444-ben e két család megosztozik rajta Az 1536. évi adólajstromban Fels-Ugal
és Ugal helységek fordulnak el. Az elbbinek Fajszi Ferencz, Korody Demeter.

Regethei Gáspár, az utóbbinak Fajszi Ferencz volt a földesura. 1598—99-ben

Tabbal együtt sorolják fel. 1726-ban Alsó-Ugal- és Fels- C^aZ-pusztáknak a

Lengyel és a Mérey családok voltak a földesurai. Ezután Tab sorsában osztozott.

Csa&a-puszta egy része 1184 óta a szentmártoni apátságé volt, de 1229-ben a

székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1279-ben a királynéi szolgál-

mányosok itteni földjeit embtik az oklevelek. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék

szerint már ekkor plébániája is volt, 1347-ben a szentmártoni apátság itteni

birtokairól van adatunk. A XIV. század második felében az Ugaü családnak, az

1279— 1383. években a veszprémi káptalannak is voltak itt birtokai. Ugali Pál

magvaszakadtával e család itteni birtokai elbb Kvágórsi Kis Györgyre

(1391—1402), majd 1411-ben Csapi Andrásra szállottak. 1428-ban Rozgonyi Istvánné

nyerte adományul. 1438-ban a Batthyányakat és a Fajszi Ányosokat iktatják

birtokába. 1536-ban a veszprémi káptalan, 1583-ban Batthyány Farkas volt a

földesura, Az 1580. évi török kincstári adólajstrom szerint 20 házból állott

1660-ban a szigligeti vár tartozékai között sorolják fel. 1726-ban a Mérey és a

Lengyel családok bírják. Ettl kezdve Tab sorsában osztozott.

Tapsony. Tapsony. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 299,

lakosaié 1994, a kik róm. katlr. vallásúak. Postája helyben van, távírója Nemesvid,
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Somogyvár. — Özv. gróf Széchenyi Imréné kastélya.

Surd. — Ifj. gróf Zichy Ödön régi kastélya.
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Szigetvár. 1. A vár. 2. A városháza. — 3. A róni. kath. templom. — 4. Az áll. polg. fiúiskola. —
5. Az áll. polg. leányiskola. - G. A kath. templom kupola-freskója (Zrínyi apotheozisa).
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vasúti állomása Böhönye. 1331-ben a Kacsics-nembeli Szécsényi Tamás nyerte

Károly királytól adományul, Merke (ma puszta), Terebezd, Sitke, Szob és Bennek
helységekkel együtt. 1355-ben a nádor, Szigeti Beké fia: Anthimiusnak ítélte oda.

1435-ben Anthimi János fiai, Miklós és János, birtokában találjuk. 1470 táján a

Nagyszakácsi Veres családnak voltak itt részbirtokai. 1480-ban Szenterzsébeti

Térjék András és az Enyingi Török család osztoznak rajta. Ugyanez évben a Vasperi

és a Kálozfalvi Taba családok tartanak hozzá jogot. Késbb tízobi Jánosé volt, a

kitl 1500-ban Bakócz Tamás vásárolta meg és végrendeletileg az esztergomi

káptalannak hagyományozta, 1536-ban az esztergomi káptalan és Pekry Lajos,

1550-ben Alya Máté és Wárday Zsigmond, 1598-ban az esztergomi káptalan és

Lengyel István, 1626—27-ben csak az esztergomi káptalan a földesura. Az 1554.

évi török kincstári adólajstromban csak 4, és az 1571-ikiben 15 házzal van
felvéve. 1715-ben 15 háztartást írtak benne össze s ekkor gróf Nádasdy Tamás
volt a földesura. 1726-tól az esztergomi fkáptalan birtoka. A XVIII. században itt

volt a vármegye székhelye. Itt van, de már elhanyagolt állapotban, a vármegye egy-

kori székháza is, mely 1715—35 között épült. A róm. kath. templomot 1724-ben
emelték. Van a községben hitelszövetkezet és egy gzmalom. A '.özséghez tartozik:

Káptalanterebezd- (azeltt Terebezd-)puszta, mely mindenkor Tapsony sorsában

osztozott: 1465-ben Terpesz néven Tapsonyi László Antal fia birtoka. — Merke-

puszta 1471-ben a Szakácsi Szabó családé volt. 1550 ben Wárday Zsigmond
és Batthyány Mihály, 1583-ban Véssey Józsa, 1598—99-ben az esztergomi káp-

talan, 1626-ban Bakó Farkas voltak a földesurai. 1726-ban már puszta és az eszter-

gomi káptalané. — Móriczfa-puszta 1473-ban a Szobi család birtoka. 1482-ben
Szenyérvár tartozéka, 1703-ban szintén már puszta és a Festetics családé.

Tapsonytól délre esik Bodony-puszta, mely, 1331-ben, Tikoddal együtt, a zágrábi

püspökség birtoka volt. A községhez tartozik még: Töllös-puszta is.

Tarany. Nagyatád járási kisközség. Körjegyzi székhely. Házainak száma 283, Tarany.

lakosaié 2495, kik közül 764 magyar, 1597 pedig vend s leginkább róm. kath. val-

lású. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Nagyatád. 1454—1498
között a vránai perjelség birtoka volt. 1536-ban Török Bálint, 1598—99-ben Zrinyi

György volt a földesura. Az 1626—27. évi adólajstromban és az 1660. évi dézsma-
váltságjegyzékben is a Zrinyi családé. 1726-ban rgróf Turinetti Herkules Lajos

s 1733—1767-tl a Festetics család a földesura és jelenleg is herczeg Festetich

Tassilónak van itt nagyobb birtoka, A róm. kath. templom 1763-ban épült. 1855
aug. hó elején a falunak ú. n. alsóutczája majdnem teljesen leégett. Van a köz-

ségben polgári olvasókör, községi hitelszövetkezet és egy hengermalom. A Zidina

nev dl helyén feküdt hajdan Péterfalu, mely a török hódoltság alatt pusztult

el. A hagyomány szerint itt hajdan egy kbl faragott kutya-alakot találtak. Késbb
egy török tiszt jelent meg a községben, megkereste ezt a kutya-alakot, melynek
titkos zára volt, azt felnyitotta és a benne talált pénzt magához véve, elvitte. A köz-

séghez tartozik: Hókamalom, Alsó- és Felsgóla-puszta, Gyertyános-puszta, Hosszútói-

szltelep, Rigó-major és Csatártói erdlak.

Taszár. A fiumei vasútvonal mentén fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Taszár.

Házainak száma 114, lakosaié 781, a kik róm. kath. vallásúak. Postája, távírója

és vasúti állomása helyben van. Már a XIV. században fennállott. 1358-ban a

székesfehérvári rkanonok birtoka. 1444-ben Szerdahelyi Márton fia, Ders, a

pálosoknak adott e helység határában részeket. Az 1536. évi adólajstromban

Egyházas-Tászár alakban fordul el. Ekkor Török Bálint volt a helység földesura.

Az 1573—74. évi török adólajstromban két ily nev helység fordul el, Yámos-
Taszár és Kis-Taszár, az 1580. évi defterben pedig Nagy-Taszár is. 1598

—

99-ben mindkét Taszár a székesfehérvári káptalané, de az 1660. évi dézsma-
váltságjegyzék szerint a székesfehérvári custodiatusé. 1726-ban gróf Nádasdy
László, 1733-ban ismét a székesfehérvári custodiatus bírta. 1807-ben I. Ferencz
király a kegyes tanítórendnek adományozta, mely az újabb korig volt a földesura.

A róm. kath. templom 1738-ban épült s 1782-ben megnagyobbították. Néhány
évvel ezeltt itt kútásás alkalmával egy harangot találtak, melyet a Magyar Nem-
zeti Múzeumba küldtek fel. Az egyik határrészt püspökkertnek nevezik, alkalmasint

gróf Nádasdy László csanádi püspök után. A községhez tartoznak : Dábó- és

Palota-puszták.

Táska. A lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 165, Táska.

lakosaié 1094, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Buzsák, távírója és vasúti

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 9
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állomása Lengyeltóti. 1268-ban Villa Task alakban fordul el. Az 1536. évi adó-

lajstromban is Thask alakban találjuk, Báthori András és Korothnay János bir-

tokaként. Az 1563. évi török kincstári adólajstromba csak 5 házzal van felvéve.

az 1575. évi defterben 6, az 1580. éviben pedig 13 házzal. 1677-ben Tasky elpusz-

tult helységet Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul. 1715-ben már
18 háztartást írtak benne össze. 1715—1767 között gróf Széchenyi Zsigmond
volt a földesura s jelenleg gróf Széchenyi Andor Pálnak van itt nagyobb birtoka,

A községhez tartozik : Fehérvíz -puszta,

Tekiafaiu. Teklafalu. Drávavölgyi kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 100, lako-

saié 849, kik közül 87 magyar, 762 németajkú és leginkább róm. kath. vallású.

Ezt a helységet Czindery László 1839-ben dohánykertészekkel telepítette Tiltvány

nev pusztáján és neje keresztneve után lett Teklafalu. Czindery halála után e

birtokait unokái, báró Wenckheim Béla és Leontina, örökölték. Jelenleg özvegy
gróf Andrássy Aladárnénak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartoznak:

Tóti- és Vitézi-puszták.

Teleki. Teleki. Szárszótól délre es magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak
száma 88, lakosaié 481, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája Szólád, táv-

írója és vasúti állomása Balatonszemes. 1211-ben a tihanyi apátságé volt és itt

laktak a szlmívesei. 1229-ben Teluky alakban fordul el s ekkor a székes-

fehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1265-ben IV. Béla király a helység

egy részét az esztergomi János lovagoknak adományozta. A Xm. század második
felében már a nyúlszigeti apáczák is birtokosai voltak. Szent András tiszteletére

épült egyháza 1271-ben már megvolt. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

szerepel. 1397-ben és 1429-ben két ily nev helységet találunk, a mikor a fehér-

vári káptalanon kívül a tihanyi apátságnak, a nyúlszigeti apáczáknak, az eszter-

gomi János lovagoknak, a lövöldi karthauziaknak és Gordovai Fancs László fiai-

nak, Jánosnak, Imrének, Bertalannak és Lászlónak, volt benne részük. 1480-ban a

tihanyi apátságnak voltak itt birtokai. 1534-ben Török Bálint, 1557—1564-ben
Magyar Bálint volt a földesura. Az 1563. évi török kincstári fejadójegyzékbe

csak 6, az 1573—74-ikibe már 14 házzal van felvéve. 1583-ban a székesfehérvári

káptalan birtokában volt. 1585-ben a tihanyi várhoz számították. 1598-ban ismét

a székesfehérvári káptalané, de 1626—27-ben a tihanyi apátságé. Az 1660. évi

dézsmaváltságjegyzék szerint ekkor nemesek bírták. 1715-ben 7 háztartását írták

össze. 1726 óta a tihanyi apátság birtoka. Két temploma közül a róm. kath. még
a XIII. századból való, de újabban átalakították. A református templom 1865-ben

épült. A lakosok állattenyésztési szövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik

:

Kisteleki-puszta.

Tikos. Tikos. A Kis-Balatontól délkeletre fekv magyar kisközség. Házainak száma

53, lakosaié 345, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Vörs, távírója és vasúti

állomása Balatonszentgyörgy. 1299-ben Tykus alakban említik az oklevelek. A XIV.

század közepén Fejéregyházi György birtokában találjuk, kinek leányát I. Lajos

király 1368-ban fiúsította. 1405-ben Anthimus fia, János, nyerte Fejéregyházi

Katics asszonytól. 1406-ban Berzenczei Lóránt fia, György, kapta. A XV. század-

ban három ily nev helység volt egymás mellett. 1417-ben a Középtikos nev hely-

ségben lév Sávolyi Gyöke család birtokait Anthimus fia, János, nyerte adományul.

1474-ben Véssey Miklós zálogosított el részeket Alsó-Tikos helységben, Tikos

1464—1482. években Szenyér várának tartozékai között szerepel. 1484-ben Szobi

Péter fia, Mihály, itteni birtokrészeit Batthyány Boldizsár kszegi kapitánynak és

Gerebeni Hermán fia Lászlónak zálogosította el. 1480-ban Berzenczei Sandrin

pert indított Közép-Tikos miatt Páti Török Kocsárd ellen. 1486-ban Mátyás király

Páti Török László itteni birtokait Tolnai Bornemisza Jánosnak adományozta, ki

azonban, kegyelmet eszközölvén ki számára, birtokai felét visszaadta neki. 1496-

ban fordul el Hollád- Tikos, mely ekkor a Tóti Lengyel család birtoka volt.

Az 1536. évi adólajstromban is két ily nev helységet találunk : Tikos, Holáddal

együtt, az esztergomi káptalan birtoka Kápolnás-Tikosnak pedig Véssey László és

Gáspár voltak a földesurai. Az 1550. évi adólajstromban három ily helység fordul

el : Közép-Tikos, mely elpusztultnak van jelezve s földesura Lengyel Boldizsár

volt, Alsó-Tikos, melynek lakosai az adólajstrom szerint szétfutottak s melynek

földesura Véssey László volt és Hollád-Tikos, melynek Wárday Zsigmond volt a

földesura. Az 1660- évi dézsmaváltságjegyzékben már csupán egy Tikos fordul

el : s ez a szigligeti várhoz tartozott. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint
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Fels-Tikos Festetics Pál, Kis-Tikos Bakó Farkas birtoka volt. 1726-ban Fels-
Tikos Festetics Kristófé, Kis-Tikos 1726—1733-ban is Bakó Farkasé. Az 1733.

évi összeírásban Fels-Tikos Nagy-Tikos alakban fordul el. 1767-ben mindkét

Tikos Festetics Kristófé, 1776-ban Nagy- és Kis-Tikos Festetics Pálé, 1835-ben

pedig gróf Festetics Lászlóé volt.

Toponár. Kaposvártól éjszakkeletre fekv magyar kisközség, körjegyzséggel. Toponár.

Házainak száma 384, róm. kath. lakosaié 2667. Postája, távírója és vasúti állomása

helyben van. E helységrl csak a török hódoltság után van adatunk. 1703-ban még
puszta és Festetits Pál birtoka volt. 1715-ben már jobbágyfalu s ekkor 11 ház-

tartását írták össze. Az 1720. évi összeírás megjegyzi róla, hogy lakosainak egy
része elköltözött. A XIX. század els felében a gróf Festetits és a herczeg Esterházy

családok voltak a földesurai. Jelenleg gróf Festetits Kálmánnak és Vilmosnak és

herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb birtokuk. A községbeli kastélyt, mely
gróf Festetits Vilmosé, még Tolnai Festetits Antal építtette a múlt század elején.

Dénes gróf azonban késbb átalakíttatta és megnagyobbíttatta. Van benne kb. 1500
kötetes könyvtár, sok régi metszet és festmény, értékes, régi, berakott bútor és a

parkban egy vert vas kapu, mely a szigetvári várból került ide. Az uradalom 1784
márcz. 6-án és 1792 aug. 2-án országos vásárok tartására nyert szabadalmat.

A róm. kath. templom 1818-ban épült. A községbeli apáczakolostort, mely róm.

kath. óvodával van egybekötve, 1875-ben gróf Festetits Dénesné alapította és annak
fundatiója tartja fenn. 1840 jún. 23-án az egész falu leégett, 1855-ben pedig a

kolera követelt sok áldozatot. A lakosok önsegélyz és fogyasztási szövetkezetet és

gazdakört tartanak fenn. A községhez tartozik : Fészerlak-puszta, mely az 1733—57.

években Festetits Kristófé volt. Szomszédságában feküdt Apáti, mely már az

1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is elfordul, az 1536. évi összeírásban 8 por-

tával van felvéve.— Zarany-puszta a középkorban jelentékeny falu volt, mely már
az 1332—37. évi tizedjegyzékben is elfordul. 1408-ban Szerdahelyi Korom János
birtoka. 1536-ban Dersfi Miklós volt a földesura. Az 1726—1757. években már
puszta és a Festetits családé. Idetartozik még : Bels-major (azeltt Új-major) és

Kisiván-major. E puszták ma a Festetits uradalomhoz tartoznak, míg Répás-puszta

herczeg Esterházy Miklósé.

Torvaj. A tabi járásban fekv kisközség. Házainak száma 240, lakosaié 1252, Torvaj,

kik közül 1099 magyar, 153 pedig németajkú. Közülök 705 róm. kath. és 511

ág. ev. vallású. Postája, távírója és vasúti állomása Tab. 1265-ben Torwoy, 1373-ban
Toruee, 1419-ben Torwe alakban szerepel. 1334-ben Ugrón özvegye és fia, Miklós,

bírják. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék már plébániáját is említi. 1460-ban
Ugrón Imre birtoka, 1536-ban Ugrón Bernát és Ispán Mihály voltak a földes-

urai. Az 1563. évi török kincstári adólajstromban csak 3 házzal van felvéve.

1573—74-ben 9 házát vették fel. 1583-ban Ugrón Jánosnak van itt egy portája.

Az 1671—1687. években már puszta és a tihanyi apátsághoz tartozott. 1726—1733
között a Lengyel és a Mérey családok birtoka. 1767-ben özvegy báró Révay
Elekné, szül. Felsbükki Nagy Magdolna, 1773—1776-ban báró Révay Miklós,

báró Calisius Frigyes és Boronkay József voltak a földesurai, a XIX. század els
felében pedig a Ootthárd család. Két temploma közül a róm. kath. 1758-ban, az

evangélikus 1859-ben épült. A községhez tartoznak : Lullahegy, Csillag-major

(azeltt Dolenka-puszta), Kishegy és Lulla-puszta. Az utóbbi a középkorban falu

volt, melyet 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokai között sorolnak fel.

1288—1381-ben a veszprémi káptalannak s 1302-ben a mellette fekv Szent-

László-pusztán székel prépostságnak is voltak itt birtokai. 1332—37-ben már
plébániája is volt. A XIV. században az Ugali családé. Ugali Pál halála után

Kvágórsi Kis György birtokába került. 1411-ben Csapi András nyerte adományul,
1428-ban Rozgonyi Istvánnéé. 1438-ban a Batthyányakat és a Fajszi Ányosokat
iktatják birtokába. 1460-ban Felsendrédi Somogyi Imre és Ugrón Imre birtoka.

1463-ban a veszprémi püspökségnek is voltak itt részei. 1536-ban Gyönköddel együtt

Baronyay Mátyás, Perneszi Egyed, Imre és Istvánné, Koródi Demeter, Fajszi

Ferencz, a szentlászlói prépost, a veszprémi püspök, Ugrón Bernát, Ellyevölgyi

László és Regétéi Gáspár bírták. 1557-ben mindkét falu a Perneszi nemeseké,
Magyar Bálinté és Takaró Mihályé volt. 1572-ben Tihany várához tartozott.

1577-ben Lullát Perneszi András felslendvai várnagy és fiai nyerték adományul.
Az 1573—74. évi adólajstrom szerint még 49 házból és 1580-ban 34 házból állott.

11609-ben már puszta volt. 1618-ban Tóti Lengyel János szigligeti kapitány bírta.

9*
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1701— 1703 táján Vörös János özvegyének birtoka, 1726-ban a Lengyel és a

Mérey, 1733-ban csak a Lengyel családé. 1856-ban a Ootthard család birtoka.

Lulla-puszta mellett fekszik GyÖnköd, mely már az 1536. évi pápai tizedjegyzékben

elfordul. Az 1536. és az 1557. évi adólajstromokban Lnlla faluval együtt írták össze

Tótsaentgyöigy. Tótszentgyörgy. Szigetvártól nyugatra fekv magyar kisközség. Házainak
száma 78, lakosaié 381, kik közül 104 róm. kath. és 277 református vallású.

Postája Görösgál, távírója Szigetvár, vasúti állomása Nemeske. 1283-ban Scen-

gunrg alakban fordul el. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája

is volt. 1431-ben a patai uradalom tartozékai között sorolják fel. 1448-ban

1455-ben Kisszentgyörgy alakban fordul el és a Marczabaké. 1455-ben 50
jobbágytelke volt és ktemploma fatoronynyal. Ekkor Marczali János a hely-

séget egyházi czélokra hagyományozta. 1494-ben Hodosszentgyörgy alakban fordul

el. Az 1554. évi török kincstári adólajstromban Kis-Szent- György néven csak

10 házzal van felvéve. Ezután felvidéki tótokat telepítettek ide. 1571-ben már
27 házát írták össze. 1598—99-ben már a mai nevén fordul el és a Nádasdyaké.
1626—27-ben Nádasdy Pál volt az ura. 1660-ban Szent-György várához tartozott.

1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul. 1715-ben csak 5 ház-

tartása volt. Mindvégig a gróf Széchen}4ek voltak az urai és most is gróf Széchenyi

Lászlónak van itt nagyobb birtoka. A református templom 1790-ben épült, tornyát

1909-ben építették újjá. A községhez tartozik : Gombköt-puszta és Czifra-malom.
Tótszentpái. Tótszentpál. Lengyeltóti járási magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak

száma 150, lakosaié 1006, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója

és vasúti állomása Kéthely. Már a mohácsi vész eltt fennállott, de elpusztult. 1660-ban

Zankó Miklós volt a földesura. 1715-ben 15 magyar háztartását írták össze.

De lakosai elköltöztek és helyükbe tótok telepedtek. 1726-ban már a herczeg

Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott és odatartozik ma is. Róm. kath. temploma
nagyon régi, de már többször átalakították. A községhez tartozik : Susány-puszta.

Tótújfaiu. Tótújfalu. Drávavölgyi kisközség. Házainak száma 91, lakosaié 654, kik

közül 54 magyar, a többi horvátajkú és leginkább róm. kath. vallású. Postája

és távírója Lakócsa, vasúti állomása Darány. Az 1660. évi pannonhalmi fapátsági

dézsmaváltságjegyzék szerint a székesfehérvári custodiatus és az Istvánffy család

birtoka. 1715-ben 5 háztartást írtak benne össze. Elpusztult, de tótokat telepítettek

ide és 1726-tól a zseliczszentjakabi apátság a birtokosa. A róm. kath. templom
1750-ben épült. A községhez tartozik : Gustya-tanya.

Töröcsite. Töröcske. Kaposvártól délre fekv magyar kisközség. Házainak száma 108,

lakosaié 566, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Simonfa, távírója és vasúti

állomása Kaposvár. Az 1571. évi összeírásban e tájon Kis-Devecske falut találunk,

12 házzal. Az 1598—99. évi adólajstromban Teorewczke alakban fordul el,

Dersfi Ferencz birtokaként, Nyárvize és Pölöske helységekkel együtt. Az 1660.

évi dézsmaváltságjegyzékben Töröske néven találjuk s ekkor a szigligeti vár tar-

tozéka volt. 1715 ben 10 háztartást írtak benne össze és gróf Esterházy József

volt a földesura. 1726-tól már a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tar-

tozik. A községhez tartozik Ropol-puszta, mely a középkorban Ropoly falu volt.

Az 1270—1313. években a J/onos^ó-nemzetség birtoka s egy uradalom középpontja

volt, a melyet az e nembeli Egyed tárnokmester, 1313-ban, kelt végrendeletével,

felerészben vejének, Nyéki, késbb Atyinai Miklósnak, felerészben a Guth-Keled-

nembeli Fels-Lendvai Miklósnak hagyományozott. 1357-ben a falu lelkészét is

embtik az oklevelek. 1403—1480. években Kaposújvárhoz tartozott, 1443-bau

vámhely is volt. 1726 óta a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz tartozik, a hol

a herczegnek csinos vadászlaka van.

Törökkopány. Törökkoppány . Koppánymenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak

száma 252, lakosaié 1381, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája helyben

van, távírója Nágocs, vasúti állomása Bonnya, Az 1332—37. évi pápai tizedjegy-

zékben Kohan alakban fordul el s ekkor már plébániája is volt, Ez idbl való

a róm. kath. templom szentélye is, mely csúcsíves ízlésben épült. Várát, mely

még a mohácsi vész eltt épült, AU budai basa vezérlete alatt a törökök elfog-

lalták. A hódoltság idejében jelentékeny hely és egy szandzsák (kerület) szék-

helye volt és magas földhányásokkal volt körülvéve, mely sánezok még ma is

láthatók. Csak éjszak felé volt szabad, de az errefelé es és mélyebben fekv
részt az ott elterül mocsarak és valami váracs védte. A török aga a mostani

plébánián lakott. Ettl kb. 120 méternyi távolságban, a kath. templom mögött.
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Friedrich Béla vendégls házának az udvarán állott a török fürd, melynek romjait

1877-ben — sajnos — széthordták és ma már csak a szomszéd ház jégvermének
egyik falában van némi maradványa, mely a medencze márványfala volt. Ez a

fürd az aga lakásával az agyagos talajba vágott földalatti folyosóval volt össze-

kötve, mely még ma is, nagy eszések után, itt-ott be szokott omlani, a mikor
azután mindig szekérszámra kell a szakadás betömésére a földet hordani. A fürdt a

tle mintegy két kilométerre a Cseszme-erdben l fekv ú. n. török-kút látta el

vízzel, melyet agyagcsöveken át vezettek oda. Ez agyagcsövekbl néhai Rómer
Flóris annak idején egyet be is küldött a Nemzeti Múzeumnak. A nevezett török

kút kb. 14 ni hosszú és 17 4 m széles falazott és boltozott medenczében gyj-
tötte a szükséges vizet, mely még most is lefolyik a község alá és messze vidé-

ken a legjobb ivóvíz. A török világnak még egy emléke látható a plébánia udvarán.

Ez egy török turbános fejk, a hajdani koppányi török temetbl. A falu az

1563. évi fejadólajstrom szerint 15, 1573—74-ben 23 és 1580-ban ismét 15 ház-

ból állott. 1559-ben 58 zsoldos lovas tanyázott a várban, melynek rsége az

1565—66. évi zsoldlajstrom szerint 123 és az 1568—69-iki szerint 115 emberbl
állott. 1587-ben Nádasdy Ferencz és Zrínyi György ugyan visszafoglalták a várat,

azonban csakhamar ismét török kézbe került. 1601-ben bosnyák katonaság tanyá-

zott benne. 1628—29-ben 217 emberbl állott az rség. A plébánián van ama
levél másolata, melynek eredetijét a tihanyi apátság levéltára rzi, melyben Ibrahim
endrédi aga válaszol 1589 márczius 2-án Piszki István magyar vitéznek, a ki az

agát a Balaton jegén való párbajvívásra kihívta. Úgy látszik, hogy az aga az

els kihívásra nem reagált, miért is Piszki István egy levágott disznófarkot kül-

dött neki. Erre az aga annyira felbszült, hogy a kihívást elfogadta és ezt ersen
sért hangú levélben tudatja Piszkivel, elnevezvén t beste, hitetlen kutyának,

ki a saját farkát lemetszette és azt küldte el. Hogy azután megtörtént-e a kop-

pányi párbaj, vagy sem, arról hallgat a krónika. 1689-ben a falu Széchenyi Pálé

volt. 1715-ben 20 háztartásból állott és gróf Esterházy Józsefé volt. 1726-tól

kezdve fele a veszprémi püspöké és fele a herczeg Esterházy-féle hitbizományhoz
tartozik. 1798-ban földrengés volt itt, mely a róm. kath. templomot megrongálta.

Az 1855-iki kolerajárványnak 230-an estek áldozatul. Van a községben hitel-

szövetkezet és egy mmalom. A török hódoltságra emlékeztet dlnevek a
Csausz-út, Bégkút, Lanyista, Falamurdok, Babadag, Seregrét. A községhez tar-

toznak: Cseszme-major, Kápolnaihegy, Laczi-puszta és Tatalihegy.

Újvárfalva (azeltt Vrácsik). A kaposvári járásban fekv magyar kisközség, újvárfalva

Házainak száma 71, lakosaié 454, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája

Somogysárd, távírója Nagybajom, vasúti állomása Kas-Korpád. 1497-ben Warachyk,
az 1537. és az 1550. évi adólajstromokban Weracsik alakban fordul el. 1550-ben
Zewrényi János volt a földesura. Az 1701—1703 táján kelt összeírásokban puszta

és Vracsek alakban fordul el, a Thulmon család birtokaként. Az 1773—76. évek-

ben Berzsenyi István, János és Benedek, továbbá Bárány Pál özvegye és Takács
István voltak a földesurai. A XIX. század els felében a Noszlopy, a Kiss, a Boné, a

Fülöp, a Bárány és a Berzsenyi családoké volt. Jelenleg Sárdi Somssich Miklósnak
van itt nagyobb birtoka. A község határában feküdt Korokna {Koroknya) vára,

a honnan a Koroknyay család számazott. Nyomai még most is láthatók. Törté-

netét Nagybajomnál ismertettük. A községhez tartoznak : Koroknya-, Miklós-, Kis-

és Nadalos-puszták.

Varászló (azeltt Vrászló). A marczali járás délnyugati sarkában fekv kis- varászió.

község. Házainak száma 66, nagyobbára róm. kath. lakosaié 479. Postája Nemes-
déd, távírója Nemesvid. 1278-ban Warazlou alakban fordul el. 1417-ben már részben

a Kanizsai család birtoka. Ekkor Kanizsai Miklós özvegye a Radóiaktól és Szent-

páli Varászló Miklóstól szerzett itt részeket. Ugyanakkor a szentpéteri pálosok

egy malmot kaptak a Kanizsai családtól. 1445-ben egy részét Bakonoki Török
László szerezte meg. 1449-ben a Laki Thúz, a Létai és a Szecsényi családok

voltak itt birtokosok. 1486-ban Tolnai Bornemisza János alkincstartó nyerte ado-

mányul Mátyás királytól. 1536-ban Szanthay János özvegye, 1550-ben Alya
Benedek volt a földesura. 1701—1703-ban puszta és Rapoli Miklós birtoka.

1726-ban és 1733-ban Festetics Kristófé volt. 1776-ban Vrancsics Pál ezredes,

Tahy Imre és Baranyay Imre özvegye bírták. Az 1835—44. években Boronkay

1 Cseszme, török szó és forrást jelent.
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Béla és Vrancsics Pál, 1856-ban pedig gróf Zichy Károly. Jelenleg gróf Zichy
Bélának van itt nagyobb birtoka. Az itteni Boronkay-kúria jelenleg gróf Zichy
Béláé és tisztilakni szolgál. A község éjszaki részén fekszik az Akasztófadomb,
a hol 1861-ben két utonállót kivégeztek. A községhez tartozik : Imre-major,

Új-major és Pa tihid--puszta,, mely utóbbi az 1701— 1703. évi összeírásokban

Patt alakban fordul el s ekkor Bapoli Miklósé. 1776-ban Vrancsics Pál, Tahy
Imre és Baranyay Imre özvegyének birtoka,

varjaskér. Varjaskor. Á lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma
113, lakosaié 765, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Tótszentpál, távírója és

vasúti állomása Kéthely. Els ízben az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

fordiü el Ker, majd Keer alakban. 1356-ban a Outh-Keled-nemheM Fels-Lendvai
Miklós fia, Rvpolyi János, a Szent-Pál melletti Németi faluért nyerte cserébe.

1482-ben Thekeskér nev faluról van adatunk, mely az 1536. évi adólajstromban
Yarjaskérrel együtt fordul el. Thekeskérnek Dereskei Pál, Varjaskérnek pedig

Török Bálint volt a földesura. Az utóbbi 1598—99-ben Török István, 1660-ban
Zankó Miklós jószága, 1703 táján pedig Zankó Miklósé és Boldizsáré. 1726-ban
a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady család birtoka. 1767-ben báró Hunyady
János, majd ennek utódai és a herczeg Esterházy család voltak az urai. Jelenleg

is gróf Hunyady Józsefnek és herczeg Esterházy Miklósnak van itt nagyobb bir-

tokuk. Középkori templomának a nyomai ma is láthatók. A községhez tartozik

:

Nyir-puszta, mely 1449-ben a i?ó'-nembeli Laki Thiíz, a Létai és a Szecsényi

családok birtoka volt. Egy 1703 tájáról való összeírás szerint Zankó Miklós és

Boldizsár birtoka. — Az 1536. évi adólajstromban elfordul egy Zobafalva nev
birtok, Varjaskér szomszédságában. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is

találunk egy hasonló nev helységet.
várad. Várad. Szigetvártól délre es magyar kisközség. Házainak száma 36, lakosaié

319, kik közül 114 róm. kath. és 205 ref. vallású. Postája és távírója G-yön-

gyösmellék, vasúti állomása Szigetvár. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben

találkozunk vele els ízben. 1356-ban a Hahóti család tagjai osztozkodnak rajta.

A XV. században részben a Bakonyai, részben a Dombai család birtoka. 1480-ban,

Bakonyai István magtalan halála után, itteni birtokait Péter erdélyi prépost, kir. titkos

kanczellár és Orbán prépost kincstartó s általuk Péter testvérei, Váradi Pál és

Máté, továbbá Orbán testvérei, Nagylucsei Balázs és János, kapják a királytól.

1483-ban Koroknay János nyert itt egyes birtokrészeket Meggyesaljai Mórocz
Lászlótól. 1489-ben a Nagylucseiek itteni birtokaikat rokonuknak, Bási Benedek-
nek, adták. 1493-ban a Dombai család egyik ntagja : Komis Mihályné itteni

részbirtokait az Enyingi Török családnak adta el. 1498-ban a Nagylucseiek tar-

tanak hozzá jogot. 1536-ban Filep Ferencz és Koska Barnabás voltak a földes-

urai. Az 1565—66. évi török kincstári fejadójegyzék szerint 3, 1571-ben 2 ház-

ból állott. 1660-ban az Istvánffy családé volt. 1692-ben a Draskovics család volt

a földesura. 1715-ben csak 3 háztartást találtak benne az összeírok s ekkor

Huyn tábornok szigetvári parancsnok, 1726-ban a gróf Bindsmaul család,

1757-ben Czindery Ferencz, 1776-ban Czindery Rókus Ferencz, 1835—48-ban

Czindery László volt a földesura. Jelenleg özvegy gróf Andrássy Aladárnénak

van itt nagyobb birtoka. E községhez tartozik : Györnépe-puszta, mely a közép-

korban a Dombaiak| birtoka volt. 1493-ban Kornis Mihályné, a ki Dombai leány

volt, ezt is az Enyingi Török családnak adta el. — Sikota-pusztáról 1479-ben van

els ízben adatunk. Az 1480—89. években Barcs kastély tartozékai között talál-

juk felsorolva. 1776-ban Czindery Rókus, az 1835—60. években Czindery László

birtoka volt.

várda. Várda. Kaposvártól éjszakra fekv magyar kisközség. Házainak száma 82,

lakosaié 465, kik közül 348 róm. kath. és 115 református. Postája Hetes, távírója

Somogyjád, de a vasúti állomása helyben van. 1284-ben pusztai birtokként említik

az oklevelek. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor már plébániája

is volt. 1481-ben Szent Mihály tiszteletére szentelt egyházát említik, a mikor a

szerdahelyi pálosok kapnak itt részeket Várdai Mihálytól. 1536-ban Wárday Tamás
és Simon özvegye voltak a földesurai. Az 1575. évi török kincstári adólajstrom

szerint csak 5, 1580-ban meg csak 4 házból állott. 1583-ban Lengyel Lrinczé
volt. 1660-ban több köznemes bírta, de 1701—1703 táján már a Pulay családé

volt. 1715-ben is csak öt háztartását írták össze. Az 1726— 1733. években Pulay

Ferencz, 1776-ban Záborszky László, Bosty Terézia, ^ Ferencz és Jusztina voltak
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a földesurai, 1830—1848 között pedig Záborszky Ambrus, Imre, Miklós és Alajos,

Tallinn Gábor, Simon Károly és Fonyó Lajos. 1856-ban gróf Somssich Pongrácz

volt a helység legnagyobb birtokosa. Jelenleg Matolay Józsefnek és gróf Somssich

Imrének van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1830 táján épült. Ide

tartozik : Kisalbert-puszta, mely a középkorban Alsó- és Fels-Alberti néven két

falu volt. 1456-ban mindkét helység részeit az Osztopáni Pernesziék nyerték

adományul. 1472-ben a tihanyi apátság itteni birtokait említik. Az 1720. évi össze-

írás szerint még önnálló jobbágyfalu volt. 1726—1733-ban a Pernesziék, 1776-ban

a Nagy család birtoka.

Városhidvég. Siómenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma városhidvég.

208, lakosaié 1222, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája és távírója hely-

ben van, vasúti állomása Mezkomárom-Városhidvég. 1344-ben Villa Hydwegh
alakban említik az oklevelek. 1472-ben a Dombai család "volt a földesura. 1493-ban

a Dombai családbeb Kornis Mihályné itteni birtokait az Enyingi Török családnak

zálogosította el. 1688-ban és 1701—1703-ban gróf Batthyány Ádám országbíróé

volt. 1688 szept. 29-én gróf Batthyány Ádám országbíró, miután a hídvégiek a

törökök elleni harczban a maguk élete veszélyeztetésével a fogságból kimentették t,

18 katonának és azok családjainak szabadalomlevelet adományozott, ket minden
roboti munkától felmentette és kisebb királyi jogokban is részesítette. 1715-ben

18 háztartást írtak benne össze. 1757-ben gróf Batthyány Lajos nádor, 1776-ban
gróf Batthyány Fülöp, a XIX. század els felében herczeg Batthyány Fülöp volt az

ura, most pedig az uradalom örökség útján herczeg Montenuovo Alfrédé. A refor-

mátus templom 1817-ben, a róm. kath. 1911-ben épült. A határbeli Pusztavári-düln

egy régi földvár nyomaira akadunk. A községhez tartozik : Nándor- és Fánni-major

és Rebecz-puszta, mely utóbbi már az 1726. évi összeírásban elfordul s ekkor

a Batthyány családé volt.

Vásárosbécz (azeltt csak Bécz). A szigetvári járásban fekv kisközség. Házainak vásárosbécz.

száma 192, lakosaié 1083, kik közül 874 magyar, 209 németajkú s róm. kath.

és ref. vallású. Postája Somogyhárságy, távírója Szigetvár, vasúti állomása Hencse.

Els ízben az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben fordul el. Eredetileg a Rupoli
család birtoka volt. 1403-ban Zsigmond király a htlenség bnébe esett Rupoli

Tamásíi István és János itteni birtokait Anthimi Jánosnak adományozta. 1470-ben
Belez alakban fordul el és Baranya vármegyéhez számították. 1473-ban Szigetvár

város tartozékai között sorolják fel. 1626 —27-ben Balogh János, 1660-ban Balogh
András volt a földesura. 1692-ben Pajty Pál birtokában találjuk. 1715-ben 10
háztartását vették fel. 1715-ben már a gróf Batthyányaké volt. 1856-ban Biedermann
bankáré volt és jelenleg Mautner Albertnek és Weisz Artúrnak van itt nagyobb
birtokuk. A református templom 1802-ben épült. A lakosok polgári olvasókört és

olvasóegyletet tartanak fenn. A községhez tartozik : Diós-puszta, mely a közép-

korban falu volt. 1360—1362-ben Algyoufolua, Aldyusfolua 1403-ban Dyosfalu
alakban fordul el és az Áron és a Dombai családoké volt. 1466-ban Viszlói

Áron György itteni birtokait Somlyói Péterre ruházta. 1470-ben ezt is Baranya
vármegyéhez számították. Ekkor Pata, majd 1473-ban Szigetvár tartozékai között

sorolják fel. 1486-ban Dombai Ferencz birtoka. 1715-ben már a gróf Batthyányak
voltak a földesurai. 1720-ban még önálló helység volt. 1856-ban ez is^Biedermanné

lett és jelenleg Mautner Alberté. Idetartoznak még : Hitmes- és Palaj-puszták.

Vese. A marczali járásban fekv magyar kisközség. Házainak 'száma 255, vese.

lakosaié 1827, a kik róm. kath., ág. ev. és ref. vallásúak. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Böhönye. D7. László király 1283-ban, egy közeli major-

sággal együtt, a Véssey család seinek adományozta. Az 1332—37. évi pápai

tizedjegyzék szerint már plébániája is volt. 1477-ben Véssey Miklós volt a földes-

ura, a ki ezt és Csokma-puszta részeit a Debréteieknek és a Mártoniaknak kötötte

le. 1550-ben Dawothy György és Nádasdy Ferencz, 1583—1599-ben Véssey Józsa,

1626—27-ben Bakó Farkas volt az ura. Elfordul az 1660. évi dézsmaváltság-

jegyzékben is. 1726—1733-ban Véssey Istváné, 1767-ben Ferenczé, 1776-ban
Ferenczé, Istváné és János özvegyéé volt. Jelenleg Véssey Lajosnak, Irmának,
férjezett Dessewffy Istvánnénak, gróf Batthyány Pálnénak és gróf Festetics Pál-

nénak van itt nagyobb birtokuk. Az evangélikus templom 1785-ben épült, de
1872-ben újjáalakították. 1855-ben kolerajárványban 122-en haltak el. Van a
községben hitel és tejszövetkezet, egy nyersolajmotoros malom és egy gzmalom.
A hagyomány szerint a középkorban a mai Vese helyén feküdt Csokma (Csók-
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mány), melyrl 1477-ben van adatunk ; Vese pedig a mostani temet helyén terült

el. Ugyanazt tartják a Csöprön nev erdrl is, a hol állítólag Csöprönd falu

feküdt. A községhez tartozik : Marton puszta, mely 1477-ben Marthon, 1488-ban

Martonfálwa alakban fordul el s ekkor Bajnai Both János birtoka, 1550-ben

Atya Mátyásé, 1583-ban Bakó Farkasé volt. 1726—1733-ban puszta és Inkey
János bírja. — Merke puszta az 1260—1269-es években terra Merke alakban fordul

el. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor plébániája is volt. 1482-ben
Szenyérvár tartozékai között sorolják fel. Az 1484—86. években a Szobiaké volt.

1536-ban az esztergomi káptalan birtoka. Az 1580. évi török kincstári adójegyzék
szerint már csak 3 házból állott. 1583-ban részben Véssey Józsa volt a földesura

és részben Kiskomárhoz tartozott. 1660-ban az esztergomi káptalané volt. 1733-ban
felerészét Festetics Kristóf bírta. Késbb e család déghi ágáé. A pusztán egy
kolostorrom is volt. Idetartozik : Lenczi-puszta is.

Visnye. Visnye. A kaposvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 200,

lakosaié 1022, kik közül 626 róm. kath. és 394 református. Postája Hedrehely,

távírója Kadarkút és vasúti állomása Hencse-Hedrehely. 1443-ban, Wysnye alakban,

Hedrehely mezváros tartozékai között sorolják fel. 1446-ban Alsó-Visnye hely-

séget Hunyadi János kormányzó Emekei Miklósnak és Berekfalvi Zopa Péternek

adományozta. 1448-ban Visnye és Nagyvisnye helységek felerésze Berekfalvi Zopa
Péter birtoka. A XV. század második felében a Laki Tlxúz családé volt. 1484

—

1500-ban Lak tartozékai között sorolják fel. Az 1536. évi adólajstromban is két

Visnye fordul el. 1550-ben Alsó-Yisnye Ah/a Mátyásé és Ördög Mátyásé volt.

Az 1565—66. évi török kincstári fejadójegyzékben Fels- Visnye 10, Alsó-Visnye 10

és Daru-Visnye 5 házzal van felvéve. 1598—99-ben Fels-Visnye Alva Kristófé,

Alsó-Visnye és Közép-Visnye Kapranith Kristófé volt. Az 1626—27. évi adó-

lajstromban négy Visnye nev helységet találunk. 1660-ban Fels-Visnye és Alsó-

Visnye Szigliget vár tartozékai között fordul el. 1692-ben Alsó- és Kdpolnás-Visnye

Lengyel Jánosé volt. 1715-ben puszta és Hedrehelyhez tartozott. 1720-ban kezdett

újból települni. 1726-ban Alsó-Visnye, Közép-Visnye és Fels-Visnye helységek a

Lengyel és a Mérey családokéi. 1733-ban mind a három falu a Lengyel családé volt.

1757-ben már csak Pacsérvisnye és Kápolnásvisnye helységek fordulnak el az

összeírásban s mind a kett a Lengyel családé. 1773-ban Kápolnás-Visnye helység

a báró Maithényi családé, 1776-ban Tahy Imréé volt; Pacsérvisnye-puszta pedig

1776-ban Vrancsies Pál ezredesé és Baranyai) Imre özvegyéé volt. Az 1776. évi

összeírásban Alsóvisnyevölgye nev helységet is találunk, mely a Melezer családé

volt. A XIX. század els felében gróf Festetics Antal, a Gaál család, Madarász
Lajos, báró Maithényi László, Márffy Dénes és József, Ország Imre és József,

Spissieh Lajos, Vasdényey Béla és Károly voltak a földesurai. Jelenleg gróf Festetics

Kálmánnak és Márffy Bélának van itt nagyobb birtoka. A református templom

1856-ban, a tornya 1881-ben épült. A lakosok gazdakört tartanak fenn. A köz-

séghez tartozik: Kápolnásvisnye-puszta,, mely, mint láttuk, a középkorban falu volt.

1550-ben Ispán Márton volt a földesura. Az 1565—66. évi jegyzékben 3, 1571-ben

4 házzal van felvéve. A községhez tartoznak még : Visnyeszéplak, Alsóhegy (szl-
hegy), Hárserd-puszta és Pacsérvisnye, melyet szintén már régi oklevelek említenek.

visz. Visz. A lengyeltóti járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 41.

lakosaié 300, a kik róm. kath. és ref. vallásúak. Postája Látrány, távírója és

vasúti állomása Karád. 1229-ben Wysch alakban, a székesfehérvári káptalan birtoka.

Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor plébániája is volt. 1348-ban

a nyúlszigeti apáczák tartottak egyes részeihez jogot és ekkor már a körözsvár-

megyei Gordovai Fancs család birtoka. 1409-ben néhai Fancs János itteni birto-

kait említik. 1424-ben G-ordovai Fancs László fiai : János, Imre Bertalan, és László

it eni birtokaikon megosztozkodtak és 1455-ben királyi adományt nyertek a birto-

kaikra. Az 1536. évi adólajstrom szerint a székesfehérvári káptalan, Philep Miklós,

az itteni plébános és Fánchy Ferencz volt a földesura. Az 1563. évi török kincs-

tári adólajstrom szerint csak 3 házból állott. 1726-ban Vásonyi Gergelyé, 1733

—

1767-ben a Rendesi Bárány családé volt. 1773-ban Bárány Tamás örökösei,

Jankovics Antal özvegye, Bárány László, György, Ferencz örökösei, István és ifj.

Ferencz voltak a földesurai. A XIX. század els felében e családon kívül a

Palocsay és a Szalag családok is birtokosai voltak és jelenleg Szalay Lászlónak

van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozik : Cseri-major és Viszi-puszta,
vízvár. Vízvár. Drávamenti kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 208, lakosaié
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Szökedencs. — Véssey Ferencz úrilaka.

Szllösgyörök. — Gróf Jankovich Tivadar kastélya

Tab. — Gróf Welsersheimb Jenöné kastélya.



174

Toponár. — Gróf Festetics Vilmos kastélya.

Zákány. — Ifj. gróf Zichy Ödön kastélya.

Zsibót. Perczel Vilmos kúriája. Turbék pusztán
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1587, kik közül 450 magyar, 1137 horvátajkú és leginkább róm. kath. vallású.

Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Tahy Ferencz a XVI. század

közepén, itt a Dráva partján, a víztl és mocsaraktól védett helyen, várat építte-

tett, mely vár 1555-ben fennállott. E vár Zrínyi Miklós bán figyelmét is magára
vonta, a ki 1555 nov. 17-én kelt levelével zsoldosrséget sürgetett a vár védel-

mére. Szigetvár eleste után az rség azonban megfutott s a várat felgyújtotta, mely

ezután teljesen elpusztult, Midn 1715-ben az országos összeíró-bizottság e helyen

megjelent, csak néhány újabb települt talált itt. Lassanként azonban megsoka-

sodtak és önálló jobbágyközséggé szervezkedtek. 1726-ban rgróf Turinetti Her-

kules Lajos, 1733-tól a Festetics család volt a földesura s jelenleg is herczeg

Festetich Tassilónak van itt nagyobb birtoka. A régi róm. kath. templom 1852-ben

leégett és a mostam 1854-ben épült, Van a községben hitelszövetkezet, fogyasztási

szövetkezet, gazdakör és polgári olvasókör. A községi erdben egy régi út van,

ma már tölgyfákkal benve, a melyet Török útnak neveznek, valószín, hogy a

vízvári várba vezet út volt. A község mellett a Dráván állandó kompjárat van.

A községhez tartoznak : Gizella-, Zsitfa-, Jádi-, Jama-, Kalila- és Spincz-puszták.

Zsitfa-puszta 1399-ben SiJcfa alakban fordul el, a székesfehérvári káptalan birtoka-

ként. A XV. század második felében a Laki Thúz család birtoka, 1484—1500-ban

Lak tartozéka. 1550-ben Tahy Ferenczé. 1726-ban rgróf Turinetti Herkules

Lajosé, 1733-ban már Festetics Kristófé volt. Ettl kezdve a Festetics család bírja.

Zsitfa-puszta és Bélavár szomszédságában feküdt Csötörtökhely, mely az 1332—37.
évi pápai tizedjegyzékben is szerepel s ekkor már plébániája is volt.

Vö'rs. A Kisbalaton mellett fekv magyar kisközség. Házainak száma 169, Vors.

lakosaié 1070, a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti

állomása Balatonszentgyörgy. Az 1293—1364. években, a ifa/ioí-nemzetség Buzád-

ágának birtoka. 1496-ban a Csányi család bírt itt földesúri joggal. Az 1536. évi

lajstromban Wers alakban fordul el. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom

szerint csak 6, az 1573— 74-ikiben csak 4 házból állott. 1583-ban Csányi Bernát,

1598—99-ben János, 1626 —27-ben Bakó Farkas, 1660-ban Sárkány Miklósné volt

a földesura. 1703 táján már Festetics Pál birtokában találjuk. 1715-ben 8 háztar-

tást írtak benne össze. 1726—1733-ban Festetics Kristóf, 1767-ben Csányi Ferencz,.

Imre és Györgyné, 1776-ban Csányi Ferencz és Imre volt a földesura. A XIX.
század els felében pedig gróf Festetics György és Saller Judit. Jelenleg herczeg

Festetich Tassilónak van itt nagyobb birtoka, A róm. kath. templom 1905. évben
épült. A község határában van a Tótok dombja, a melyet a hódoltság alatt a tót

telepesek szállottak meg, míg a Pogányszigetet törökök lakták. A községhez tarto-

zik a Vörsi-major.

Zádor. A szigetvári járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 118, zádor.

lakosaié 722. kik közül 160 róm. kath. és 560 református. Postája és távírója

Gyöngyösmellék, de vasúti állomása van. Els ízben az 1332— 37. évi pápai

tizedjegyzékben fordul el. Temploma is ez idben épülhetett, de a felismerhetet-

lenségig átalakították. A XV. század elején cseh husziták telepedtek a helységbe,

a kik a Dombó felé vezet utczát foglalták el, míg a magyarok a község keleti

részén laktak. 1456-ban alakították át elször a templomot, mely jelenleg a refor-

mátusoké. Jelenlegi alakját 1872-ben nyerte. 1493-ban Komis Mihályné, a ki

Dombai leány volt, itteni birtokait is az Enyingi Török családnak adta el. 1536-ban
Szölösy Gergely és Dombai János voltak a földesurai. Az 1550. évi adólajstromban

Kastélyosdombóval együtt fordul el. Az 1565—66. évi fejadójegyzék szerint 16
házból állott. 1571-ben 31 házát írták össze. 1598— 99-ben Zádory János volt a

földesura, 1600-ban Haraszti Dezs Benedek volt itt birtokos. 1660-ban az

Istvánffy család és Zankó Miklós jószága volt. 1703 táján Zankó Miklós és Boldizsár

birtokában találjuk. 1715-ben 12 háztartást írtak benne össze s ekkor a gróf

Batthyány családé volt. 1726-ban a gróf Harrach, 1733-ban a Hunyady család

volt itt birtokos. Késbb utódai, majd báró Sina Simon bírt itt földesúri joggal.

Jelenleg gróf Erdödy Rezsnek és Traubermann Ádámnak van itt nagyobb birtokuk.

1881-ben a helység negyedrésze leégett. A határbeli Csolonkai-rét a cseh lónkétól

ered. Ez a cseheké volt és lankás hely. Késbb Csolonkára ferdítették. A köz-

séghez tartozik : Bka-puszta és Bagó-puszta.

Zala. A tabi járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 161, zaia.

lakosaié 987, a kik leginkább róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasúti

állomása Tab. E helységrl közvetlen a tatárjárás után találunk okleveles adatokat.
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I 278-ban Szent Kozma és Dömjén tiszteletére szentelt templomát, 1320-ban pedig
a lelkészet is említik. Elfordul az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben is. 1368-ban
a veszprémi káptalan birtokában találjuk. 1400-ban Zsigmond király a helység
részeit Osstopáni Bálintnak adományozta, 1473-ban a Nagy-Pói Bálványosi család

volt itt birtokos. 1478-ban már Zichy Györgynek is voltak itt birtokai. 1512-ben
egy részét Perneszi Imre nyerte adományul II. Ulászló királytól. 1526-ban II. Lajos
király Perneszi Ferencznek és általa testvéreinek, Péternek és Balázsnak, adta

a helység részeit. 1536-ban Zichy Rafael és Ferencz, Perneszi Egyed, Imre, István

özvegye és Ferencz voltak a földesurai. 1560-ban Perneszi Ferencz fia, Farkas,

új adományt nyert itteni birtokaira, 1583-ban Zichy Rafael volt a földesura.

Az 1563. évi török kincstári fejadólajstrom szerint csak három, 1573—74-ben
1 1 házból állott. 1660-ban Zichy István, 1695-ben Perneszi Zsigmond és Anna
Julianna, férj. Babócsay Ferenczné, volt az ura, 1703 táján puszta és Zichy György
es Ádám birtoka, Az 1715. évi összeírás szerint csak két év óta települt. 1726—1733-ban
báró Zichy Ádám, 1773—1776-ban Zichy Ferencz ezredes özvegye, Zichy Ferencz

alispán és Boronlcay József, 1848 eltt pedig Zichy Sándor volt a földesura,

A XIX. század közepén Zichy Antalnak és Mihálynak volt itt nagyobb birtokuk,

de birtokaikat felparczellázták. Itt van a Zichy család si kúriája is, a melyet

Zichy Ferencz 1830 táján újjáépíttetett s fia, a hírneves fest, bírta és most leányáé,

Máriái'. Mellette áll a nagy mvész mteremépülete, a hol még most is sokat ér
gyjtemények vannak. Többek közt kb. 1000 kötetes könyvtár, gobelinek, külföldi

és orosz hímzések," kb. 30 orosz és perzsa berakott kazetta, sok japán mtárgy,
sok fegyver, fayence. több festménye, számos rajza és vázlata. A község róni.

kath. temploma 1764-ben épült, 1841 júl. 8-án a helység országos vásárok tar-

tására nyert szabadalmat. A községhez tartozik : Szöllöspuszta, mely már Szent

László király által' 1082 táján a veszprémi káptalan részére kiállított megersít
levélben elfordul. 1229-ben és 1351-ben a székesfehérvári káptalan birtokai

között sorolják fel. 1411-ben Csapi András nyerte adományul. 1438-ban a

Batthyanyákat, a velük vérrokon Fajszi Ányosokkal együtt iktatják birtokába s

1444-ben e két családjnegosztozott rajta. 1577-ben Perneszi András és fiai nyerték

adományul I. Rudolf királytól, 1583-ban azonban már Zichy Rafael birtokában volt.

1703 táján Zichy György és Ádám, 1733-ban báró Zichy Ádám birtoka. 1856-ban

Zichy Sándor örököseié. — Bótapuszta a XVI. században még népes falu volt.

Az 1573—74. évi török kincstári adójegyzék szerint 25 házból állott.

zákány. Zákány. Drávamenti magyar kisközség, körjegyzséggel. Házainak száma 291,

lakosaié 1685, a kik r. kath. vallásúak. Postája, távirója és vasúti állomása

helyben van. Már a tatárjárás eltt szerepelt. 1227-ben Zacun, 1309-ben Zakaan
alakban fordul el. Váráról 1325-ben van els ízben adatunk. Az 1332—37. évi

pápai tizedjegyzék szerint már plébániája is volt. 1342-ben városi kiváltságokat

élvezett s ugyanekkor említik Szent Márton tiszteletére szentelt templomát is.

1379-ben I. Lajos király Zákányi Bodiszló fiának, Miklósnak, adta új adományul.

1380-ban azonban Alsó- és Fels-Zákány helységeket
;
mint királyi birtokokat,

tartozékaikkal együtt, Korbaviai Bodiszlónak adományozta, cserében bizonyos szla-

vóniai várakért. 1399-ben és 1411-ben Zákányi Bodiszló fia, Miklós, majd 1431-ben

Zákányi László kezén találjuk, ki 1444-ben átengedte a Marczaliaknak. Ezek

1445-ben a város felét bírták, míg a másik fele Z7;7aM_Miklósé és Hunyadi Jánosé volt.

1446-ban a Marczaliak és Zákányi László leánya az urai. 1450-ben a város egyes

részei, házasság révén, zálogul Dombai Miklós kezébe kerültek, kinek a neje Zákányi

László leánya : Orsolya volt. 1458-ban Alsó-Zákányban új erdítvény volt, melyet

Dombai Miklós építtetett s a melyrl 1476-ban is van adatunk. A régi kastélyt

1476-ban a Szerdahelyi Imrefiak bírták zálogban, a város felével együtt.

1506-ban a város a Dombaiak zálogbirtoka volt, tulajdonjogához azonban a Mar-

czaliak tartottak igényt. 1476-ban a Szerdahelyiek mellett a Báthoriak lépnek fel

társtulajdonosokként, 1488-ban, Marczali László magvaszakadtával, a király a Szerda-

helyi Tmrefiakat szólította fel birtokjoguk igazolására. 1489-ben Szerdahelyi István

birtokai között Zákányt is felsorolják. 1495-ben a Báthoriak nyerték adományul.

1531 nov. hó 1-én az ország rendéi itt gylést tartottak. 1536-ban Fels-Zákány
helységnek Báthori András volt a földesura, 1566 szept. havában Szigetvár

elestének hírére az rség megszökött a várból s azt felgyújtotta, Az 1565—66. évi

török kincstári fejadójegyzékben már falu és csak 10 házzal van felvéve. A hódoltság

alatt jelentékeny fejldésnek indult és 1571-ben már 77 házból állott, de kevéssel
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ezután elpusztult, úgy hogy 1580-ban mindössze egy házat találtak itt a török

adószedk. 1598—99-ben Nádasdy Ferencz és 1626—27-ben Pál volt a földesura.

1660-ban Szent-Györgyvár tartozékai között sorolják fel. 1677-ben Széchenyi György
kalocsai érsek nyerte adományul, 1726—1733-ban puszta és Inkey János birtoka.

1733 után ismét betelepült. 1757-tl a Széchenyieké, de 1835-ben gróf Zichy

Domonkos is földesura. Jelenleg gróf Zichy Ödönnek van itt nagyobb birtoka

és csinos kastélya, melyet 1911-ben építtetett. Van a községben hitelszövetkezet,

gzmalom és gztéglagyár. Itt van a gyékényesi határrendrség és kivándorlási

iroda is. A községhez tartoznak: Magashegy-puszta, Kápolnahegy, Perecseny-

puszta és Tölöshegy.

Zamárdi. A Balaton partján fekv magyar kisközség. Házainak száma 150, zamárdi.

lakosaié 958, a kik róm. kath. vallásúak. Postája és távírója helyben van, vasúti

állomása Szántód. Els ízben a Szent László királytól 1082 táján a veszprémi

káptalan részére kiállított megersít levélben fordul el. 1229-ben mindkét Zamárd
helységben a székesfehérvári káptalannak is voltak birtokai. Már a középkorban

is híres bortermelhely volt. A Csák-nembeli Miklós (1213—1239) is szerzett itt

egy szlt. 1231-ben itteni szljét Lrincz nev fiának hagyományozta, de mivel

néhány év múlva még egy fia született, szlbirtokát mindkét fiára, Lrinczre
és Jánosra, hagyta. Az 1278. évi osztály alkalmával Lrincz és János egy-egy

vinczellért kaptak a zamárdi szlkben. Albeus mester esztergomi kanonok
1237—40 között készült összeírása szerint a szentmártoni apátságnak négy szlje,
két házinépe volt a pinczések nemébl. Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék

szerint már plébániája is volt. 1342-ben Egyházas-Szamárd és egy másik Szamárd
helységrl emlékeznek meg az oklevelek. Mindkét helység ekkor Orsi Miske fia,

Pál, birtoka. 1390-ben három ily helységet sorolnak fel : Egházaszamar, Lywk-
zamar és Liczamard. 1402-ben Kövágóörsi Miske fia Pál fia Mátyás Egyházas-
szamárdot a veszprémvölgyi apáczáknak adományozza. 1423-ban a Balatonmelléki

Zamardot Batthyány László és Albert elzálogosították az Endrödieknek. 1436-ban

már öt ily nev helységet különböztetnek meg. Egyházaszamárd, Zamárd, Felsö-

zamárd, Lyuk-Zamárd és Kis-Zamard. 1438-ban Vityai Kis László megvette

Batthyány László itteni birtokait, a melyekbe 1439-ben beiktatták. 1454-ben Füredi
Imre itteni birtokait Enyingi Török Ambrusnak zálogosította el. 1477-ben Alapi

.

István és Benedek, a kik Batthyány leánytól származnak, továbbá Batthyány Bol-

dizsár, új adományt nyertek itteni birtokaikra. Az 1536. évi adólajstrom szerint

a székesfehérvári Szent Miklósról nevezett káptalan Egyházas- és Kis-Zamárd
helységekben bírt földesúri joggal. Az 1557. és az 1572. évi adólajstromokban

Tihany várának tartozékaként szerepel. Az 1571—72. évi török kincstári adó-

lajstromban Szamárkö, az 1582. évi defterben Szamarti alakban fordul el s

ekkor még 14 házból állott. A török háborúban elpusztult s az 1609. évi össze-

írásban már pusztaként van felvéve. 1622-ben a veszprémi püspök tart hozzá

jogot. 1645-ben a két Zamárd-puszta az endrédi lakosoké volt. 1696-ban, úgy-
szintén 1726-ban a tihanyi apátság birtoka, mely az újabb korig volt a földesura.

A róm. kath. templom 1774-ben épült. A régi község tulajdonképen a mos-
tanitól dél felé, a pusztai dlben, feküdt, hol még ma is láthatók a nyomai.

A „Tatárcsapás" dln át vették útjukat hajdan a tatárok s innen támadtak a

községre. Idetartozik Szántód-puszta, mely egyike a vármegye legrégibb hely-

ségeinek, melyet még I. Endre király adományozott 1055-ben a tihanyi monos-
tornak. Az adománylevélben Kak-Szárma alakban fordul el. Az 1267. évi pápai

bulla már Szántódnak nevezi. Az 1557. évi adólajstrom szerint még a tihanyi

monostoré, 1564-ben a nyitrai püspöké volt. 1572-ben már puszta. Az 1573—74.

évi adólajstrom szerint 7, 1580-ban mindössze csak 2 házát írták össze. 1633-ban
a tihanyi apát Somogyi Jánosnak, a pápai gyalogság vajdájának zálogosította el.

1715-ben 6 háztartást írtak benne össze. Az 1720. évi országos összeíráskor is

önálló jobbágyfalu volt, de 1726-ban már ismét puszta és a herczeg Esterházy-féle

hitbizomány és a tihanyi apátság birtokában találjuk. Ma látogatott balatoni fürd.
Zics. A tabi járásban fekv kisközség. Házainak száma 140, lakosaié 1200, Zics -

a kiknek egy harmadrésze magyar, kétharmada pedig németajkú s leginkább róm.
kath. vallású. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Kapoly. 1295-ben
Zych, az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben már Zics néven fordul el s ekkor már
plébániája is volt. Ez a török világban megsznt és késbb Andocsról admi-
nisztrálták. Utóbb helyi káplánság volt az itteni kastélyban és mikor Nágocs
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L787-ben plébániát kapott, leányegyházként hozzácsatolták. 1351-ben a Zicsi

nemesek bírták. 1478-ban Zichy György birtoka, Az 1536. évi adólajstromban
két ily nev helység fordul el : Zicsaüya és Zics ; mindkét helységnek Zichy
Rafael, Ferenc/, és László voltak a földesurai még 1583-ban is. Az 1563. évi

török kincstári adólajstromban 7 házzal van felvéve. Az 1573—1580. években
9 házát írták össze. 1660-ban Zichy István, 1701— 1703 táján György és Ádám
birtokában találjuk. 1733-ban puszta és báró Zichy Ádámé volt. 1776-ban Zichy
Ferencz ezredes özvegye, ifj. Zichy Ferencz és Boronkay József voltak a földes-

urai. A XIX. század els felétl kezdve a Zichyek voltak itt birtokosok. Ez a

birtok részben (600 hold) most Zichy Máriáé. A róni. kath. templomot 1786-ban
Zichy József, mint öcscsének, Mihálynak gyámja, az és a családtagok hozzá-

járulásával építtette. Freskói a híres Dorfmeistertl valók. Tornyát a 60-as évek-
ben javították. Kár, hogy a templom most is düledez állapotban van. A község-

hez tartozik : Gyalud-puszta, mely az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékben Golad
alakban fordul el. 1478-tól kezdve szintén a Zichyek birtoka volt. Jelenleg Zichy
Zsófiáé. A községhez tartoznak még : Margit-, Tuskós- és Varjak-puszták, mely
utóbbi Morvay Mihályé.

zimány. Zimány. Az igali járásban fekv magyar kisközség. Házainak száma 111,

lakosaié 873, a kik róni. kath. vallásúak. Postája Magyaratád, távírója és vasúti

állomása Toponár. Els ízben 1268-ban fordul el Terra Ziman alakban. Az 1332—
37. évi pápai tizedjegyzékben a regölyi fesperesség plébániái között találjuk.

1456-ban Tolna vármegyéhez számították s ekkor egyes birtokrészeit Osztopáni

Pál nyerte adományul. Á XVI. században teljesen elpusztult, 1695-ben Pernesszi

Zsigmond és Anna Julianna bírták. 1701—1703-ban apátsági birtok volt.

Az 1715. évi országos összeírás megjegyzi róla, hogy csak mostanában tele-

pült, néhány zsellér lakja s a határ nagy részét a földesúr a saját birtokához

csatolta. 1726-ban Wlassics János, 1733-ban Gyulai Gaal Gábor, 1773—76-ban gróf

Niczky Kristóf volt a földesura és jelenleg is gróf Niczky Ferencznek van itt

nagyobb birtoka, A róni. kath. templom 1895-ben épült. A lakosok kath. olvasó-

kört tartanak fenn. A községhez tartozik : Ráczegres-puszta, mely 1536-ban a

pannonhalmi apátságé volt. 1726-tól kezdve 1856-ig az Eszterházy-féle hitbizo-

mányhoz tartozott. — -Ferewo^-major jelenleg a gróf Niczky Ferencz birtoka, Ide-

tartozik még : Téglaház-tanya és Alsó-puszta,

zseiiczkisfaiu.i. Zseliczkisfultid. Kaposvártól délre fekv magyar kisközség. Házainak száma 138,

lakosaié 789, kik közül 509 róni. kath. és 280 református. Postája helyben van,

távírója és vasúti állomása Kaposvár. Az 1715. évi országos összeírás alkalmával

10 háztartásból álló falu és gróf Esterházy Józsefé volt. 1726-tól a herczeg Ester-

házy-féle hitbizományhoz tartozott s jelenleg is ez a legnagyobb birtokosa. A templom a

XIX. század közepén épült, de 1884-ben helyreállították. A községhez tartozik

:

Kardosfa-puszta és Márczadó-puszta. Az utóbbi a középkorban ama 10 falu egyike

volt, melyet még Szent László király adományozott a pannonhalmi monostornak.

Errl a faluról Albeus mester esztergomi kanonok is megemlékezik az 1237

—

1240. években készült összeírásában. Az 1230—1270. években a királyi kanászok.

1268-ban királynéi szolgáinlányosok laktak itt. 1400-ban a szentmártoni apátság

itteni birtokainak határait újból megállapították. 1403-ban Marchadoch alakban

fordul el s ekkor Kaposújvárhoz tartozott. 1453-ban is Kaposújvár tartozéka.

1550-ben Dersfi Farkas, 1598—99-ben Alya Kristóf volt a földesura. 1660-ban

Imrefy Farkasné jószága. 1726-ban már puszta és a herczeg Esterházy-íéle hitbizo-

mányhoz tartozik. Márczadó mellett feküdt Enyezd (Enizd, Enezd), mely 1346-ban

a Ctyó'r-nembeli Dersfiak birtoka volt, 1489-ben Szerdahelyi Istváné.
zseiiczkisiak. Zseliczláslak. Kaposvártól délnyugatra fekv magyar kisközség. Házainak

száma 114, lakosaié 666, a kik róni. kath. vallásúak. Postája Simonfa, távirója

és vasúti állomása Kaposvár. 1460-ban a Viszlói Áron család volt a földesura,

Az 1571. évi török kincstári adólajstromban Kis-Lak alakban fordul el, 11 házzal.

1660-ban a szigligeti vár tartozéka. 1715-ben 6 háztartást írtak benne össze s

ekkor gróf Esterházy József volt a földesura. 1726-ban szintén már a herczeg

Esterházy-féle hitbizományhoz tartozott, mely jelenleg is a legnagyobb birtokosa.

\ róm. kath. plébánia 1901-ben keletkezett. A községbeli gzmalom Keszthelyi

Józsefé. A községhez tartozik : a kislaki erdészlak.
zseüczszentpái. Zseliczszentpál. Kaposvártól délre es magyar kisközség. Házainak száma 117.

lakosaié 566, a [kik róm. kath. vallásúak. Postája Simonfa, távírója és vasúti
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állomása Kaposvár. Eredetileg a Guth-Keled-nemzetség birtoka és az 1332—37.

évi pápai tizedjegyzék szerint már plébániája is volt. A XIV. század végén Rupol-

újvári Tamásfi István és János birtoka, de htlenségük következtében Zsigmond

király elvette tlük és 1403-ban Tamási Benrxk.fi erdélyi vajdának adományozta,

Ekkor Szent-Pál-völgy alakban fordul el. 1443—1446-ban a kapósújvári vár tarto-

zéka. 1660-ban a szigligeti várhoz tartozik. 1715-ben 11 háztartást írtak benne

össze s ekkor gróf Esterházy József volt a földesura. 1726-tól a berezeg Esterházy-

féle hitbizományé. A községhez tartozik : Zseliczszentpáli-puszta.

Zsibót. Szigetvártól éjszakkeletre Baranya vármegye határán fekv magyar zsibót.

kisközség. Házainak száma 103, lakosaié 466, a kik leginkább reformátusok.

Postája Mozsgó, távírója és vasúti állomása Szigetvár. A XIV. század elején már
fennállott. 1316 máj. hó 26-án I. Károly király innen keltezi egyik oklevelét, a

melyben a £ri/ó'r-nembeli I. Jakab árváinak, kéméndi várukat és az uradalmat

visszaadatja. Az 1332— 37. évi pápai tizedjegyzékben Sibold és Sybol alakban

fordul el s ekkor plébániája is volt. 1330-ban Szigeti, másként Almamelléki Lancrét

birtoka. Az 1726—1773. években a báró Melczer család birtoka. A XIX. század

els felében az Ország család volt a földesura, mely még 1856-ban is birtokosa

volt. A községhez tartozik : Domolos-puszta, melynek eredeti neve Domonkoslaka,
késbb Berekfalva volt. A ,&a&-nemzetség si birtoka. Az 1341—1346. években
az e nemzetségbl származó Zopa Pál fiai János és Miklós

;
1391-ben Miklós fiai

7

Gergely, Miklós és Pál, voltak itt birtokosok. 1417-ben Possessio Berekfalu alio

nomine Domocoslaka alakban fordul el. Az 1536. évi adólajstromban Berekfalw
alakban találjuk. A XVI. század közepén elpusztult. 1753 eltt Hoitsy Mihály

nyert e pusztára nádori adományt. 1757— 1776-ban is e család birtokában

találjuk. 1835-ben Czindery László, 1856-ban a Hegyesy család bírta. Hegyesy
Jánosnak, Edvi Illés Antalnak, Pollák Ferencznek és Schaffer Kálmánnak van
itt birtoka. Turbék-yusztán Bonyhádi Perczel Vilmosnak és a Nagybudafalvai Vermes
családnak van úrilaka. Az elbbi 1856-ban, az utóbbi 1840-ben épült. Itt van a

turbéki kápolna is, melyet azon a helyen emeltek, a hol a Szigetvár ostrománál

elesett Szulejmán bels részeit eltemették. A kápolna falába legutóbb emléktáblát

helyeztek el.

Források : I. Levéltári anyag. Somogy vármegye levéltárából : I. Lipót király adomány-
levele Széchenyi György kalocsai érsek részére. — Processus Repositorius Jankóvics — Széchenyi
A° 1795. — Répás- és Keter-dtílö közötti határperre vonatkozó iratok. — Fegyverjog alapján

kivetett hadiadó jegyzéke: 1700—1710. — 1709. évi katonai költség kivetése. — Az 1715., 1726.,

1733. évi összeírások. — Repartitio Decimalis A° 1757, 1773—76. — Országos Levéltár : adóössze-
írások(dicalis conscriptiók) 1536—1627. — Az 1767. évi úrbéri összeírás. — Balogh. Gyula fölevél-

tárnok adatai Vas vármegye levéltárából. — Gyulai Gaal István adatai a Gaal család levéltárából. —
Az Osztopáni Perneszt család levéltára és Sárközt) Imre adatai. — II. Forrásmvek. Dr. Karácsonyi
János : Masryar Nemzetségek. I— III. — Dr. Csánki Dezs : Magyarország tört. földrajza a
Hunyadiak korában. II. 567—706. és III. 397—480. — Lászlófalvi Velics Antal : Magyarországi
török kincstári defterek I—II. — Acsády Ignácz : Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio
korában. — Dr. Iilésy János : Vásárszabadalmak jegyzéke. — Községi kiváltságlevelek jegyzéke.
III. — Egyéb mvek: Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története: 411—422. —
Eltnt régi vármegyék: II. 213—218. — Magyarország helynevei. — Ortvay Tivadar: Magyar-
ország egyházi földleírása: I. 297—308-234—282. n. 795—98. — A pannonhalmi Szent
Benedekrend története I—X. k. — Fényes Elek : Magyaroszágnak mostani állapotja. 1836. évi

kiadás I. k. — Csorba József : Somogy vármegye ismertetése. — Németh Béla : Szigetvár
története. — Csányi Ferencz : Adatok a Jankovics család történetéhez. 1894. — Kommandinger
Kálmán : Köröshegy és róm. kath. temploma. — Dr. Békefi Rémig : A Balaton környékének
egyházai és várai a középkorban stb.



KAPOSVÁR.

Fekvése. A dunántúli hegyes-dombos vidéknek a közepe táján, a Kapos-patak széles

£^ völgyében, 135 m tengerszín fölötti magasságban terül el Somogy vármegye
rohamosan fejld székhelye : Kaposvár rendezett tanácsú város, melynek

belterületét is a vidék szelíd talajhullámzása jellemzi, két oldalt pedig a Kapós
mentén húzódó és lankásan emelked hegyek övezik. A csatornázott Kapos-patak
többnyire a város alatt folyik, majd a vasútvonallal együtt a várost két egyen-
ltlen részre osztja. Már kedvez fekvése is forgalmas ipari és kereskedelmi ponttá

predesztinálta, a mivé azután a közlekedési eszközök kiépülésével ki is fejldött.

A budapest—fiumei vasútvonal mentén a legforgalmasabb vasúti góczpont, a honnan
a két firányon kívül, számos helyiérdek vasút ágazik ki.

F
tenete

Stör ^ v^ros eredete — mint mondani szokás — a messze múlt homályában vész

el. Azonban valószín, hogy a magyarok nemsokára a honfoglalás után szállották

meg e helyet, a hol vár is épült, a mely a régi oklevelekben Rupolvár, Rupol-

ujvár, Újvár s Kaposujvár néven szerepel. A legrégibb okleveles adatként az

1313. évit fogadhatjuk el, a mely szerint a Cfut-Keled-nembe\i Amadé fia, Miklós,

a rupolyi uradalom felét nyerte rokonától: Monoszlai Egyedtl. Késbb, az 1332—37.

évi pápai tizedszedk lajstromában pedig Rupul plébániaként szerepel. E két

hasonló név emlékét Ropol-puszta rzi, és a melyet a köznyelv egyszeren
Ropolynak nevez. A Kapós névvel szintén találkozunk a XIV. század végén, a
mikor is az 1372 okt. 10-én tartott nádori közgylés, melyen Opuliai László nádor
elnökölt, Kapósban folyt le.

A
k
Vá

sai

)irt0
^- -^V. század okleveleiben elég srn fordul el a vár neve, rendszerint a

birtokosok változásával kapcsolatban. Ugyanis 1403-ban Zsigmond király a htlen
Bupolújvári (Tamás fia) Istvántól és Jánostól, kik Kis Károly fiához, Nápolyi

Lászlóhoz szítottak, elvette és Szerdahelyi (György fia) Ders Mártonnak és Tamási
(Henrik fia) Jánosnak adományozta s ezt az adományt 1405-ben meg is ersítette.

A XV. század közepéig a vár fele a Tamásiaké volt. 1423-ban Tamási László és

Henrik nev testvére vérrokonuknak : Serkei Lorántfi Györgynek hagyományozták,

a mihez Zsigmond király is hozzájárult. De 1443-ban Tamási (Vajdafi) Henrik

már a Héderváriakkal (Lrincz nádorral és fiával, Imrével), minthogy azokkal egy
stl származott, újabb örökösödési szerzdést kötött, a melyet I. Ulászló király

is jóváhagyott. Hédervári Lrincz nádor ezután be is iktattatta magát a birtokokba,

de Újlaki Miklós — más birtokokkal együtt — elfoglalta tle. Emiatt pör kelet-

kezett, a melyben 1445-ben úgy ítéltek, hogy a Tamásiak 1423-ig szerzett vala-

mennyi birtokát — köztük Kaposujvárat is — Serkei Lorántfi György, az utóbbival

kötött szerzdés után szerzett birtokait pedig a Héderváriak kapják. Azonban
ennek az ítéletnek sem a Lorántfiak, sem a Héderváriak nem tudtak érvényt sze-

rezni; st mikor a Héderváriakat a Tamási- féle birtokokba be akarták iktatni,

annak még a Szekcsi Herczegek is ellentmondtak. Egy örökösödési szerzdés
alapján, a melyet a velük rokonságban álló Tamásiakkal 1405-ben kötöttek és a

melyet Zsigmond király 1411-ben jóváhagyott, port indítottak a Héderváriak ellen,

a kikkel 1446-ban az országbíró eltt ki is egyeztek ; de késbb kiderült, hogy
e két oklevél hamis volt.

Közben — 1446 áprilisában — Újlaki Miklós, a ki szintén meg akarta sze-

rezni e birtokokat, Lorántfi Györgyöt egyezségre szólította fel, a minek ered-

ményeképen utóbb mégis maradt a vár birtokosa. 1446 május 12-én Lorántfi

János és Pelsczi (Vajdafi) János, Pelsczi (Vajdafi) Györgyöt tilalmazzák a vár

elörökítésétl. Újlaki, a ki adomány révén tartott igényt a várnak a Tamásiakat
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illet feléhez, arra 1453 szept. 14-én új adományt nyert. Innen kezdve, állandóan

és fia, Lrincz berezeg volt a vár egyik részének tulajdonosa, míg a másik részt

a Szerdahelyi Dersfiak bírták, a kikkel örökös czivakodásban éltek. 1476-ban

Újlaki Miklós bosnyák király Enyingi Török Ambrusnak adta e várban bírt

részeit Ambrus élete végéig. 1498-ban Dombai Dávidé volt a vár egy része.

Az 1536. évi adólajstrom szerint még mindig a Szerdahelyi Dersfiak voltak a török korban,

az urai, Sulyok Balázszsal közösen. 1543-ban királyi várként szerepel. 1555-ben

Tujgon budai basa, noha Ferdinánd király kéthónapi fegyverszünetet eszközölt

ki Szulejmán szultánnál, hadával Somogy, illetleg Kaposvár ellen indult s Keczel-

nél elzárta a Kapós vizét, a mely a kaposi vár sánczait táplálta. Becse István

szenyéri várkapitány rögtön követeket küldött Zichy Istvánhoz és Zrínyi Miklós-

hoz, ez utóbbit azonban a török Szlavonországban kötötte le. Dersfi István, Kapos-

vár ura, pedig a nádorhoz sietett, hogy Kaposvár felmentéséhez segélyt kérjen.

A török szept. 8-án megkezdte az ostromot és 12-én Horváth György már azt

jelenti Zrínyinek, hogy a törökök egy bástyát és kaput tönkrelttek. Az rség
szökdösni kezdett és az ostrom ötödik napján Széli Péter ideiglenes parancsnok

hajdúival együtt titokban szintén elhagyta a várat, melyet a török ellentállás nélkül

vett be. Mikor errl Dersfi István értesült, a ki a segítséggel és két ágyúval már
közeledett, az árulót elfogatta és Pápán felakasztatta. Dervis pécsi bég decz.

21-én levélben értesítette a kanizsaiakat, hogy Szulejmán Kaposvárt neki adta,

tehát innen kezdve a Balatonig az összes falvak neki hódoljanak. Azonban a

Dersfi család még ezután is fenntartotta törvényes jogát a várra.

1556 szept. elején, Ferdinánd fherczeg felszabadító seregének közeledtére,

a török elmenekült Kaposvárról, de 1557-ben a várat ismét megszállta. Ekkor
már közigazgatásilag is berendezkedtek a törökök Kaposvárott, a mely az 1565

—

66. évi fejadólajstrom szerint nahie székhelye és a mohácsi szandzsákhoz, illetleg

pécsi vilajethez tartozott. Az 1568—69. évi kimutatás szerint a vár rsége 164
lovas, 31 azáb, 60 martalosz, összesen 255 ember. Az 1618—19. évi zsoldlajst-

rom szerint Musztafa aga parancsnoksága alatt az rség már 309 ember. Ebbl
a tüzérség (topcsik) két tized (bölük), vagyis 20, a lovasság (ulufedzsik) három
csapat, és pedig Gázi Musztafa alatt 49, Hasszán Báli aga alatt 39 és H. Dilgir

aga alatt 51, összesen 139 ember ; azáb 99 és martalosz 42. A török uralom ideje

alatt a magyarok többször megkísérelték a vár visszafoglalását, így 1599-ben
Schwarzenberg és Pálffy herczegek is, de sikertelenül. Végre 1688-ban, Buda
visszafoglalása után, Lajos bádeni rgróf Kaposvárt is felszabadította.

Kaposvár a visszafoglalás táján jelentéktelen hely volt, mintegy 120 lakossal, a felszabadulás

I. Lipót uralkodása idején, 1702-ben, Kaposvár összes tartozékaival együtt,

házasság révén, az Esterházyakra szállott, a kik arra királyi adományt is nyertek. De
abg egy év múlva, 1703-ban, már II. Rákóczi Ferencz elfoglalta Kaposvárt, a

mely csak 1711-ben került vissza az Esterházyak birtokába. A rákövetkez 1712.

esztendben Esterházy egyezséget kötött a lakossággal, mely szerint a kaposváriak

nem lesznek ezentúl úrbéresek s ezt az egyezséget Mária Terézia királyn is

megersítette. A XVHI. század elején már a fejldés nyomait találjuk Kapos-
várott, a mennyiben 1715-ben már itt tartották a vármegyei közgylést, azonban
a megyegylések rendszeres székhelyévé csak 1753-ban lett. Ugyancsak 1715-ben
kapott plébánost, Rajky János személyében, de a templom csak 1744-ben épült

fel. A terjeszkedés elsegítésére Kaposvárt 1717-ben 300 házhelylyel megnagyob-
bították és csak nagysokára, 1789-ben, bvítették ki tovább az úgynevezett
Új-utczával. E század második felében, 1770-ben történt, hogy József császár

tábornold karával meglátogatta Kaposvárt. 1773-ban itt állította föl a helytartó-

tanács a Somogy, Veszprém és Zala vármegyékre kiterjed mérnöki hivatalt.

A XTX. század elején Kaposvárnak még mindig falusias külseje volt és egy a xrx. század

f- s négy-öt rövid és egyenetlen mellékutczából állott, melyekben csupa vályog-
elejen '

és vertfalú, zsúppal és náddal fedett földszintes ház sorakozott rendetlenül

egymás mellé. Csak a vármegyeház volt kétemeletes, melyet Somssich Pongrácz
aüspánsága idején, 1825-ben, kezdtek építeni s gróf Smidegg és Bogyay Péter

vezetése alatt, 1831-ben fejeztek be. A míg a vármegyeház elkészült, a megyei
hivatalok és börtönök a tiszttartói lakásban voltak, melyet Esterházy herczeg még
1806-ban engedett át e czélra a vármegyének. A városi elemi iskolát pedig, melyet
még 1748-ban alapítottak, 1832-ben vették emeletesre (ebben ma a polgári fiúiskola

van). Ezeken kívül a harminczas években még a régi városháza, a Korona ven-
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dégl, a Kapotsfy-félé ház, az uradalmi tiszttartói lakás és a gyógyszerész háza
volt emeletes. Somssich Pongrácz utóda az alispánságban 1835-ben Czindery lett,

ki a város fejlesztése érdekében tevékeny mködést fejtett ki. A Kapós vizén
volt, de lebontott Gerlicze-malom helyén, saját költségén parkot alapított a lakos-

ság számára s ez, a Séta-tér, még ma is megvan. 1836-ban befejezték a Kapós
vizének a szabályozását, melyet még 1799-ben berezeg Esterházy kezdetett meg s a
berek lecsapolásával nemcsak tekintélyes mennyiség szántóföld keletkezett, hanem a
közegészség is javult. Az utak kiépítésérl is kezdtek gondoskodni és a fút-
vonalnak a veres kereszttl az aggápoldáig terjed részét sok elzetes tárgyalás

ntán a vármegye 1843-ban kiköveztette. 1845-ben pedig a futeza, — Tallián Pál
fszolgabíró fáradozásának eredményeképen — téglából kapott gyalogjárót. Társa-
dalmi téren nem kevésbé élénk mozgalom volt észlelhet. 1838-ban alakult a

Casino, melybe azonban csak nemesek és honorácziorok vétettek fel, minek követ-

keztében 1840-ben polgári kaszinó is alakult, ez azonban rövidesen megsznt.
Az 1840. év különben Kaposvárott is jelents változásokat eredményezett.

Az országgylésen nehéz küzdelmek között hozott törvények, melyek a nemnemesek
viszonyait sok tekintetben megjavították, maguk után vonták a lakosságnak a köz-

ügyek iránt való érdekldését. Az ez évi követválasztáson a konzervatív Somssich
Miklós mellé a szabadelv Szegedi Sándort választották meg. Mivel a zsidók

szabad költözködési jogát is törvénybe iktatták, még ez évben számos zsidó család

költözött be és telepedett le Kaposvárott s élénk kereskedelmi szellem kifejldé-

sének vetette meg az alapját. Az 1843. és 1847. évi országgylési követválasz-

tások, melyeken mindkét ízben a szabadelv Somssich Pál és a konzervatív Tal-

lián János gyzött, egyre fokozódó lelkesült érdekldés közepette zajlottak le és

az országgylésbl hazatér követeket a lakosság tünteten fogadta és diadal-

menetben kísérte beszámolójuk színhelyére, a vármegyeházára. A tüzes lelkesedés

az 1848-iki követválasztáson érte el tetpontját, a mikor Záborszky Alajos lett

Kaposvár követe.

1848/49. 1848-ban Kaposvár önálló elüljáróságot kapott és Németh Antalt választotta

polgármesteréül. De nemsokára megkezddött a szabadságharcz, a mikor is Nsz-
lopi Gáspár lett Somogy és Kaposvár kormánybiztosa és itt is megalakult a nem-
zetrség. A városba vezet útvonalakat a vasvillákkal és egyéb hasonló szer-

számokkal hiányosan felfegyverzett lakosság rizte és éjjelente is fegyveres

rjárat czirkált az utczákon. A kaposvári nemzetröket Darányba és Barcsra

vezényelték, a Dráva mellé, hogy a horvátok esetleges betörését megakadályozzák,
azonban ütközetben egyszer sem vettek részt. Mikor a horvátok átkeltek a Dráván,

a sereg egyrésze, Nugent tábornok vezérlete alatt, útbaejtette Kaposvárt és a

lakosságot alaposan megsarczolta. Ezenkívül a városnak nem is volt több szerepe

a szabadságharcz folyamán.
világos után. Világos után Kaposvárra is szomorú napok virradtak. A város német és cseh

hivatalnokokat kapott, a kiknek Tallián János lett a fnökük. Helyébe 1851-ben

már Hochreiter Ambrust nevezték ki s ugyanekkor a város Schröder Józsefet válasz-

totta polgármesterévé, a ki azonban tulajdonképen már nem volt polgármester,

hanem csak bíró, mert a község kérelmére a független magisztrátusi önkormány-

zatot beszüntették. Hochreiter és Schröder vezették a lakosság hódoló küldöttségét

is a király elé, a ki 1852-ben látogatta meg a várost és egy éjét töltött

a vármegyeházán. A polgárság különben távoltartotta magát a fogadtatástól és

— egykorú feljegyzés szerint — egyetlen éljen sem zavarta a bevonulás csend-

jét. Hochreitert 1854-ben Szalay Nikodém, Schrödert 1853-ban Fischer, 1855-ben

Conti, 1859-ben pedig Bereczk Antal követte, Szalaynak viszont 1859-ben Radó
lett az utódja.

a fejldés útján. Erre az idre esik az építészeti hivatal felállítása (1851), a mely az utak

fenntartásáról és a rendszeresebb építkezésekrl volt hivatva gondoskodni. 1853-ban

számos úttestet burkoltak Mack Ádám rendszere szerint és a kövezést igen meg-
könnyítette, hogy a szomszédos Gyarmat és Kisfalud községek határában ktele-

pékre bukkantak, míg azeltt a távoli Mániáról kellett a követ szállítani. Ez az

év még arról is nevezetes, hogy behozták az utczák éjjeU világítását. A város

terjeszkedésének nagy lökést adott 1857-ben Donner János sörfz, a ki a

Kapóson túl lev telkén házat épített és telkébl több parczellát eladott, a melye-

ken újabb házak épültek. Példáját követték a szomszéd telektulajdonosok is, úgy
hogy másfél évtized alatt közel 100 ház sorakozott egymás mellé és ezt a kitér-
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jedt városrészt még ma is Donnervárosnak nevezik. Ezidtájt még több más új

utcza is keletkezett, így az Anna-, Arany-, Major- és Rózsa-utcza, úgy hogy
1869-ben Kaposvárnak — melynek a 30-as években alig volt 3400 lakosa —
624 háza és 6649 lakosa lett. A fejldésnek nagy elnyére szolgált az is, hogy
1860-ban idehelyezték az Albrecht fherczeg nevét visel 44. számú gyalogezred

tartalékparancsnokságát. A katonákat eleinte a lakosságnál szállásolták el, de

1863-ban már a használatlan Donner-féle sörházat alakították át laktanya czéljaira.

A Solferino utáni politikai átalakulás hatásaképen Kaposvárott is minden a Provizórium.

negyvennyolczas kerékvágásba tért. A követválasztáson egyhangúlag Somssich

Pált, polgármesterré vagyis községbíróvá pedig Folly Józsefet választották meg.
De ez az öröm nem soká tartott, mivel Deák Ferencz 1861 augusztusi beszéde

kapcsán az országgylést feloszlatták és Kaposvár is kinevezett megyei hivatal-

nokokat nyert, kiknek élére Mérey Károly került fnökül. A község bírája lett

1862-ben Szigethy István, 1865-ben pedig Kovács János. Merevnek, bár politikája

miatt nem örvendett nagy kedveltségnek, Kaposvár mégis sokat köszönhet. Nagyon
sokat tett a Kaposvárra vezet utak kiépítése érdekében ; st tervbe vette, hogy
a déli vaspálya 1860-ban megnyílt s a Balaton mellett futó vonalának boglári

állomásától szárnyvonal vezettessék Kaposvárra, hogy így közvetlen összeköttetést

kapjanak a kaposváriak Budapesttel. Ez azonban nem valósult meg. Ekkor kezd-

ték a téglát útburkolásra használni és elsül 1862-ben, Souheitel építész közvetí-

tésére, a Kaposvár és Nagykanizsa közötti útvonalat kövezték ki künkerrel, vagyis

kongótéglával.

Az alkotmányos élet helyreállítása után, a mikor az els, 1867-iki követ- Kiegyezés után.

választáson ismét Somssich Pált küldték fel az országgylésre, a bírói székbe

pedig HaidekJcer Pál került, Kaposvár haladása újabb lendületet vett. A Széchenyi-

téren, 1868-ban. a régi városháza helyébe, a mely már nem felelt meg a kívánal-

maknak, új. emeletes épületet emeltek. 1871-ben Zuzmann József lett a bíró s

erre az idre esik a duna—drávai vasút megépítése, a melynek zákány—dombó-
vári szakasza 1872 aug. 14-én. a dombóvár—báttaszéki rész pedig 1873 jún.

20-án nyílt meg. Ez a vasútvonal, ha nem is hozott még egyenes összeköttetést

az ország szívével, de az egyre növekv forgalom és fejldés hathatós eszközének
bizonyult. Ugyancsak Zuzmann alatt indult meg a mozgalom, hogy Kaposvár,

mint a megye székhelye, ne maradjon meg továbbra is falunak, hanem kapja

vissza önálló tanácsát és kormányzatát. A várossá való átalakulás 1873-ban meg
is történt, a mikor is Bárány Gusztávot választották meg polgármesterré.

Azóta Kaposvár mérföldes léptekkel halad elre a fejldés útján és nem egy
nagyobb vidéki várost meg is elzött már. Van villamosvilágítása, vízvezetéke,

csatornázása, számos, különféle tanintézete, színháza és más egyéb közintézménye,

melyekrl késbb, a mai viszonyok ismertetésével, bvebben szó leszen. A város

fejlesztésén munkálkodó közerk tevékenységének és energiájának már a rendezett

tanácsú városi keretek sem nyújtanak elegend mozgási szabadságot, úgy hogy
a leghatározottabb alakot öltötte az a terv, a mely Kaposvárt a törvényhatósági

jogú városok sorába akarja emelni. Kaposvár azok között is ki fogja vívni az t
megillet helyet és kevésbé változatos múltja nagyszabású jövendnek leend

a záloga.

*

Megérkezve Kaposvár modern és tágas vasútállomására, eltte szép és nagy a város leírása,

teret találunk, a mely azeltt a Gabona-tér volt, ma pedig a Rákóczi-tér nevet

viseli. Most csinosan van parkozva s közepén áll az új színház, melynek 1911
szept. 2-án este volt az ünnepi megnyitása. A színház eltt a Szépítési Egyesület
által felállított eozin kútmedencze látható. A vasúttal párhuzamosan halad a Baross-

utcza, melynek a Rákóczi-térbl kelet felé kiágazó részében van a 44. közös gya-
logezred laktanyája s ezzel szemben a csendrszárnyparancsnokság. A Baross-

utczán nyugat felé. vagyis befelé haladva, a Rákóczi-tér sarkán találjuk a Somogy-
vármegyei Gazdasági Egyesület és Dunántúli Agrárbank r.-t. árúfogyasztási és

terményraktárát. Arrébb, a Deák-tér sarkán, van a Szarvas-szálló. E kis térrl a

vasút fölött magas folüljáró vezet át a város másik felébe, az úgynevezett
Donnervárosba. E személyforgalomra szolgáló hídon túl van egy nagyobb, a
kocsiközlekedés számára. Ugyancsak innen ágazik ki a F-utcza felé az Irányi
Dáuiel-utcza, baloldalán a Ferencz József-szállóval. Most megindulunk befelé a

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 10
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TéUtki-utczán, melynek jobboldalán kisebb térség van, hová a vármegyeház hátsó

része néz le. Jó néhány évvel ezeltt itt állt a régi fogház, a vármegyeházhoz
kapcsoltan, de a törvényszék elköltözése után nemsokára lerombolták. A vár-

megyeház mellett lejöv Csokonai-köz és Teleki-utcza sarkán egy kis emeletes és

tornyos épület áll, mely azeltt a tüzörség helyiségéül szolgált, most pedig a
zeneiskola és taiionczotthon van benne. A térség felhasználására különféle tervek

vannak forgalomban : némelyek parknak, mások viszont kézi piacznak akarják

felhasználni.

A Teleki-utcza a város szívébe, a Kossuth Lajos-térbe torkollik, mely szabály-

talan sokszög és jóval kisebb a Rákóczi-térnél, azonban csupa díszes, kétemeletes

új épület szegélyezi. A térre nyíló Teleki-utcza jobb sarkán a pénzügyigazgatóság
van. melynek másik oldala a F-utczára néz ; itt állt az 1812-ben alapított gim-

názium, melynek helyén 1864-ben emeletes épületet emeltek, de már azóta ismét

újjáépítették és kétemeletesre vették. A Teleki-utcza balsarkán a tornyos új

városháza emelkedik, melyhez a Teleki-utcza fell a polgári leányiskola ugyancsak
kétemeletes épülete csatlakozik, az Erzsébet-út felli oldal földszintjén pedig a

posta ma már szknek bizonyuló helyiségei vannak elhelyezve. A városháza el-
csarnoka, lépcsháza és folyosói freskókkal vannak díszítve, a tágas közgylési
terem pedig faragott faburkolattal van ellátva. A pénzügyigazgatóságnak a térre

néz homlokzata eltt, kis kert közepén, ktalapzaton áll a Kopits János alkotta

Kossuth szobor, melyet 1911 szept. 3-án, a színház felavatásával kapcsolatban,

lepleztek le. A tér éjszaki oldalán, kbl rakott emelkedésen, a kéttornyú róm.

katJt. templom áll, mely még 1744-ben épült, de 1886-ban, Markovich kanonok
adományával és Ujváry Ferencz apát-plebános gyjtésével, Tanclor Ottó m-
egyetemi tanár tervei szerint, román stílben újjáépítették ; mellette a csinos id-
jelz házikó, melyet ugyancsak a Szépítési Egyesület állíttatott. A templom mellé,

a F-utcza irányában, a polgári fiúiskola régi, emeletes épülete sorakozik, mely
még a XVIII. századból való. Az Erzsébet-út elején, a városházával szemközti

sarkon, az Erzsébet- szállót, közel hozzá, a Korona-utcza elején pedig az újonnan
átépített Korona-szállót találjuk.

Elindulva a rövid Korona-utczán, csakhamar a Széchenyi-térre érünk. Innen

indul ki, mintegy a Korona-utcza folytatásaként, a Vár-utcza, a mely majdnem
derékszög kanyarodással átvág a fiumei vasút vágányán és ott ismét a vasúttal

párhuzamosan folytatódik. Túl a vasúton van a vasgyár, majd a Vár-utczából

nyíló Vasvári Pál-utcza végén a sörgyár. E gyárak közelében egész sereg új és

csinos ház épült, melyeken túl a Csernek nevezett liget és a katonai lövölde van.

Idelátszik a Kaposhegyen lev kápolna is.

Visszatérve a Széchenyi-térre, innen a Berzsenyi-utczán folytatjuk sétánkat.

Jobbra a Kontrássy-utcza ágazik ki s benne a honvédlaktanyát látjuk. Ezután

a Berzsenyi-utcza jobboldalán találjuk az izr. templomot, a mely 1861—64-ben

épült. Tágas udvarán az iskola van. Utána következik jobbról a szappangyár,

balról az Erzsébet-gzmalom, gzfürd, jéggyár és olajmalom, odébb pedig Gruber

József szalámigyára. Az utcza végén, hol a Füredi- és Kanizsai-utczák ágaznak

ki, az úgynevezett veres kereszt áll.

A Kanizsai-utcza némi emelkedéssel halad kifelé és a végét ismét a fiumei

vasút vágánya zárja be. A vasúton túl egy felhagyott temetökertet látunk, melynek

szomszédságában a Darnay-féle téglagyár kéménye füstölög. A vasúton innen,

kissé balra, a Kapós vize mellett az ú. n. tüskevári vízimalom áll, a mely a

Mezgazdasági ipar r.-t. tulajdona. Ennek közelében van Vétek István Anna-gz-
malma, a mely nemrég leégett, de már megkezdték újjáépítését. A Kanizsai-

utczából a Dülö-utczán át — a melyet kétoldalt csinos apró házak szegélyeznek —
a Füredi-utczába jutunk, hol a Petfi-utcza betorkolásánál háromszögalakú tér

képzdik, mely fákkal bekerítve, játéktérnek van fenntartva és a közepére a közel-

jövben kisdedóvót épít a város. A Füredi-utczán át ismét visszatérünk a város

belsejébe.

A Kossuth-térrl a róm. kath. templom és a Korona-szálló között a Zárda-

utczán elindulva, a jobboldalon elsnek a plébániát találjuk ; ennek tszomszédja

a zárda-iskola, melyet még 1873-ban Ranolder János veszprémi püspök építtetett.

A Zárda-utczából jobbra ágazik ki az Esterházy-utcza, melynek elején balról a

Casino új és díszes háza, mellette pedig az igazságügyi palota emelkedik. E sarok-

épület, mely 1906-ban épült és oldala az Arpád-utcza felé néz, a járásbíróságnak,
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törvényszéknek, ügyészségnek és a fogháznak nyújt a modern követelményeknek

mindenben megfelel otthont. A hol a Zárda-utczából — melynek baloldalán a

községi fels kereskedelmi iskolát találjuk — a Petfi-, Honvéd- és Német István-

utczák ágaznak ki. képzdik a kis Bethlen-tér, melyen a néhány év eltt lebontott

régi ref. templom állott. A Petöfi-utczán át ismét a Füredi-utczába jutunk, honnan

jobbra az Arany-utezdba fordulunk, melyben élénk zöld, rózsaszín, sárga, kék és

barna színekkel befestett csinos földszintes házak sorakoznak egymáshoz. Az Arany-

utcza végén a tág Arany János-teret érjük, két kereszttel és a Deák-térrl

nemrég idehelyezett Rókus-szoborral. Innen a Honvéd-utczába térünk, melyben a

még ma is használt régi honvédlaktanyát találjuk s már ismét a Bethlen-téren

vagyunk. A térrl kiágazó Németh István-utcza — mely a nemrég elhunyt polgár-

mester nevét örökíti meg — az ú. n. Medgyes-telkek felé vezet, hol igen rövid id
alatt csinos új városrész keletkezett. Az utcza elején jobbra a siketnéma intézet

az els középület, mellette — az Árpád-utcza sarkán — a piros téglából épült új

ref. templom, melynek 1908 jan. 26-án volt a felszentelése. Az utcza túlsó oldalán

a Máv. internátusa emelkedik.

A Kossuth-térrl a F-utcza felé véve utunkat, a polgári fiúiskola mellett

egy ketts tetej, modernül átalakított épület vonja magára figyelmünket. Ez az

egyemeletes ház, a mely már száz évnél is idsebb, a herczegi uradalom tiszt-

tartójának volt a lakása és jelenleg a Mezgazdasági ipar r.-t. hivatalos helyiségei

vannak benne. Egyébként irodalomtörténeti jelentség, mert Csokonai is meg-
fordult benne és Dorottya czím verses regényében megörökítette. A F-utcza
jobboldalán van az ódon vármegyeháza, homlokán a vármegye czímerével és jel-

mondatával : A' KÖZJÓNAK. Mellette, az Irányi-utcza sarkán, épül a Somogymegyei
Takarékpénztár új és nagyszabású palotája. Szemben vele a Kaposvári Takarék-

pénztár háza, míg az Irányi- és F-utcza másik sarkán a Somogymegyei Takarék
régi épületét találjuk. Arrébb, a F-utczából jobbra, a János-utcza ágazik ki, mely

a Kákóczi-térre és egyenest a vasútállomáshoz vezet, balra pedig a Somssich Pál-

utcza, innens sarkán a modern és új Turul-szállóval, a túlsón az Osztrák-Magyar

Bank épületével. A Somssich Pál-utczát, a mely a gimnázium egyik alapítójától

vette nevét, az Esterházy-utcza zárja le, a fgimnázium impozánsan tagolt hom-
lokzatával. A gimnáziumnak, a mely négy utczára szóló hatalmas négyszöget foglal

el, a Szent Imre- és Németh István-utczák keresztezésénél képzdött sarkán a
karcsú tornyú Szent Imre-kápolna áll. melynek 1912 nov. 5-én volt a felszentelése.

A F-utczán továbbhaladva, a jobboldalán találjuk Mayer Vilmos kocsigyárát

s az Anna-utcza sarkán az áll. elemi iskolát. Az 54. szám alatt, virágoskert

közepén van Rónai Ödön magánmúzeuma, hol régi és újabb mvészek eredeti

festményeibl, népmvészeti és mipari tárgyakból tekintélyes gyjtemény látható,

a melynek megtekintését Kaposvár látogatói nem szokták elmulasztani. Ezzel

szemben van Somogy vármegye közkórháza, a mely már 1845 óta áll fenn. A hosszú

F-utcza végén ismét egy elemi iskolát találunk. Itt a talaj lejts völgybe mélyül

és az úttest magas töltésen vezet át rajta. A völgyben a közelmúltban leégett

Hirsehmann-féle gzmalom romjai meredeznek, de újjáépítésére már részvénytár-

saság alakult. Azonban nem itt, hanem a Baross-utcza végén fogják felépíteni.

A F-utczának egyenes folytatása a Pécsi-út, a melynek baloldalán a külön-

böz felekezetek temetit, jobbról az óriási kiterjedés ezukorgyárat találjuk, a

mely innen egészen a Pécsi-út végéig, a vasúti átjáróig nyúlik le. A Pécsi-út bal-

oldalán a Margit-malom van, mellette pedig Schlesinger Károly téglagyára. A Pécsi-út

a vasúti vágányokon túl, a Szentjakab felé vezet országúiban folytatódik.

Ismét a Kossuth Lajos-térrl az Erzsébet- úton kifelé indulva, melynek fasorral

szegett széles útteste kézipiaczul szolgál, az út végén a városi villamostelepet

találjuk. Itt kanyarodik fel a kocsiút a vasúti felüljáróra, melyen át a Donner-
városba jutunk. Itt folyik a keskeny Kapos-csatorna, partján az uszodával. Mögötte
van a Kaposvári Atlétikai Club versenypályája. Efölött az Iszákdomb, melyen
1907 szept, 1-én tisztviseltelep építését kezdték meg és ma már egész sereg

csinos új ház sorakozik egymás mellé. Az Iszákról az a monda van elterjedve, hogy
mesterségesen emelték és még a török idk eltt iszákjukban hordták össze a

lakosok ; állítólag földalatti összeköttetésben állott a hajdani várral s ennek
maradványául tulajdonítják a még ma is látható s kövekkel betömött lyukat,

melynek töröklyuk a neve.

A Kapós hídján túl kezddik a Sétatér-uteza és itt terül el a Séta-tér,

10*
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melynek közepén állott a nyári színkör: sok zajos estének a tanuja. A Séta-
téren túl emelkednek a palagyár új épületei. Ezen jóval túl a Tankovits-féle

gzmalom látható. A Sétatér-utczában van a donnervárosi elemi iskola. Innen
ágazik ki a Zrimji-utcza , melynek egyik mellékutczája a Kálvária-utcza. A
Zrinyi-utczának a Szigetvári- utcza a folytatása, a mely egyenetlen vonalban halad
elre. Itt találjuk Schlesinger Albert téglagyárát és a végén a régi és az új

temett. Ezzel befejeztük a város megtekintését, a melynek az ország-utak mentén
kiépült házsorai, mint hosszú póklábak, messze kinyúlnak.

*
* *

é Itkezls'
Kaposvár r. t. város területe ezidszerint 7325 k. hold, a melybl 6896

k. hold a külterületre, a többi a belterületre esik. A mezgazdasági mívelés alá

es területek a következképen oszlanak meg : szántóföld 4093, legel 97, rét és

kaszáló 992, szl 386, kerti gazdaság 156, erd 1172 k. hold. A belterület

431 k. holdjából az utczák 21 k. holdat foglalnak el. Nyilvános park csak egy
van, míg a befásított utczák száma 7, hossza 2600 m. és ezekre 656 fa van
kiültetve. A házak száma 1869-ben 630, 1880-ban 918, 1890-ben 1443, 1900-ban
2297 és 1910-ben 2576. Az összes épületek száma 3940 ; ebbl lakóház 2146,
cselédlakás 5. lakóház gazdasági épülettel egy tet alatt 146, különálló gazdasági
épület 932, gyár és ipari épület 89, kereskedelmi és hiteü épület 13, közleke-

dési épület 1, templom 3, iskola 11, kórházi épület 4, fürd 1, laktanya 10,

egyéb 579. Az épületek közül tulajdonos szerint volt magán 3738, egyházi 20,

községi 52, vármegyei 28, állami 61, magántársulati 8, részvénytársulati 33. Az.

összes épületekben, melyek közül 3818 földszintes, 89 egyemeletes és 6 két-

emeletes, a lakások száma 4466.
Népesség. Kaposvár lakossága 1869 óta máig körülbelül négyszeresére emelkedett, a

mirl meggyzdhetünk, ha az évtizedenként folyton szaporodó polgári népesség
arányszámait egymással összehasonlítjuk. Ugyanis 1869-ben a lakosság még csak

6649, 1880-ban 9571, 1890-ben 12.544, 1900-ban 17.352, az 1910. évi népszám-
láláskor pedig már 23.528 lélek. Ebbl a belterületen lakik 22.110, a külterületen

1418. A belterületen lakók megoszlása kerületenként a következ : I. ker. 8489,
II. ker. 6534, III. ker. 1579, IV. ker. 1107, V. ker. 3142, VI. ker. 1259. A külterü-

leten lakók közül a II. ker. külterületén 239, a III. ker. külterületén 127, az V.

ker. külterületén 460, a VI. ker. külterületén, a Keczelhegyen 238, Körtönyén 140,

egyéb külterületén 214 lélek lakik.

Az 1910. évi összes népesség 24.124 lélek s ebbl 23.528 a polgári és 696
a katonai lakosság. A jelenlevk közül külföldi honos 140. míg a helybeliek

közül külföldön tartózkodik 9. A népességbl 11.811 a férfi és 12.313 a n. Az élet-

kor szerinti megoszlás a következ : 6 évnél fiatalabb 2912, 6—11 éves 2759,

12-14 éves 1488, 15—19 éves 2482, 20—39 éves 7980, 40-59 éves 4590.

60 évnél idsebb 1907, ismeretlen korú 6. Családi állapot szerint volt 12.689

ntlen és hajadon, 9766 házas, 1586 özvegy és 83 törvényesen elvált. Az anya-

nyelvi megoszlás ez : 23.427 magyar, 419 német, 61 tót, 57 oláh, 1 ruthén, 63

horvát, 18 szerb és 78 egyéb anyanyelv, a kik legnagyobbrészt cseh-morva és

lengyel munkások ; magyarul beszél 24.034. A lakosság vallás szerint így oszlik

meg: róm. kath. 18.627, gör. kath. 22, ref. 1536, ág. h. ev. 528. gör. kel. 35,

unit. 14, izr. 3359, egyéb vallású 3. írni és olvasni tud 18.035.
Mezgazdaság. Kaposvár lakosainak valamikor az stermelés volt a ffoglalkozása, ma pedig

a lakosságból csak 2245 lélek foglalkozik mezgazdasággal és kertészettel s ezek

közül 840 a keres és 1405 az eltartott, a mi együtt az összes népesség 12"8 /o-ának

felel meg. A keresk közül 748 a férfi és 92 a n, az eltartottak közül 405 a férfi

és 1000 a n; összesen 1153 férfi és 1092 n. A mezgazdasággal önállóan fog-

lalkozott 257; ezek közül 100 holdon felüü birtokos 11, haszonbérl 5, kisbirtokos

és kisbérl 159, kisbirtokos napszámos 75, részes földmíves 1; segít családtag

64 férfi és 20 n. Mezgazdasági tisztvisel 12 keres, 25 eltartott; mezgazda-
sági cseléd 254 keres, 489 eltartott; mezgazdasági keres munkás 16 éven alul

18 és 16 éven fölül 224, eltartott 262. A mezgazdasági munkások közül 76-nak

saját háza van. A mezgazdasági terményekkel bevetett terület 1908-ban így oszlott

meg: szi búza 810, szi rozs 240, tavaszi árpa 302, zab 342, szemes tengeri 730,

burgonya 180, czukorrépa 194, takarmányrépa 160, takarmánybükköny 300. ló-

here 360 és luczerna 295 k. hold. A szlterület 1908-ban 354* k. hold volt. Ebbl
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immúnis homoktalajon 18, nem immúnis homoktalajon 336 hold. Amerikai vesszvel

volt beültetve 106, a filoxéralepett, de még term szl 60 k. hold. A termett bor

mennyiségébl közönséges fehér 2099, vörös 966, összesen 3065 hl. Szlt eladtak

mintegy 8000 kg-ot. A termett bor értéke 98.080, míg az eladott szlé 2600 K.

Az állattenyésztés sem áll már azon a fokon, a hol régente állott. Az állat-

állomány ma a következ: ló 798, szamár 12, szarvasmarha 876, kecske 7, sertés

1885. A Kaposvárott elfogyasztott mennyiség túlnyomó része vidékrl kerül. A leg-

jobban kitnik ez akkor, ha ezeket az adatokat a vágóhíd forgalmával hasonlítjuk

össze. A vágóhídon egy évben levágásra kerül 5075 szarvasmarha, 552 juh, 6 kecske

és 4061 sertés. Ezenkívül nyers hús is kerül behozatalra; naponta kb. 20 mm
marhahús, 8 mm borjúhús és 5 mm sertéshús. Az állategészségügyre két állami,

két városi és egy magánállatorvos ügyel fel.

A legszükségesebb kézmívesség nyomát már a régibb korban is megtaláljuk ipar.

Kaposvárott. Mikor az országban a czéhek megalakultak, az itteni iparosok is korán

czéhekbe tömörültek. Az egyes iparágak a következ években kapták czéhszaba-

dalmaikat: Szabók 1568—1613, 1690. — Takácsok 1735. — Fazekasok (a dombó-
váriakkal és ozoriakkal együtt) 1747. — Takácsok 1735. — Kéményseprk 1819.

A gyáriparral is találkozunk a XIX. század elején, a mikor is 1846-ban a vár-

megyeházán posztógyárat alapítottak, melyben a fogház rabjait alkalmazták a

munkára. De mivel a gyár vezetése nem volt szakavatott kezekre bízva, csak-

hamar kitnt az üzem eredménytelensége, mire 1851-ben Griinhut Ábrahám topo-

nári kereskednek adták bérbe. Ez — noha már nem posztót, hanem pokróczot

gyártott — szintén nem tudott zöld ágra vergdni, minek következtében a nagy
reményekkel megkezdett posztógyár teljesen beszüntette mködését. A város ipara

ma virágzónak mondható. A kisiparnak úgyszólván minden ágával találkozunk itt,

azonban a gyáripar is tekintélyes telepekkel van képviselve, a mint az alábbi fel-

sorolásból megállapítható.

Kaposvár legnagyobb gyártelepe a czukorgyár, a melyet a Budapesten székel Mezgazda- Ipartelepek,

sági Ipar R.-T. alapított 1894-ben. Igazgatója Kladnigg Alajos. Gyárt nyers és homokczukrot.
A gyár területe 90 k hold, a melyen 32 épület áll. A hajtóer gz és petróleum, 980 lóervel.
Van külön iparvágánya. A munkások száma 8—9 száz, a kik között 124 n van. Évente
1,250.000 mm répa kerül feldolgozásra és az így nyert czukor kiviteli piacza a Levante, Anglia,

India és Amerika. A gyár számos munkásjóléti intézményt tart fenn. Vannak munkásfürdöi,
100 munkáslakása kerttel, kukoriczafölddel, melyet a munkások ingyen élveznek. Van vállalati

betegsegélyzö-pénztára, melyben a munkások tagsági díját csak a gyár fizeti, évente körülbelül

18.000 koronát. Van egy 100.000 koronás alap, a melybl — bizonyos kulcs szerint — a mun-
kások 1, 5, 10, 15 és 20 éves szolgálatuk után jutalomban részesülnek. A czukorgyári alkalma-
zottak és munkások fogyasztási szövetkezetének van füszerárusitása, mészárszéke és italmérése.

Azonkívül elfogad takarékbetéteket is, melyeket 6°/ mellett kamatoztat. A tisztviselk számára
is van 400.000 koronás nyugdíjpótló alap.

G-ruber József szalámigyára 1911-ben keletkezett s a mai tulajdonos alapította. Gyárt
szalámit és mindenféle hentesárút. A gyár területe 1400 öl s két épületbl áll. A hajtóer
két villamosmotor, összesen 13 lóervel. TVIunkások száma 12— 16, a kik közül 3 n. Az évi

termelés 20.0J0 mm hentesárú, melynek hazai piacza Somogy, kiviteli piacza Bosznia és Dalmáczia.
Az Erz<ébet-gözmalom, gzfürd és mjéggyártá,rsa,s&g telepe még 1898-ban keletkezett,

de csak újabban került a mostani társaság tulajdonába. A fürdben van 8 kád, továbbá gz-
fürd, meleg és hideg medenczével. A telep területe 24.000 m, melyen öt épület áll. A hajtó-

er 75 HP gzgép. Munkások száma 26, a kik közül 4 n. A termelés a malomban naponta
egy vaggon liszt és a jéggyárban naponta 300 db jég. A liszt helyben és a környéken, a jég
csak helyben kerül eladásra.

Kender György Margit-malma 1893—94-ben épült. Ujváry István alapította, de a mai tulaj-

donos 1912-ben megnagyobbította. A hajtóer 50 HP nyersolajmotor és a munkások száma 4.

A termelés hetenként 10—12 vaggon liszt, a mi helyben és a megyében kerül fogyasztásra.

Tankovits János Gizella-gzmalma 1900-ban keletkezett ; alapította a tulajdonos. Területe
23.000 D öl s egy épületbl áll. A hajtóer egy 72 HP félstabil gzgép. Munkások száma 10.

Az évi termelés 1000 tonna liszt, a mi a helyi piaczon kerül fogyasztásra.

Ezeken kívül volt még a Vétek-féle Anna-gzmalom, valamint az 1900 óta fennálló Hirsch-
mann-féle gzmalom, melyek a közelmúltban leégtek, de mindkett újra felépül. Az utóbbinak
a felépítésére alakult 1912-ben a Kaposvári Gzmalom R.-T. 400.000 korona alaptkével. A rész-

vénytársaság elnöke gróf Hoyos Miksa, ügyvezet igazgató Hirschmann Mór.
A Kaposvári Sörfzde 1908-ban keletkezett ; alapította Krausz Mór tulajdonos. Gyárt

különféle söröket. A gyár területe 2 k. hold s egy nagy épületbl áll. A hajtóer 30 HP gz-
gép. A munkások száma 24, ezek közül 10 n. Az évi termelési képesség 14—15.000 hl. sör.

Hazai'piacza Somogy, Tolna és Baranya vármegyék és Horvátország.

A Kaposvári Aszbesztczement-, Pala- és Czementárúgyár R.-T. gyára még 1881-ben kelet-

kezett, a mikor azt Borovitz Manó alapította. Részvénytársasággá alakult 1911-ben, 250.000 K
alaptkével, a mely 1250 db 200 koronás részvénybl áll. Az igazgatóság elnöke Gyulai Gaal
Gaszton, mvezet igazgató Borovitz Imre. A gyártelep mai helyén 1912-ben teljesen újjáépült.
Gyárt mkövet, mpalát, czement gazdasági czikkeket, készít vasbetonépítkezést és különleges
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szobrászmükö-munkákat. A gyár területe 4009 öl, melyen négy nagy épület áll. A hajtóer
60 IIP nyersolajmotor. A teleprl keskeny vágány vezet a vasúti állomásra. Munkások száma 80,

a kik közül 20 n. Az évi termelési képesség 7— 800.000 K érték árú. Hazai piacza az egész
Dunántúl.

Maija- Vilmos kocsigyára ; 1884-ben alapította a tulajdonos. Gyárt díszkocsikat. A gyár
területe 1000 öl és négy épületbl áll. A hajtóer két villamosmotor, 5'/

2 és 3, összesen
8'

s HP. Munkások száma 20—25. Az évi termelés 100—120 kocsi. Hazai piacza az egész ország;
kiviteli piacza Csehország, Bulgária, Románia, Szerbia és Olaszország. Gyártmányaival már
számos kiállításon kitüntetést nyert.

A Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár R.-T. 1906 júliusában alakult, 200.000 K alaptökével,
a mely 1000 db 200 koronás részvénybl áll. Az igazgatóság elnöke gróf Hoyos Miksa, ügy-
vezet igazgató Sámuely Pál. A gyár készít gazdasági gépeket, transzmisszió-berendezéseket, vas-

öntvényeket, de foglalkozik gépjavítással is. A gyár területe 3200 Q öl, melyen 11 épület áll.

A hajtóer 85 HP gzgép. Munkások száma 100—120 és az évi termelési képesség 4—500.000 K
érték árú. Hazai piacza egész Magyarország.

Rózsa János müfest és vegytisztító gyára 1902-ben keletkezett ; alapította a tulajdonos.

Gyártási ágak a fonál, selyem és gözmüfestés, toll- és vegyészeti ruhatisztítás. A gyár területe

2500 öl és 13 épületbl áll. A hajtóer 50 HP villamosmotor. Munkások száma 40—50,
a kik közül fele n. Hazai piacza az egész ország és kivitele van Horvátországba és Ausztriába.

Haidekker Pál gzszappangyára 1851-ben keletkezett ; alapította Haidekker Pál, a jelenlegi

tulajdonos atyja. Gyárt mosó-, kézmosó- és borotvaszappant, jegeczszódát, faggyúgyertyát és
nyers gliczerint : különlegessége a savmentes gépfaggyú. A gyár területe 1600 D öl s egy
fépületbl s a raktárhelyiségekbl áll. A hajtóer gz és villám ; van egy gzkazán 30 m
ttízfelülettel és egy 12 HP villamosmotor. Munkások és tisztviselk száma 15, a kik közül 2 n.
Az évi termelési képesség 400.000 K érték árú. Hazai piacza Somogy, Tolna, Zala és Fejér
vármegye, valamint Horvát-Szlavonország.

A Darnay Fivérek téglagyára 1864-ben keletkezett, a mikor is Feldreich Hermann alapí-

totta, kitl 1890-ben vették meg a mai tulajdonosok. Gyárt téglát és cserépzsindelyt ; különle-

gességei az idomtéglák és alagcsövek. A gyár területe 14Va m. hold, melyen 14 épület áll.

A hajtóer egy 54 HP Cornwall kazán, kondenzátorral. Munkások száma 86, kik közül 28 n.
Az évi termelési képesség 7,000.000 db tégla és cserép. Piacza Somogy és Tolna vármegye.

Bauer Testvérek téglagyára ; 1880-ban alapította Bauer Ferencz, kitl örökség útján került

a mai tulajdonosok kezére. Gyárt téglát, cserepet és alagcsövet. A gyár területe 17.000 D öl,

melyen hét épület áll. A hajtóer 35 HP gzgép. Munkások száma 70—80, kiknek fele n. Az
évi termelési képesség 4 millió tégla és cserép, a mi helyben és Somogyban kerül eladásra.

Schlesinger Károly téglagyára ; 1888-ban alapította Borovitz Adolf és Braun Ede, kiktl
1903-ban vette meg a mai tulajdonos. Gyárt téglát és cserepet. A gyár területe 12 m. hold és

24 épületbl áll. Van egy 3 HP villamosmotor, a mi vizhajtásra szolgál. Munkások száma 60,

a kik közül 30°
ö a n. Az évi termelési képesség 3—4,000.000 darab tégla és cserép. Piacza

Somogy vármegye.
Schlesinger Albert és József gztéglagyára ; 1902-ben alapították a tulajdonosok. Gyárt

téglát és cserepet ; különlegessége az oromtégla, hornyolt zsindely és alagcs. A gyár területe

50.000 D öl, melyen 29 épület áll. A hajtóer 75 HP gzgép. A munkások száma 50—200,

kiknek 30%-a n. Az évi termelési képesség 6,000.000 db. tégla és cserép.

ipari egyesüie- Az ipari intézmények sorába tartozik a kaposvári kerületi munkasbiztosító-

n
f

fe'k.

intezi e
" pénztár, a mely 1907-ben a kerületi és ipartestületi betegsegélyz-pénztárak egye-

sítésébl származott. Elnöke : Székely Sándor, ügyvezet igazgatója Schneller Béla.

Ezenkívül az iparosság még különféle szervezetekbe tömörült, a melyek a követ-

kezk : Egyesült Ipartársulat. Alakult 1874-ben. . Tagok száma 126. Elnöke

:

Hagelmann Károly. — Kaposvári Iparos-Ifjúság Önképz Egylete. Alakult 1879.

Tagszám 186. Elnöke : Bakonyi Lajos dr. — Kaposvári Ipartestület. Alakult 1885.

Tagok száma 1856 ; ezek közül 565 mester, 783 segéd és 553 inas. Emke

:

Mayer Bérezi. - - Somogymegyei Mészáros- és Hentes-lpartársulat. Alakult 1896.

Tagszám 20. Elnöke: Szilágyi Samu. — Magyarországi Munkások Bokkant és Nyug-
díjegylete kaposvári fiókja. Alakult 1897. Tagszám 2860. Elnöke: Légár Lajos. —
Kaposvári Borbélyok és Fodrászok Ipartársulata. Alakult 1907. Tagszám 20. —
Kaposvári Építiparosok Szövetsége. Alakult 1907. (Megsznt.) — Somogyvármegyei
Vendéglsök és Kocsmárosok Ipartársulata. Alakult 1908. Tagszám 310. Elnöke

:

Kraut Jakab. — Kaposvári fyaroskör. Elnöke : Mészáros József.

A szervezett ipari munkásoknak szintén megvannak a maguk egyesületei, a

melyek közül legrégibb a Kaposvári Szabómunkások Szakegyesülete. Alakult 1898.

Tagszám 152. Elnökei : Dóra István és Berger Lipót. Azután jönnek a többiek.

Nyomdászok szakcsoportja. Elnök : Bráz Zsigmond. Famunkások szakcsoportja.

Elnök : Magyar Mátyás. Festömunkások szakcsoportja. Elnök : Sebk Imre. Tas-

és fémmunkások szakcsoportja. Elnök : Poto János. Czipészek szakcsoportja.

Elnök : Szabó Károly.
Kereskedelem. Kaposvár ezidszerint igen jelentékeny kereskedelmi hely. noha a múlt század

30-as éveiben alig volt négy kis boltja és míg azután még sokáig tartott az az

állapot, hogy a lakosság nem tudta szükségleteit helyben beszerezni, ma már
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szebbnél szebb kirakatok és üzletek sorakoznak egymás mellé a F- és a Korona-

utczában, a hol már a legmesszebbmen igények is kielégíthetk. A kereskede-

lemnek ma már kevésbé fontos szervei, az országos vásárok, szintén igen forgal-

masak. P. o. — az egyik utóbbi év kimutatását véve alapul — a négy országos

vásárra a következ állatfelhajtás történt : ló 5400, szarvasmarha 6365, sertés

62.000. A szarvasmarha részletezve : 65 bika, 400 ökör, 1200 tehén, 3900 növen-

dék és 800 borjú. A felhajtásból eladásra került 900 ló, 3642 szarvasmarha és

51.000 sertés. A szarvasmarha részletezése a következ : 52 bika, 240 ökör, 900
tehén, 1700 növendék és 750 borjú.

Azokat az egyesületeket és testületeket, melyekbe a kereskedk tömörültek,

az alábbiakban közüljük : Kaposvári Kereskedk Egyesülete. Alakult 1903. Tag-
szám 214. Elnöke : Vései Sándor. Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés kapos-

vári fiókja. Elnöke : Grünwald Lipót. Magántisztviselk és Kereskedelmi Alkalma-
zottak Országos Szövetségének helyi egylete. Alakult 1912. Elnöke: Kaufmann Fülöp.

A város ipari és kereskedelmi fejlettségével kapcsolatosan Kaposvár hitelügyi Hitelügy.

élete is igen élénk és nagyforgalmú pénzintézetekkel rendelkezik. Ezek között

legrégibb és legnagvobb a Somogymegyei Takarékpénztár r.-t., a melv 1864-ben
alakult. 40.000 forint alaptkével. Í892-ben 160.000, 1905-ben 1,000.000 és

1911-ben 3.000.000 koronára emelték az alaptkét. Tagja a Pénzintézetek Országos

Szövetségének, giro-számlája van az Osztrák-Magyar Banknál és érdekszövetség-

ben áll a Pécsi Takarékpénztárral. Részes a Magyar takarékpénztárak központi

jelzálogbankja és a Somogy-Osurgói takarékpénztár alapításában és legutóbb sza-

nálta a Lengyeltóti járási takarékpénztárt. E pénzintézet nemcsak a vármegyében,
de a vidéki intézetek között az országban is az elsk között áll. 1914-ben már
épül díszes palotájába költözik át. Elnöke : Makfalvay Géza, vezérigazgató

:

Tevéig Béla dr. Végül megemlítjük, hogy 1910-ben a „Somogymegyei takarékpénz-

tár segélyszövetkezete Kaposvárott" czímmel szövetkezetet is alapított, melynek
fczélja a kisebb hiteligények olcsó kamatláb mellett való kielégítése.

A többi pénzintézetek a következk

:

Kaposvári takarékpénztár r.-t. Alakult 1884-ben. Az alaptkét 1907-ben

400.000 K-ról 500.000, 1909-ben 600.000 és 1912-ben 800.000 K-ra emelték, a

mely 4000 drb. 200 koronás névérték részvénybl áll, de az áruk ma 340 K.

A r.-t. elnöke Kacskovics Lajos, vezérigazgató Bakonyi Ferencz. A forgalom fbb
tételei a következk : bevétel 297.686 K, kamatbevétel 287.076 K, kamatkiadás

157.491 K. nyereség 85.283 K, osztalék 60.000 K.

Gazdasági és ipari takarékpénztár r.-t. Alakult 1904-ben 400.000 K alap-

tkével, melyet 1907-ben 800.000, 1909-ben 1.000.000 és 1911-ben 1,500.000,

1913-ban pedig 1,833.400 koronára emeltek fel. Az igazgatóság elnöke gróf

Somssich Géza. vezérigazgató Berger Samu dr. A forgalom a következ : bevétel

423.072 K, kamatbevétel 415.257 K, kamatkiadás 250.873 K, nyereség 100.351
K, osztalék 83.286 K.

Kaposvári kereskedelmi és iparbank r.-t. Alakult 1907-ben ; az alaptke 500.000 K,
a mely 2000 drb. 250 koronás részvénybl áll. Vezérigazgató Bók Zalán Lajos dr.,

helyettes vezérigazgató Molnár Endre. Forgalma: bevétel 173.119 K, kamatbevétel

153.088 K, kamatkiadás 90.140 K, nyereség 40.461 K, osztalék 25.000 K. Ez év

folyamán beleolvadt a Gazdasági és ipari takarékpénztárba.

Xéptakarékpénztár r. t. Alakult 1907-ben. Szerves összefüggésben áll a Kapos-
vári segélyszövetkezettel és újabban a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t. affiliálta.

Az alaptkét 1912-ben 1,000.000 K-ról 1,500.000 K-ra emelték. Az igazgatóság-

elnöke Halápi Oszkár, társelnöke Székely Ferencz, vezérigazgató Kuhn Mihály dr.

Forgalmi adatok : bevétel 281.450 K, kamatbevétel 260.649 K, kamatkiadás
138.100 K, nyereség 70.713 K, osztalék 42.000 K.

Dunántúli agrárbank és tárházai r.-t. Alakult 1909-ben 600.000 K alaptké-
vel, a melyet 1912-ben 1,000.000 K-ra emeltek és 5000 drb. 200 koronás rész-

vénybl áll. Az igazgatóság elnöke gróf Hoyos Miksa, alelnöke gróf Széchenyi

Géza, vezérigazgató gróf Somssich Gyula.

Kisgazda- és kisiparos-takarékpénztár r. t. Alakult 1912-ben 200.000 K alap-

tkével, a mely 4000 drb. 50 koronás részvénybl áll. Az igazgatóság elnöke

Szabó István, vezérigazgató Tankovics János.

Az Osztrák Magyar Banknak fiókintézete van Kaposvárott, a melynek fnöke
Stanz János.
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Kaposvári segélt/szövetkezet. Alakult 1864-ben. Vezérigazgató Kuhn Mihály dr.

Igazgató Bien Di'ivid. Forgalma: bevétel 219.475 K, kiadás 26.787 K, nyereség
192.688 K.

Központi önsegélyz-szövetkezet. Alakult 1899-ben. Az igazgatóság elnöke gróf
Somssich Géza, vezérigazgató Berger Samu dr. Forgalma: bevétel 121.204 K
kiadás 9785 K, nyereség 111.419 K.

Ezeken kívül még az alábbi szövetkezetek vannak itt : Kaposvári hitelszövetkezet,

mint az 0. K. H. tagja. Kaposvári kereskedelmi és iparbank segélyegylete m. sz.

Somogymegyei segélyegylet m. sz. Czukorgyári alkalmazottak és munkások fogyasz-
tási szövetkezete. Mezgazdasági ipar részvénytársaságnál alkalmazottak fogyasztási

szövetkezete. Somogyvármegyei gazdasági egyesület védnöksége alatt álló árúfogyasz-
tási és terményértékesít szövetkezet.

Kaposvár bvelkedik a különféle tanintézetekben is. Van itt állami fgim-
názium, közs. fels kereskedelmi iskola, közs. polgári fiú- és áll. s. közs. polgári leány-

iskola, hat áll. elemi iskola, róm. kath. zárdai leányiskola, siketnéma-intézet,

zeneiskola, vendégls-szakiskola, iparos- és keresked-inasiskola, melyeknek a tör-

ténetét és ismertetését részletesebben a tanügyi fejezet tárgyalja.
S
?om.

I

s°ztn-
-^ kulturális haladás másik fontos tényezje a sajtó, a melynek az egész

ház. országban is egyik legrégibb harczosa: a „Somogy" itt jelent és itt jelenik meg
ötven év óta, noha az els nyomdát csak 1876-ban állították fel Kaposvárott. Ma
már több nagy nyomda van itt, melyek a következk : Somogyvármegye nyomda
és lapkiadó r.-t. Alakult 1905-ben 20.000 K alaptkével, a melyet 1911-ben
100.000 koronára emeltek. Az igazgatóság elnöke Darnay Béla, ügyvezet
igazgató Sebk Jen. Technikai személyzete 10 szed és két gépmester. Egyéb
személyzet 20. Van 3 nagy gyorssajtója, 2 amerikai gyorssajtója, 2 önt-szed-
gépe, tömöntdéje és könyvkötészete. Kiadja a Somogyvármegye ez. pol. napilapot,

melynek Salgó Sándor a felels szerkesztje. Azonkívül itt készül a Somogy ez.

hetilap, melyet JRoboz István szerkeszt, a Somogymegyei Vendéglsök Lapja, a

Gazdasági Értesít, a Magyar Zsinagóga és a Somogyi Iskolaügy. — Gerö Zsig-

mond könyvnyomdája, melynek 7 szedje, egy gépmestere, 8 segédszemélyzete,

két nagy s egy amerikai gyorssajtója és könyvkötészete van, a Somogyi Hírlap

ez. pol. napilapot adja ki, melyet Reéz Pál szerkeszt. — Szabó Lipót könyv-

nyomdája, mely szintén könyvkötészettel kapcsolatos, 4 szedt, egy gépmestert s

3 segédszemélyt foglalkoztat ; van egy nagy s egy amerikai gyorssajtója és egy

szedgépe. — Hagelmann Károly könyvnyomdája egy szedgépmestert és 3

segédszemélyt foglalkoztat s van két nagy s egy amerikai gyossajtója. — Fenyvesi

és Réthelyi könyvnyomdája két szedt s 3 segédszemélyt foglalkoztat ; van egy

nagy és két amerikai gyorssajtója s könyvkötészete. Itt készül Somogy vármegye

Hivatalos Lapja. — Szálai Ferencz könyvnyomdája két szedt és két segéd-

személyt foglalkoztat s van egy nagy és egy amerikai gyorssajtója és könyv-

kötészete. — Polgár és Landler könyvnyomdája egy gépmestert és 5 segéd-

személyt foglalkoztat.

Hyen virágzó sajtó és nyomdai viszonyok mellett az irodalmi élet azonban mégis

csekély. Itt lakott ugyan Kisfaludy Attala és itt lakik leánya, Szalay Fruzina, mind-

ketten jeles költnk, a kik annak idején jelents irodalmi életet teremtettek itt,

azonban ma már ennek nyoma sincs. Ujabban a Somogyvármegyei Berzsenyi

Irodalmi Társaság, a mely 1904-ben alakult, tzte ki czélul az irodalom és a

Berzsenyi-kultusz ápolását, de ez kétévi részvétlenség után s pártolás híján

megsznt.
Annál nagyobb érdekldésnek és támogatásnak örvend a színészet, a mely-

nek vándorapostolai már a múlt század elején ellátogattak ide, hogy a már
akkor fennálló Korona-szálló nagytermében tartsanak eladásokat. Azonkívül

helybeli mkedveltársulat is alakult, a melynek saját színpada és díszletei

voltak, melyeket a vándortársulatoknak használatra átengedtek. A 60-as években

a Szarvas-vendégl kertjében színkör épült, de ezt ess idben — hiányos tetzete

miatt — nem lehetett használni. A sétatéri nagyobbszabású színkört Somogyi

Károly, nagyváradi színigazgató építtette és nyaranként tartott benne elsrend
eladásokat. Késbb a pozsonyi társulatnak volt a nyári állomása, újabban pedig

a soproni színikerülethez tartozik és az szi hónapokban vannak az eladások.

Az új állandó színházról már elbb megemlékeztünk.
Hivatalok. Kaposvárott, mint vármegyei székhelyen, számos hivatal székel. így elssorban
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a vármegye közigazgatása, a melyet e kötet más helyén ismertetünk. Ezenkívül

a következ hivatalok vannak még itt : Fszolgabírói hivatal. Vezetje Svastits

Nándor dr. fszolgabíró. — Kir. törvényszék. Elnöke Huszár Aladár. — Kir. ügyész-

ség. Vezetje Révy László dr. kir. ügyész. — Kir. járásbíróság. Vezetje Korponai
Sándor dr. kir. táblai bíró.— M kir. pénzügyigazgatóság . Pénzügyigazgató Orel Géza
kir. tanácsos. — M. kir. adóhivatal. Vezetje Zakál Vilmos pénztáros. — A II- köz-

úti kerület kir. felügyelsége. Felügyel Scholz Gyula kir. mszaki ftanácsos. —
M. kir. gazdasági felügyelség . Felügyel Brokés Rezs. — M. kir. iparfelügyelség

.

Felügyel : Kocsis István. — M. kir. áll. erdhivatal. Fnöke Fás Gyula ferd-
tanácsos. — M. kir. államépítészeti hivatal. Fnöke Dépold Béla mszaki taná-

csos. — Kir. tanfelügyelség. Tanfelügyel Gönczi Ferencz — Máv. forgalmi

fnökség. Fnök Kelemen Ferencz fellenr. — Máv. állomásfnökség. Fnök
Komis József fellenr. — Máv. ftházi fnökség. Fnöke Karkecz Lajos

gépészmérnök. — Máv. osztálymérnökség. Vezetje Nikolics Szilárd fmérnök. —

-

H. é. vasúti osztálymérnökség. Vezetje Tóth János felügyel. — Máv. javítómhely.

Vezetje Porkoláb Zsigmond felügyel. — M. kir. posta-, távíró- és távbeszél-

hivatal. Vezetje Szabó Árpád felügyel.

A cs. és kir. 44. gyalogezred helyben állomásozó 3. zászlóaljának a parancs-

noka és katonai állomásparancsnok Sommer Emil alezredes. A cs. és kir. had-

kiegészít kerület parancsnoka Nagy Lajos rnagy. A pótkeret-zászlóalj parancs-

noka Hackenberg Ottó rnagy. A m. kir. 19. honvédgyalogezred helybeli zászló-

aljának a parancsnoka Tihanyi József rnagy. A m. kir. csendrszárny parancsnoka

Lázár Jen százados.

Az egyházi hivatalok a következk : A róm. kath. plebániahivatal vezetje
Zimmert József dr. prépostplebános. Káplánok : Serek József, Berkenyés István,

Antal Lajos és Hegeds Ferencz. Hitoktatók : Gréber Gyula és Horváth Ferencz.
— A ref. egyház lelkésze Csertán Márton. — Az izr. hitközség elnöke Vidor

Ferencz dr. Frabbija Herzog Manó dr.

Kaposvár közigazgatási formájára nézve ezidszerint rendezett tanácsú város, Közigazgatás.

de már folyamatba van téve a törvényhatósági várossá leend átalakulás. A köz-

igazgatás élén Kovács-Sebestény Gyula dr. polgármester áll, míg a képviseltestü-

letnek 62 választott és 56 virilis tagja van. A polgármester mellett a következ
tisztikar mködik : I. tanácsos Kovács Soma polgármesterhelyettes. Fjegyz
Sipos Géza. II. tanácsos Nemes István dr. III. tanácsos Baner Jen. I. o. aljegyz
Csukly Károly. Fszámvev Izsák Lajos. Számvev Horváth László. Pénztáros

Szaflárszky Andor. Ellenr Nagy Pál. II. pénztáros Szaflárszky Lajos. Adótiszt

Sipos Kálmán. Fmérnök Bereczk Sándor. A városi közmvek igazgatója Möhler
János. Fügyész Kovács József dr. Tiszti forvos Weisz Albert dr. Tisztiorvosok

Török Lajos dr. és Ungár Géza dr. Állatorvos Kádár Károly. Végrehajtók Rein-
harclt Kálmán. Horváth József, Trabalka Imre és Vicze László. Közigazgatási

iktató Oszlányi Elemér. Árvaszéki iktató és kiadó Ladányi Henrik. Közgyám
Madarász Andor. Községbíró Nemes István dr.

A rendrség vezetje Stetz László dr. rendrfkapitány. Mellette van még
Rigó József rendrkapitány. Krausz Ödön fogalmazó. Ezenkívül még a következ
személyzet látja el a város rendészeti ügyeit : Rendrbiztosok Hady István és

Sipos János, czímzetes rendrbiztos Makher András, rendrségi iktató Szigethy

Imre, útmester Strakovits István, járlatkezel Bödör József.

A tzrendészetet a Kaposvári önkéntes Tzoltó- és Ment -Egyesület látja el, a

mely 1878-ban alakult. Tagjainak száma 82. díszparancsnoka Szabados Imre, a
ki egyben vármegyei tzrendészeti felügyel is, parancsnoka Wehofszky Béla,

1912-ben alakult a Kaposvár-Donnervárosi Önkéntes Tzoltótestület, melynek parancs-
noka szintén Wehofszky Béla. Tagszáma 125, azonban most van feloszlóban.

A társadalmi élet fejlettségét bizonyítja az a számos egyesület, a mely Kapós- Egyesületek.

várott mködik s ezek némelyike szép múltra tekinthet vissza. A társadalmi és

poütikai egyesületek a következk : Kaposvári Nemzeti Casino. Alakult 1838-ban,
1878-ban újjáalakult. Tagszám 185. Elnöke Makfalvay Géza. Kaposvári Hivatal-
nokok Társasköre. Alakult 1896-ban. Tagszám 175. Elnöke Papp Kálmán. Kapos-
vári Kath. Kör. Alakult 1904-ben. Tagszám 485. Elnöke gróf Somssich Béla.

Donnervárosi Polgári Kör. Alakult 1909-ben. Tagszám 151. Kaposvárig Függet-
lenségi és 48-as Kör. Alakult 1905-ben. Tagszám 140. Elnöke Hegyi Árpád dr.

Kaposvári Demokrata Kör. Alakult 1911-ben. Tagszám 120. Elnöke Kertész Béla.
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Széchenyi Társaskör. Alakult 191"2-ben. Tagszám 150. Postaaltisztek és szolgák

Egyesülete. Díszelnök Szabó Árpád, elnök Bacsa Gyula,

Kulturális egyesületek: Kaposvári Szabad-Lyceum- Egyesület. Alakult 1901.
Tagszám 95. Elnöke Makfalvay Géza. Somogyvármegyei Közmveldési Egye-
sület. Elnöke Makfalvay Géza. Somogy vármegyei Múzeum -Egyesület. Elnöke
gróf Sornssich Géza. Országos Magyar Iparmvészeti Társulat kaposvári helyi

választmánya. Elnöke Kacskovics Lajos. Kaposvári Szépít Egyesület. Alakult

L912. Tagszám 189.

Zene- és dalegyesületek : Kaposvári Zenekedvelök Egyesülete. Alakult 1903.
Tagszám 285. Elnöke ifj. Saárdi Sornssich Andor. Kaposvári Postás Énekkar.
Karmester Malik Mátyás. Atlétikai Club Dalárdája. Karnagy Juhász Imre. Vasúti
Dalkör. Alakult 1904. Tagszám 198. Elnöki állás üresedésben. Munkás Dalárda.
Karmester Juhász Imre.

A jótékonyságot a következ egyesületek gyakorolják: Mária Valéria Árva-
házi Egylet. Alakult 1880. Tagszám 87. Elnöke Szigethy Gyula Jánosné. Kapos-
vári Jótékony Negylet. Díszelnök rgróf Pallavicini Edéné, elnök özv. dr. Polányi
Lajosné. Kaposvári Izr. Jótékony Negylet. Elnöke Kunfy Adolfné. Szegény
Tanulókat Fölruházó Egyesület. Védnökei Makfalvay Géza és Márffy Emil. elnöke

Kovács- Sebestény Gyula. Izr. Krajczáregylet- Elnöke Herzog Manó dr. Vörös

Kereszt-Egyesület. Elnökök Makfalvay Géza és özv. Pogány Józsefné. Alelnökök
Kovács- Sebestény Gyula dr., Vidor Ferencz és dr. Krammer Józsefné. Erzsébet-

Egyesület. Fvédnökök Makfalvay Géza és gróf Zichy Béla. Díszelnök Kacskovics

Lajos. Tiszteletbeli elnökök Kovács- Sebestény Gyula, Márffy Emil. Morlin Emil dr.

és Zimmert József dr. Elnökök Gönczi Ferencz és Kovács-Sebestény Gyula dr.

Somoggvármegyei Tüdvész Ellen Védekez Egyesület. Elnökök Makfalvay Géza
és gróf Festetich Pálné. A tüdbetegek rendel- és segélyzö-intézete államsegély

lyel mködik. Vezetorvos Csurgó Jen dr.

Sportegyesületek: Kaposvári Korcsolyázóegyesület. Alakult 1899. Tagszám 190.

Elnöke Vizeld Tallián Gyula. Kaposvári Athletikai Club. Alakult 1903. Tag-

szám 190. Elnöke Bertalan Zsigmond dr. Kaposvári Testgyakorlók Köre. Alakult

1906. Tagszám 41. Elnöke Márffy Emil. Kaposvári Kerékpárosok Egyesülete.

Alakult 1910. Tagszám 10. Elnöke Lengyák György. Kaposvári Testvériség

Sportegyesület. Alakult 1911. Tagszám 180. Elnöke Bien Dávid. Természetbarátok

Turistaegylete kaposvári csoportja, Alakult 1912. Tagszám 50.

Vármegyei, st általánosabb jelleg egyesületek, melyeknek székhelye azon-

ban Kaposvár, szintén vannak itt és ezek a következk : Somogyvármegyei Gaz-

dasági Egyesület. Elnöke gróf Hoyos Miksa, Tiszteletbeli elnöke gróf Sornssich

Andor. Somoggvármegyei Jegyzi Egylet. Elnöke Györkös Ferencz. Somogymeggei
Altalános Tanítóegyesület. Elnöke Lengyel István. Dunántúli Pénzintézeti Tiszt-

viselk Egyesülete. Elnöke Markovits Gyula, Somogymeggei Hitelszövetkezetek Szö-

vetsége, mint az 0. K. H. képviselsége. Alakult 1908. Elnöke rgróf Pallavicini

Ede. Tiszteletbeli elnöke Sornssich Andor. Somoggmegyei Kisgazdák Eggesülete.

Elnöke Szabó István orsz. képv. Baranga-Somogy-Tolnameggei Erdészeti és Vadá-

szati Egyesület. Elnöke gróf Széchenyi Bertalan. Országos Orvosszövetség somogy-

megyei fiókja. Elnöke Szaplonczag Manó dr. Vármegyei Tzoltó-Szövetség . Véd-

nökök Makfalvay Géza és Kacskovics Lajos. Tiszteletbeli elnök Plachner Sándor.

Elnök Reményi Samu. Somoggvármegyei szocziáldemokrata párt. Elnöke Zártig

István.

Források : Karácsonyi János dr. : Magyar Nemzetségek. — Csánki Dezs dr. : Magyar-

ország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. — Németh József: Szigetvár története. —
Velics — Kammerer : Török defterek. — Millenniumi Történet VII. köt. — Acsádi Ignáez :

Magyarország Budavár visszafoglalása korában. — Bergel József dr. : Kaposvár 40 év óta

1877. — Thirring Gusztáv dr. : A magyar városok statisztikai évkönyve. — Pénzügyi Compass
191-!—1913. — A központi statisztikai hivatal közleményei. — A helyszínén gyjtött adatok.



SOMOGY VARMEGYE NÉPE.

Hogy mily elemekbl alakult Somogy vármegyének mai
;
a legeredetibb magyar a somogyi

nemzeti sajátságokat megrzött népessége, arról a monográfia történeti részében
nep elem '

van bvebben szó. Az erre vonatkozó nyelvi adatok egyik legfeltnbb körül-

ménye, hogy Somogy népe nagyobb részének nyelve, az alföldi nyelvjárással egyezn,
az ú. n. „ö-z" (könyér, övött) nyelvjárás körébe tartozik, a mely nyelvjárást beszélik

mindenütt ott. a hol a legtöbb eredetiséget és legtöbb faji sajátságot rizték meg.

A honfoglaló magyarok tudvalevleg a Duna és Tisza vonalától délre, fleg
az Alföldön foglaltak helyet s onnan terjeszkedtek délnyugat és kelet felé. A dél-

nyugati terjeszkedés Baranyát, Somogyot és a Dráva vidékét ejtette útba s átterjedt

Szlavóniába : a régi Valkó és Szerem-megyék (Krös, Belovár, Vercze) terüle-

tére is. mint ezt a négy szlavóniai magyar helység nyelve még ma is bizonyítja.

Ezen a nagy területen foglalt helyet az igazi magyarság a maga -z nyelv-

járásával és ennek az smagyarságnak, mely keleten a székelységig terjedt, elég

tisztán megmaradt származéka a délsomogyi magyarság is.

Somogy népének egy másik része : az éjszaksomogyi, már nem ily tiszta

eredeti faj. A Dunántúl legnagyobb részében ugyanis nagyszámú szlovén lakos-

ságot találtak a honfoglalók, a kik azután megmagyarosodtak. E szlovénok beolva-

dásával keletkezhettek azok a fajbeli eltérések, melyek Délsomogy népét az

éjszaki Somogy népétl megkülönböztetik, mely két faj els elhelyezkedésének

határait is megtaláljuk még a nyelvjárások mai helyzetében.

Ezt az éles különbséget Somogy déli és éjszaki magyarsága között minden
kutató csakhamar észrevette. Legélénkebben kiemeli a különbséget — bár még
csak saját általános tapasztalata alapján — Baksay Sándor az „Osztrák-magyar

monarchia" -ban, a hol a somogyi nép jellemzésére a többek között ezt mondja:
„nem oly szálas, mint a jász vagy kun, nem oly zömök és izmos, mint a kecske-

méti, de idegei, mint a szíj, hajlékonysága, mint a vessz, mozgása, járása gyors.

Bels-Somogyban (a dombóvár—kaposvári vasút és a kanizsai klinkertl délre)

ilyen a nép. Küls-Somogyban megtermettebb, csontosabb, vállasabb, teltebb

izomzatú, de nyugodtabb és kényelmesebb is. Az arczszín szökés, míg a Dráva
felé barna

; fent selymesebbek, posztósabbak az emberek s a nk kedvelik a

tarkát, a színest ; lent egyszerbbek s az öltözködés alapszíne a maguk sztté-

fonta fehér (ez a gyász is)".

Már tudományos kutatások alapján konstatálja ezt a különbséget Somogy
népének legalaposabb ismerje, Vikár Béla, a következ soraiban : „Hetes, Juta,

Bodrog és a Kaposvárhoz közelebbre es, valamint a kapos-balparti községek,

aránylag a többinél, t. i. Csökölynél és a zseliczi falvaknál, csekélyebb mértékben
rizték meg eredeti kultúrájuk és etnográfiai jellemük vonásait ; továbbá e hét

terület néprajza eredetileg teljesen külömbözö volt és ezen eredeti külömbözés nyomai
köztük ma is kimutathatók, pl. nyelvjárásuk, bár hangtanilag szorosan összefügg,

a szókincs és a mondatszerkezet tekintetében feltn eltéréseket mutat ; így az

éjszaknyugati részen — és a hozzászámított többi pontokon — az összes etnográfiai

viszonyok (valamint nyelvtényezk is) ersebb német és éjszaki szláv befolyásra

vallanak, míg a Zseliczség és a vele tszomszédos Csököly nagyobbfokú délszláv

(horvát-magyar) vegyülésnek világos nyomait tünteti fel olyannyira, hogy a külöm-
böz keveredés mindkét részrl a népesség fizikai típusában és pszihikai jellem-

vonásában is kifejezésre jut."

Körülbelül hasonló eredményre jut Balassa József is, a ki azonban még pon-
tosabban és tudományosabb alapon jelöli meg a nyelvi különbséget Somogy
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különböz eredet népessége között „A magyar nyelvjárások eredete" czím
ala pvetö m unkájába n

.

Mindezekbl tehát megállapítható, hogy Somogy magyarsága kétféle eredet
s éppen ezért kétféle etnográfiai típushoz is tartozik. A déli rész az eredetibb,

az aránylag tisztább magyar faj, az éjszaki a vegyiiltebb és aránylag átalakultabb.

E két típus sokban egymástól különböz sajátságokat tüntet fel, melyekre etno-

gráfiai ismertetésük minden részletében tekintettel kell lennünk.

A mily könny azonban még nem éppen beható küls érintkezés útján is a

somogyi magyarság e két típusát felismerni, éppen olyan nehéz, st lehetetlen meg-
vonni a határt, mely a kettt egymástól elválasztja. Baksay — mint láttuk —
egyszeren a dombóvár—kaposvári vasútvonalat és a kaposvár—kanizsai országutat

veszi határvonalul és az egyiket (követve a református egyház közigazgatási alapon
álló elnevezését) Bels-Somogynak, a másikat Küls-Somogynak nevezi. Ez az

elválasztás nyilván esakis az egyházi életbl megszokott, kényelmes osztályozá-

son alapszik. Már valamivel pontosabb Balassa I. elválasztása (A magyar nyelv-

járások osztályozása 39. 1.), kinek megállapítása szerint „az alsó-dunántúli nyelv-

járás választóvonala kiindul Somogy és Zala határán, körülbelül Nemesvid és

Marczali között, s Kaposvárt délre hagyva, a Mecsek felé tart". Ez' tehát a déli

néptípusnak jóval nagyobb területet jelöl ki. — Végül érdekes még megemlítenünk,
hogy ott, a hol Zala határán (a Dráva táján) a dunántúli és alföldi nyelvjárásterület

ma érintkezik, ott találta meg Sebestyén Gyula a régi határjelz gyepüket (Etno-

gráfia VIII. 241. 1.), melyek az kutatásai szerint a határokon hadászati szempont-

ból elhelyezett „ székelyek "-nek végállomásait jelezték. Hogy miféle változásoknak

volt ez a törzslakosság a századok folyamán kitéve és hogy mily régibb és újabb

települk hagyták itt nyomaikat, vagy olvadtak bele a magyarságba, azt a köz-

ségek története és az általános történeti rész a megfelel helyen megmondja,
xyeivhatárokés Legeredetibb magyar helyek Somogyban, délen : Lábod, Istvándi, Kálmáncsa,

vh^onyok
g

' Visonta, Csököly, Csurgó, Balhás.

Éjszakon : Vörs, Keresztúr, Kéthely, Kröshegy, Kiliti, Ádánd.
Középütt : Szili, Büss, Grölle, Attala, Nemesdéd, Segesd.

Német hatást mutatnak : Szulok, Hárságy, Bszénfa, Döröcske, Ecseny, Bonnya,

Kissomodor, Kisbszén, Németszomajom, Miké, Böhönye stb.

Szláv hatást: Lengyeltóti, Buzsák, Táska, Szigetvár, Tarany stb.

Horvát hatást : Babócsa, Tótújfalu, Drávaszentmárton, Bolhó, Drávakeresztúr,

Révfalu, Bélavár, Vízvár stb.

Vend nyomokat mutat : Tarany, Iharos.

Az egyes járásokban a nemzetiségi viszonyok következképen alakulnak:

A csurgói járásban mind a 29 község magyar. Számbavehet horvát kisebbség

van 5 helységben (Berzencze, Liszó, Bagolasáncz, Iharos és Zákány), kevés vend

van Iharosban. — Megmagyarosodott az elmúlt 50 év alatt 2 (Zákány és Belezna).

A barcsi járásban 28 község közül magyar többség van 19-ben, horvát

8-ban (Potony, Tótújfalu, Aracs, Bolhó, Babócsa, Lakócsa, Szentborbás, Dráva-

szentmárton), német l-ben (Szulok). — Elhorvátosodott (szerbbl) 4 (Tótújfalu,

Lakócsa, Drávaszeutmárton, Szentborbás), magyarból 2 (Babócsa, Bolhó).

A nagyatádi járásban 30 község közül magyar 27, horvát 3 (Bélavár. Heresznye,

Vízvár), vend kisebbség van l-ben (Tarany).— Megmagyarosodott az utóbbi félszázad

folyamán (horvátból) 4 (Nagyatád, Henész, Bodvicza, Agarév).

A szigetvári járásban 44 község közül magyar 33, német 8 (Nagyhárságy,

Boldogasszonyfa, Almamellék, Szt.-László, Tótkeresztúr, Szulimán, Németújfalu,

Teklafalva), horvát 3 (Drávakeresztúr, Sztára, Révfalu). Ezenkívül nagy német

kisebbsége van 4-nek (Bécz, Magyarlukafa, Németlad, Endrcz). — Megmagyaro-
sodott az utóbbi félszázadban (szerbbl) 1 (Mozsgó) ; elhorvátoso ltt (szerbbl) 1

(Drávakeresztúr), németbl 1 (Sztára), magyarból 1 (Révfalu) ; elnémetesedett

magyarból 3 (Nagyhárságy, Tótkeresztúr, Szulimán), szerbbl 1 (Almamellék).

A kaposvári járásban 50 község közül magyar 46, német 4 (Szomajom, Homok,
Kercseliget, Bszénfa), nagy német kisebbség van3-ban (Kisberki, Szabadi, Simonfa).

—

Megmagyarosodott 2 (Hajmás, Gálosfa) ; elnémetesedett 2 (Szomajom, Homok).

A marczali járásban 38 község közül magyar 37, német 1 (Bize), nagy német

kisebbsége van l-nek (Mesztegny). — Elnémetesedett 1 (Bize).

A lengyeltóti járásban mind a 28 község magyar. — Megmagyarosodott

tótból 3 (Tótszentpál, Táska, Öreglak).
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Az igali járásban 34 község közül magyar 27, német 7 (Bonnya, Szorosad,

Sztára, Miklósi, Döröcske, Gadács, Ecseny) ; nagy német kisebbség van 6 helyen

(Somodor, Zimány, Biiss, Szili, Ráksi, Polány). — Elnémetesedett 3 (Bonnya,

Szorosad, Miklósi).

A tahi járásban mind a 31 község magyar. Nagy német kisebbség van 2-ben

(Pusztaszemes és Zics) ; csekélyebb német kisebbség van 6-ban (Ádánd, Bábony,

Nágocs, Tab, Kereki, Kötcse).

Egész Somogy vármegyében van tehát összesen 312 község, melyek közül

magyar 277, német 21, horvát 14. Ezenkívül számbavehet horvát kisebbség van
5 községben, számbavehet német kisebbség van 20 helyen és kevés vend 2 helyen.

A magyarság egy tömegben lakik. A 14 horvát község két csoportban húzódik

a Dráva mentén a szlavóniai horvátság átnyúló határszéle gyanánt. A 21 német
helység közül 7 a baranyai sváb telep nyúlványa az Almás mellékén, a többi

14 pedig szétszórt szigetségeket alkot a megye belsejében.

Az utóbbi félszázad alatt összesen megmagyarosodott 12 község (horvátból 6,

németbl 2, tótból 3, szerbbl 1), elnémetesedett 7 (magyarból 6, szerbbl 1),

elhorvátosodott 9 (szerbbl 5, magyarból 3, németbl 1). A magyar faj nyert 12-t,

vesztett 9-et ; a német nyert 7-et, vesztett 3-at ; a horvát nyert 9-et, vesztett 6-ot

;

a szerb teljesen kiveszett és a vendnek csak két helyen van nyoma.
A lakosság szaporodását az utóbbi évtizedekben két társadalmi veszedelem

nagy mértékben hátráltatja : az egygyermekrendszer, mely a 70-es években a

Sárközbl terjedt el s különösen a legmagyarabb református községekben pusztít,

továbbá a kivándorlás.

Somogyban háromféle néptípust különböztethetünk meg : tiszta magyart a vár- Te
e„e^

at>

megye legnagyobb részében, németet a Zseliczségben és egyes kisebb szigeteken,

továbbá a szlávot a Dráva mentén és Lengyeltóti környékén. Azonban -- miként

már fennebb embtettük — a magyar faj is két részre oszlik : a délsomogyi és a

balatonmenti fajtára. A Balaton táján a férfiakat ers csontalkotás, gömböly, telt

arcz, izmos tagok, gesztenye haj, a nket ezenkívül vállas, melles termet jellemzik;

a Rinya völgyében (nagyatádi járás) inkább a szökés, vörösbe átmen haj és

gyengébb izomrendszer a jellemz ; Kaposvár vidékén Szenna, Bajom, Csoknya,
Hetes, Szt.-Benedek lakói - - bár magyarul beszélnek — testalkatban különböznek

a többi magyar típusúaktól : gyengébbek, szkmellek és szegény izinúak. Általában

Küls-Somogyban a nép megtermettebb, csontosabb, vállasabb, teltebb izomzatú,

de nyugodtabb és kényelmesebb, ellenben Bels-Somogyban nem oly szálas és

izmos, de idegei hajlékonyabbak, járásuk, mozgásuk gyors ; szilajabbak, bátrabbak,

egyszerbbek, az emberek. A Balaton mentén kivételt alkot Somogytúr és Látrány
református népe, mely nyelvjárás, testalkat és szokások tekintetében a többi part-

menti falvak lakosaitól elüt és inkább a belssomogyi fajhoz hasonlít.

A hajviseletnek egy különös maradványa az ú. n. csimbókviselet, mely már
alig található. A csimbók a férfi hosszúra növesztett hajának a fejbúbon és le a

tarkó közepén való kettéosztása, mind a két fül eltt három ágra fonva és csomós
bokrétába kötve.

A szláv típus Szigetvár környékén (szerb maradvány) és a Dráva táján

(horvát) : szálas, ers, munkabíró. Lengyeltóti és Buzsák táján (tót) apró, gyenge.

A németek közül az ecsenyiek, bonnyaiak, zselicziek lassúak, hosszú, vékony
lábszárúak, szkmellek — a mikeiek, szulokiak zömökök, ersek és elevenek —
a mocsoládiak és kötcseiek a magyarral már elvegyültek s nem is sejtjük bennük
a németet.

A somogyi nép a felekezeti és nemzetiségi megkülönböztetés mellett még
^ndszer.

bizonyos társadalmi osztálybeli megkülönböztetést is tesz egyes tagjai között. —
A nép saját társadalmát, földbirtok és vagyonosság szerint osztályozza.

Els helyen vannak a telkes polgárok, a kik legalább egy negyed teleknél

nagyobb mennyiség földbirtok tulajdonosai. — A kinek csak egy negyed telek

birtoka van ; az fertályos polgár. — A kinek háza és 1—2 hold földje vagy
szlbirtoka van, az házas zsellér. — A kinek háza nincs, de 1—2 hold földje

van : az hazátlan zsellér. A két utóbbiak egyúttal napszámosok is. — Napszámos
azonban igazi értelemben az, a kinek se háza, se földje nincs. — Ezek után

következnek a cselédek, a kik földesurakhoz, telkes polgárokhoz vagy egyéb munka-
adókhoz elszegdtek. — A községbeli népség között kiváltságos osztály a mester-

embereké. A mesterember magát feljebbvalónak tartja a polgárnál, a kit paraszt-nak
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nevez és lenéz. pedig gyakran elmegy a paraszthoz nyáron aratónak. A telkes polgár
lenézi a mesterembert és magánál alantabbrangúnak tartja, de azt eltri — régi
szokás — , hogy a mesterember a templomban mindig elbbre ül a polgárnál.
Az els pad az úrihölgyeké, a második a mesterembereké. Ez a kasztrendszer,
ily mereven, csak a küls-somogyi községekben van meg. Minél inkább délre

haladunk, annál demokratikusabb a nép felfogása.

Ruházat A népviselet, mely még néhány évtizeddel elbb az országban eredeti-

ségével a legels helyen állott, ma már rohamosan elveszti ezt a jellegét és a
városi polgárok ruházatához idomul. Ma már vajmi ritka ruhadarabok: a szr,
a pruszlik és a dolmány. Férfiak és nk egyaránt az általános divathoz kezdenek
alkalmazkodni. Még legtöbb eredetiséget riztek meg a belssomogyi református
községek. Ezek között is konzervatív szellemben els helyen áll Csököly. Itt lát-

hatni még - - de itt is csak elvétve - a széleskalapú vagy rézgombos fehér-

dolmáuyú „pógárokat" és a felszedéses csipkéj fköts és díszesen kivarrott

fejszorítós asszonyokat. A ruházatban sok eredetiséget megrzött a lengyeltóti

járásbeli tót községek népe is (mint Buzsák, Tótszentpál, Varjaskér), mely külö-

nösen a ni viseletben festi.

A tehets férfiak ezeltt fehér szrposztó-ruhát hordtak, Nemesdéd, Szakácsi és

a Balaton táján kék posztóval czifrázva ; alatta fehér gombokkal díszített sötétkék

nadrágot, posztódolmányt viseltek ; ugyanilyen volt az igali. karádi tehets pógárok
viselete, csakhogy ezek a szr ujját nem varratták be

;
hanem felöltve hordták

és rövid útra menve is vászon- vagy szrtarisznyát vittek magukkal. Legtöbb
vidéken a szr czifrázására kék helyett vörös posztót használtak, st néha még
selyemmel is kihímezték.

A legjellegzetesebb férfifelöltk különben a bunda, a ködmen (ezt nk is

hordták), a bekecs, a suba
;

a guba és a szr, melyeknek készítésével a szcsök
és szrszabók foglalkoztak.

A régi szcsiparnak Somogyban találjuk legszebb termékeit. Legközönsé-
gesebb volt a bunda, mely abban különbözik a subától, hogy rövidebb és ujja

is van. A suba ellenben bokáig ér és ujjatlan, kívül br, belül szr. Hidegben
hosszú szrrel bélelt részét befelé fordították, melegben vagy esben pedig szrös
felét fordították kívülre. Ezt a subát ma már csak a pásztorgunyhókban, a juhászok

fekvhelyén találhatjuk. Volt ú. n. kissuba is, a mely éppen olyan volt mint a

nagy, csakhogy czombig ért. A suba fels része a subatányér, alsó részén csip-

kézett sávra varrva, hátul egy eredeti alakjában meghagyott báránybr lóg le.

Ma már alig egy-két ember visel ilyen ruhát.

A szcsmunkák közül legtöbb fönnmaradt terméke van Somogyban a ködmennek,
ellenben a bekecs, mely ehhez hasonló, csakhogy valamivel hosszabb, már nagyon
ritka. A ködment máskép kisbundának is nevezték s férfiak és nk egyaránt

viselték. A bundától és subától abban különbözik a ködmön, hogy szorosan a

testhez simul. Juhbrbl készült, ujján és nyakán birkaprémmel. Most már csak

a ni ködmeneket díszítik, régebben a férfiködmönöknek is voltak mvészi
czifrázatai.

A ködmenek díszítésénél három változatot különböztethetünk meg. Legrégibb

a brkivarrásos díszítés, a mikor a szcs leginkább piros szattyánbrbl virá-

gokat, csipkéket nyírbált ki ollóval, melyeket azután széleiken rávarrt a köd-

menre. Ezek a czifra minták a szcsnek a fejében voltak, nem kellett ket el-

rajzolni.

Második változata a ködmen-díszítésnek az, melyben a brkivarrás a hím-

zéssel társul. Ez átmenetül szolgál a tiszta hímzéses czifrához. Némelyiken nagyon

kevés a hímzés, csak a tulipánbimbók vagy a levélerezetek vannak selyemmel kivarrva.

A harmadik díszít-változat a tiszta hímzés. Ez mutatja a legnagyobb válto-

zatosságot. A hímzés tisztán színes pamukkal történik. A virágok formája és száma

attól függ, hogy ki a megrendel : n-e vagy férfi, fiatal-e vagy idsebb, gazdag-e

vagy kevésbbé jómódú és hogy mely községbe való, mert minden vidéknek meg-

van a maga ízlése és a szcsök ehhez alkalmazkodnak. Ezek a tisztán kivarrott

ködmenek újabb eredetek voltak és legmesszebb elterjedtek. Nemcsak Csököly,

Nagykorpád, Kisbajom, Nagyatád körül viselték, hanem még Berzencze horvátjai is,

a kik valószínleg a nagyatádi vásárokon ismerkedtek meg velk és kedvelték

meg ket. A ködmenek díszei fleg a hátsó részre jutottak, de ezenkívül a szcsök
még az elejét, oldalát és az ujjait is feldíszítették. Legkedveltebb szín a piros,
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emellett azonban zöld, fehér, kékes és más színárnyalatok is szerepelnek a leg-

tarkább vegyületben.

A brfelöltket késbb, midn a posztógyártás fellendülésével a posztószövet

általánosabbá lett, a szr, a mi különben is kedvelt si viselete volt a magyarnak,

lassanként kiszorította. A szrt az ú. n. .. szrszabó "-k (sajátlagos magyar iparág)

állati szrökbl csapott nemezposztóból készítették. A szr bokáig ért, a vállra

akasztották. Sokszor nem is volt ujja, vagy csak rövid ujja, melynek fenekét

bevarrták (fenekesujjú szr). Errl mondja a nóta, hogy : ,,Be van az én szröm
ujja kötve

|

Kis angyalom, ne kotorássz benne !" A szrt rendesen két hosszá, össze-

csatolható, czifra szíjszalag díszíti, a mely a vállon sárgaréz-csattról lóg alá.

Ma már csak a juhászszámadók hordanak szrt. Elfordul még fleg : Kazsokon,

Törökkoppányban. Kapolyon, Kutason, Csökölyben, Rinyakovácsiban, Alsósegesden,

Szörényen, Markóczon, Erdcsokonyán, Potonyon, Istvándiban, Visontán, Hedre-

helyen stb. De a legtöbb helyt már minden dísz nélkül. A czifra szr, melynek
díszítései a ködmenével egyezk, ma már ritka dolog. Szrszabó is csak három
van Somogyban : Karádon, Szigetvárott és Kaposváron. Ezek is uraságok számára

dolgoznak, a kik parádés kocsisaik számára készíttetnek czifra szrt. Ezek azonban

nem oly színpompásak, mint a régi szrök.

Egyéb férfiruhadarabokról kevés a mondanivalónk. Megenüíthetjük még a lájblit

vagy mellest, melyet hátul kötnek be. Ell nagy gombok és csíkos, piros szín
virágdísz. A lájbli szövetbl vagy brbl készült. Erre húzták a „levest" vagy
kisebb felskabátot.

A nyári férfiviselet legfontosabb része : a b gatya, melyet gondosan ránczokba

igazítanak ( röds gatya). Ez az asszonyok szombat délutáni foglalkozásai közé tartozik.

A lábbeliek sorában még mindig a csizma (sima vagy ránczos) az uralkodó;

aratáskor bocskort, házimunkában papucsot hordanak ; a német anyanyelvek
faczipt, „klumpát" viselnek, a mit már a magyarok is átvettek és sok helyt télen

faczipben járnak.

A ni viseletben is sok eredetiséget találunk. Ez különben e vármegyében a

legváltozatosabb. Régebben természetesen e viselet még sokkal eredetibb volt.

Egy félszázad eltti leírás így jellemzi az akkori somogyi viseletet:

„A leányok hétköznap lesimítva, hátul összekötve, befonva hordják hajukat,

de vasárnap pántlikával ékesítve, pártát tesznek. Lábuk hétköznap meztelen, de

ünnepen magassarkú fekete, piros vagy sárga csizmát, czipt és ez alatt kék
harisnyát viselnek. Néhol télen is könyökig ér ingben, meztelen karral, vállal,

fzött derékkal, tarka szoknyában, fehér köténynyel, összetett kezüket nagyobbacska
kendvel takarva mennek templomba. — Másutt (fkép a Dráva felé, B.-Somogyban)
hosszú ingben, mely ell hasítva, a mellkas aljáig csak galanddal van összekötve,

hogy emljüket látni lehessen, hátul sok ránczba szedve, színes vagy színetlen

köténynyel a derékon járnak s hajukat felfodrozva hordják. — Az asszonyok
hétköznap fehér vagy tarka kendvel, de ünnepen a nagy fehér kendt szorgal-

masan összeillegetve, a homlok felett elre szélesen puposítva, csak pongyolán
használják. A Dráva szélén shawlforma önmaguk sztte kendt is hordanak

;

menyecskék fején fejköt (kápli) fekete selyemkendvel körülkötve, melyrl szalagok

csüngnek. — A gazdagoknak mentéjük is van, sötétkék vagy zöld posztóból, prémmel
és gombokkal ; vállukon kaczamájka. Az ifjabbakon rékli, lehajtott kerek gallérral,

ell gombok vagy csatt".

Ma már ez a viselet fokozatosan az általános divatnak adott helyet. Legtöbb
eredetiséget rzött meg e tekintetben is Csököly és környéke. Itt az asszonyoknak
leginkább a fejviseletük különös. Fejükön ú. n. fejszorítót viselnek. Ez kerek
papírból készült, küls része vászonnal van bevonva, legtöbbször fekete, de lehet

más szín is, az öregeké és gyászolóké fehér. A fej tetején hordják, kissé el-
csusztatva a homlokra. Hátul a hajkontyra van ersítve ; itt lóg le az ú. n. „lóggó",

egy kifeszített selyemkend, ehhez tzik a pántlikát vagy „fízt", mely a nyakba
kétoldalt lóg le.

Másik érdekes ruhadarab : a férevetö. Ez egy másfél méter hosszú és 76 czenti-

méter széles fehér vászon, melyet a fejükön vetnek keresztül ; ez a vállon át, a
derékon alul ér, ell a mellükön a kezükkel fogják össze, néha úgy, hogy csak
a szemük látszik ki. Úgy látszik, hogy ez a viselet, úgyszintén a fehérszínnel való

gyászolás is, még a török idk hatása.

Ruházatuk fékessége : a puruszli vagy lájbli, mely díszes kapcsokkal van
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ellátva. Felskabát vagy felsruha : a tyukli vagy rétli. Alsószoknyájuk : a kis

péntö. Rendesen 5—6 alsószoknyát is felvesznek. A felsszoknyára j vasárnap
a selyem elékötö, nyakukra a mízli (három ujjnyi hímzett gyolcs), erre pedig a
gyöngysor. Egyedüli ékszerük : a figgö. Télen még mindezt kiegészíti a meleg ködmen.

A lányok „fészorétó" nélkül járnak, de leeresztett hajukba pántlikát (tilánglét)

fonnak. Ettl a tipikus csökölyi viselettl azonban a legkülönbözbb eltérések

tapasztalhatók a megye különböz részeiben.

A ni ruhadarabok elnevezései : konty (selyem virágokból hátul 30 cm-nyire
lelógó tenyérnyi széles selyemszalagok), takarétó (a fejrl alálógó fátyolszer dísz),

bikla (alsószoknya), farbikla, kisbikla, péntöí, leves (kabát), pruszlik, bájkó (vastag

kabát), öpike (nem testhezálló rékli), rétli, májkó (télikabát), tutyi, klumpa.
Néprajzi tekintetben legérdekesebb a ni ruházat azon része, melyet otthon

készítenek. Mentl módosabb a menyasszony, annál több a vászna. Csökölyben
még ma is szokás, hogy a menyasszony a vlegénynek húsz-huszonöt pár gatyát

van*. Darány, Udvarhely, Visonta, Csokonya községekben két-háromszáz rf sima
vásznat visz a menyasszony a házhoz, hímes vásznon kívül.

A sztteseknél még tartósabbak a somogyi népies hímzések. Leginkább el volt

ez terjedve a Balatonvidék négy községében, ú. m. Tótszentpálon, Varjaskéren,

Buzsákon és Táska községben. Fként a ni ingek, a vánkoshéjak és a halotti

lepedk voltak a legpompásabb színes díszítésekkel ellátva. Az uralkodó szín itt

is piros és kék, de a zöld és sárga is elég srn fordul el. Az ingvállak hím-

zésében kétféle típust találhatunk. Az egyik csak a küls részt díszíti fölülrl

lefelé, a másik az ingujjat körülövezi. Az ingujj vége széles csipkével van díszítve,

a mely csipkék szintén az odavaló asszonyok kézimunkái. A körülfutó hímzés
sokféle változatban fordul el, egyes változatai hasonlítanak a kalotaszegi varrottas-

hoz. Hasonló dús díszítéssel látják el a vánkoshéjakat.

Délsomogyban sokkal egyszerbb, de elég ízléses munkákat találunk. Török-
koppányban és vidékén ma is szokásos a fehérnem díszítésének tiszta smagyar
módja : a fehérvarrás. Szoknyát, fejkendt, átköt-kei dt díszítenek vele. Ma már
csak a legény-ingek elején és kézeljén szokásos ez a .fehérvarrás. Ujabban a

zsebkendket szeretik színes hímzéssel díszíteni. Olykor k maguk,,ír"-ják a mintát

is. Végül még a halotti lepedök-vl kell megemlékeznünk, a milyet majdnem minden
házban találni. A leped vastag vászonból készült, egyik szélébe csipkével szegély-

zett egy-két araszos díszítés van varrva. Ezt néha a lepedbe hímezik. A szttes

mintával való díszítés is gyakori. A halotti lepedt haláleset alkalmával a hideg-

ágyra terítik, úgy hogy a csipke a tetem lábánál lóg le. A halotti lepedknél
néha a szalagos dísz is elfordul, a mi szláv hatásnak látszik.

Az építkezés. A házak, melyeknek építésében mindinkább elhagyogatják a régi szokást, kivétel

nélkül mind véggel néznek az utczára, melytl kis virágos elkert választja el ket,

a ház eltt léczes, az udvar eltt deszka- vagy vályogkerítés, a ház bejáratánál

kis leveles kapu, az udvarra pedig nagyrészt egy-szárnyú nagy kapu. léczbl vagy
deszkából. A kapu eltt pad és akáczfák. Ez a somogyi ház általános képe.

A régebbi építésmód szerint az alapzatot négy ers, kifaragott tölgyfa alkotta,

melytl a négy falgerendáig karókat vertek, ezekre jött a vesszfonás, melyet

sárral betapasztottak. Néhol az alapzat téglából készült s erre jött a tömés (föld-

bl vert fal), ismét másutt pedig a sarat sok törekkel keverték és a jól össze-

taposott sáranyagot, azon nedvesen, vasvillával rakták fallá. Ez volt az ú. n.

fecskerakás. A padlás hasogatott tölgy, a gádor jobbára fenybl volt, másoknál

vékony hasogatott fa, sorba rakva és szalmával gyúrt sárral összetapasztva, azután

simán bemeszelve (stukatur). Az istálló néhol egy födél alatt volt, másutt hátul a

kertben. A fedél szalma, nád vagy zsindely. A ház alakja az utcza fell üstökösen

úgy végzdött, hogy a padlásra feljárást engedett és eltornáczkép egy kis tért

hagyott, a hol egyetmást tartottak. Kémény a legtöbb házon nem volt, hanem a

füst a konyhaajtón tódult ki (füstös konyha). A tet eleinte zsúpból: elbb kontyos

tet (négy ferde lap), azután üstökös tet (ell félkontyos) és végre a mai típus.

Ma már természetesen ez építésmód nagyrészt megváltozott, de sok eredetiség

megmaradt a legtöbb helyen. Legtöbbet megrzött ebbl is Csököly, a hol, mint

sok egyéb helyen is, a házat szobá-nak nevezik és a szobában vannak a házak:

az elsház és a hidegház, a kett között a konyha és hátul a kamara. A házat

úgy építik, hogy topat raknak, ezt bekarózzák, az oldalát tipratott sárral berakják.

A tett a „fekv tetk" tartják össze, erre jönnek a ..szalufák". Vagy zsúppal.
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Somogyi kanász szürháta
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vagy zsindelylyel fedik. Az alsórész a „kanczazsupp" , mely az iszterhéjig ér (ez

le van nyírva), a többi, a bakzsupp (nyiratlan). A szobát sártapaszszal szokták „siké-

tanyi". Az udvarra a pitarajtón vagy kiskapun jöhetünk be. A zsindelytets házak

ajtaja a pitarajtó, a zsupposoké a kiskapu. A „házak" a konyhából nyílnak, vagy

küls bejárásnak a nyitott tornáczról. Az els házban van a fal mellett az asztal,

körülötte a karospadok, a falon a deszkafogas, mely reteszekkel van ellátva, ide-

teszik a tányérokat, alsó részén pedig a poharak láthatók. A mestergerendán kis

fogas van. melyre a „halának" vannak aggatva, meg a bicska, kés és „vellakés".

E mellett magas ágy, rajta díszes „terét", kis szómapárna, meg a tollaspárnák

és a dunyha. A fal mellett „hászli", a melynek alsó része kendtartó. Omáriom,
szökrény, sifonér és láda néhol a kamorába szorul. A szökrénybe

1

van a férfi-

ruha, a ládába' az asszonyruha. A „szüjöszék" is a szobában van elhelyezve.

A hámorában van a sikállószék (a mosáshoz), ezen a sodrófa, melyre rátekerik a

ruhát és a lapiczkával símétják. Mellette a pállósajtár; odébb a láda. Itt van

továbbá a tekenyö, szómavéka és a savanyétó fazék. Az épület fölött van a „pallás",

még pedig: a szobapallás (kukoricza és krumpliféle eltartására), a konyhapallás

(itt vannak az edények) és kamorapallás (a gabonának).

A lakóházzal egybe van építve az istálló, pajta, csr; távolabb külön, fából:

a „hédas" (disznóól). Az udvar sövénynyel van elválasztva a belsségtl. Ez a

típus azonban számos változatban fordul el a vármegye különböz részeiben.

Általában a következ fbb változatokat tapasztalhatjuk:

^ Még mindig nagy számban fordul el a vertfalú-építkezés, de a fecskerakás

már csaknem teljesen megsznt. A tet legtöbb helyt sima s mindinkább fogy a

garádos. A tetcsúcs épített, a fedél most már mindinkább modern (cserép, pala,

eternit), az építkezés mindinkább a két-tets (külön a gazdasági épületek) felé

hajlik. A beosztás legszokottabb típusa: az egyik épületben szoba, konyha és pitar,

szoba, kamra, padlásfeljáró; a másik épületben istálló, pajta. A tornácz nagyrészt

fedett. Elkert mindenütt van. Kapu : fonott, rácsos, lécz és deszka. (Nádas házon
inkább deszka, zsúposan fonott.) A kút már csak elvétve gémes, legtöbb helyt kerekes.

Végül még, mint a népiélekre legjellemzbb adatokra, az építkezési díszítésekre Díszítési motí-

vessünk rövid pillantást. A kontyos és üstökös tetn még nem lehet tetdíszre Népmvészet.

gondolni, de mihelyt az oromfal deszkából készült, azonnal felléptek a díszít

elemek, melyeket vésvel és fürészszel alkottak építik. Eleinte csak csillagok vagy
kereszt, késbb azonban rendszeres czirádák és fölírások. A díszítmvészetnek
b tere nyílt késbb a tornáczoszlopok és a kapuk faragásánál, a mire szép válto-

zatokat látunk Törökkoppányban és Csökölyön és ugyanott szép példáit láthatjuk

az ablaktábla-díszítéseknek, különféle virág-motívumok szerint színesre festve. Ezen-
kívül a legváltozatosabb eredeti motívumait találhatjuk még a különféle bútor-

darabok (tiúipános láda, szekrény, fogas stb.) és háztartási czikkek (szövszék,
tiloló, virágtartó stb.) díszítéseinek.

Külön kell itt megemlékeznünk a somogyi pásztornép faragómvészetérl.
A „fargicsálás'' mint k nevezik, mindenre kiterjed. Faragnak „tikrest'' (zsebtükör),

bajuszpedrtartóval és gyufatartóval kombinálva, czifra gyufatartót, titkos-zárú •

borotvatartót, „lapiczkát
1'

, állótükröket, képrámákat, karikásnyeleket, czifra pásztor-

és sétabotokat, pipaszárakat, szaruból készült sótartókat, szknyakú üvegpalaczkba
helyezett kálváriákat, juhászkampókat stb. stb., oly változatosságban, hogy egyazon
mintát ugyanaz a faragó is csak a legritkább esetben ismétli meg. Színezésül a

színes spanyolviaszkot használják, de a karikásnyeleket, díszesebb, viaszkolt botokat

ólomöntéssel is czifrázzák, különösen a már-már kivesz kajlaalakú kondásbalták
nyeleit. E fargicsálásokban némelyek oly mvészetet és ízlést fejtenek ki, hogy
akármelyik iparmvész tanulhatna tlük. Motívumaik - - melyeket leginkább variál-

nak — Rózsa Sándor, Patkó Bandi a szeretjével, pandúrok, zsandárok, kosok,
kosfejek, szarvasmarhák — a szerint, hogy juhász, vagy gulyás faragta-e? — , de
a sertés a legritkább díszítési motívum, habár a kondások között is elég „far-

gicsáló" akad. A vadász, a szarvas, a madár is kedvelt, nem is szólva a tulipánról,

a rózsáról stb. A magyar czímer is gyakori, de a kétfej sas sem ritka, különösen,
ha faragója bakasorból került haza ; ha pedig huszár volt és városban „lógerozott",

gyufatartója egyik oldalára egy huszárt, a másikra meg emeletes házat farag.

Sajnos, hogy e téren már sok a mesterkéltség és vannak már olyan pásztor embe-
rek, a kik üzletszeren foglalkoznak faragással. A pásztornép fogyásával különben
a fargicsálók száma is mindjobban apad.

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 11



206 Somogy vármegye népe

Lássuk már most a somogyi nép életét, szokásait, születésétl koporsója bezártáig.

^taresrteiés
Mikor az újszülött rendben van, a bába a család megbízásából elmegy a leend

keresztanyához, a kit vagy a kiket a fiatal menyecske leánykori barátni közül

választ és e szavaidiai jelenti be a nagy eseményt: „Ha mög nem veti a koma-
asszonyát, akkor mönnyön el hónapután köröszttetni

!

" Erre rendesen ez a válasz

:

„Köszönöm a fáradságát, majd émönök!" A kitzött napon azután a keresztanyák
— a katholikusoknál 2— 3, a reformátusoknál néhol 10 is — elmennek a gyermek-
ágyas házba s rövid reggeli után (sült tojás, kalács, pálinka) elviszik az újszülöttet

a paphoz. A keresztelendre a bába fölszalagozott réklicskét, fölczifrázott fejkötöt

ad, azután máslis, czifra szalagos vánkosba köti. A gyermek nevét rendesen a

szülék állapítják meg; ritkaság, hogy a keresztszül nevét kapja. Visszatérve a

templomból, a bába elremegy és visszafordulva, háromszor ezt kérdezi a küszöli

eltt álló keresztanyától : „Mit hoztál?" „Körösztény bárányt!" feleli a keresztanya.

Azután behozza a megkereszteltet s elször az ágy alá dugja, „hogy jó lögyön",

azután az asztalra helyezi, „hogy tiszta lögyön!"

Ha korai még az id, a keresztanya hazamegy áttözni. Délben érte megy
a bába, hogy ebédre hívja. (Az ebéd rendesen tikleves, tikhús, rétes, kttészta

fahéjjal, dióval és bor.) Ezen az ebéden azonban csak a szereplk és a család

tagjai vesznek részt. Néhol a keresztelés napján délután van az ú. n. komabál, a

melyen csak az asszonyok vesznek részt és a mely sokszor éjjelig is elhúzódik.

Néhol a komabált csak az újszülött 2 éves korában tartják meg.

Másnap a komaasszony már egy jól felrakott véka ebéd kíséretében tesz

délfelé látogatást új komaasszonyánál. Ezt megismétli öt egymás után következ
napon. Ha két vagy több komaasszony van, akkor felváltva teljesítik ezt a köte-

lességüket. A véka ebédhez, naponként, egy-egy liter bor is jár. Valósággal verse-

nyeznek egymással, egyik sem akar elmaradni a másik mögött. Néhol ezt az ebédet

pénzzel (10 korona) váltják meg. Érdekes megemlíteni, hogy legtöbb helyen az

elbbi bizalmas „te" barátok, mint komák, egymást a legnagyobb tisztelet hang-

ján magázzák, s még a leánykori jó barátnk is komámasszonynak titulálják és

magázzák egymást. A komaságot nagy tiszteletnek tartják. Ha „komámuram "-nak

valami ügyes-bajos dolga akad, melylyel talán maga nem bír, komája bizonyosan

kisegíti. A komák családi ünnepekrl (eljegyzés, áldomásivás, lakodalom, teme-

tési tor) el nem maradhatnak. Együtt mennek vásárra, fuvarba.

Mikor a gyermek kétéves, akkor a keresztanya sok helyt „korozsmá" -t vesz

keresztfiának vagy keresztleányának. A korozsma rendesen teljes ruházatból áll.

A szülés után 4—5 hétig a n nem igen mozdul ki a házból, semmi dolgot

nem végez. Ez id leteltével, hétköznapon, valamelyik menyecske társával vagy

a szomszédasszonynyal felmegy az Istenházába, hálát adva Istennek a felgyó-

gyulásáért és a gyermekáldásért. Ez az ú. n. ,,egyház-kelés" vagy „avatkozás".

Ujabban természetesen a kereszteli szokások is mind egyszerbbekké lesz-

nek, különösen azokon -a vidékeken, a hol az egyke dívik s a hol a születést mái-

nem is tekintik áldásnak.

Gyermek- A gyermekjátékok is sok eredetiséget riztek meg a nép régi szokásaiból,
játék.

jpe ma m^r ezek
-

g tünedezben vannak az iskolák nivelláló hatása alatt. Azt a

sokféle labdajátékot (kifutós, kapós, bennállós, lovas, görcsös), brinczkézést (egy

hegyesvég fapálczikát a körbl ki és visszaütni), bakugrást, apacsost, túróst,

lilést, bakfütyöst, susolást, sorba csirkét, koszorúcskát, kavicsozást, körbefutókát,

csülközést stb.-t nem is említve, nagyon kedvelt a fiúk között az „Adj király

katonái" néven ismert játék. Hasonlóan nagy kedvvel játszszák az ú. n. „zsivá-

nyos"-t. Némely játéknál nem annyira maga a játék, mint az azt kísér ének a

mulattató. Vannak e dalok közt olyanok, a melyek régi népdalok maradványai, a

melyeket valamikor a felnttek dalolhattak.

Mulatságok. Nem oly változatosak és élénkek, mint a gyermekjátékok, a felntt ifjaknak

és leányoknak a mulatságai. Ma már legények, leányok legszívesebben a ház elé

ülnek ki esténként vagy vasárnap és ünnepnap délutánjain, a szomszédok csoportba

verdnek, megkezddik a nóta és ha valahonnan muzsika kerül el, víg tánczra

kerekednek s a nótázásnak nincs vége, csak harangszókor, a mikor hazaballagnak.

Más helyeken, sajnos ma már a kocsma eltti tér ez a gyülekezhely s ott a

mulatság nem ily csendesen végzdik. — Téli idben sok helyt a fonóházba járnak.

a hol szintén víg nótázás mellett pereg az orsó. Felváltja ezt néha a tollfosztás

is, a mi sokkal unalmasabb mulatság; szszel pedig a kendernyomók és kukoricza-
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fosztok víg dalától hangos a falu, sokszor éjfélig is. Búcsúkor és húshagyóban
azonban még a legjózanabb falu népe is a kocsmába jár tánczolni.

A tánczoláson kívül találunk még itt-ott a felntt ifjúság körében is egyéb

nemesebb társasmulatságokat, a hol még a kocsmázás rossz szokása el nem
hatalmasodott. Ilyen mulatság az ú. n. erdöjározás. Legények és lányok nagy

kört alkotva körbe járnak — bent a körben 3—4 pár tánczol és dalolja a

következket

:

Erdöjároznak a lányok
|
Tánczra indulnak a lábok

|

Mellik járja a legszebben
|
Azok a

leghíresebbek. — Mester úrnak nincs csizmája
|
(más névvel is dalolják) Fázik szegénynek a

lába.
|
Majd elmegyünk a vásárra,

|
Vegyünk csizmát a lábára. — De szeretnék páva lenni,

|

Mester úrnak lánya lenni.
|
Mester úrnak lánya lenni,

|

Tanítónak párja lenni stb. stb. (Török-

koppány).

Egy másik ugyancsak kedvelt tavaszi mulatság : a májusfa kitánczolás. Május
elsején valamely kedvelt egyénnek (legtöbbször a bírónak) háza eltt májusfát

áUítanak. Május vége felé egy vasárnap délután összegyl a fiatalság és zene,

énekszó és táncz kapcsolatában tartódik a májusfa ünnepélyes kiemelése (Jut).

Néhol szokásos még a nagyobb szüreti körmenet is, a mikor a legények

lóháton, a leányok kocsikon magyaros ruhába öltözve, énekszó mellett járják be

falut (Kiüti).

Az arató-ünnepek már csak az uradalmakban szokásosak s nem is a nép,

hanem az uraság alkalmazottai rendezik.

E mulatságoknál srbben fordulnak el a vallásos szertartásokkal kapcsolatos ünnepi

ünnepi szokások, mint a Betlehemjárás, háromkirályok, paradicsomjáték, Heródes

stb. Itt csak a legelterjedtebbekre szorítkozunk.

Karácsony elestéjén szalmát visznek be a szobába, azt a szoba földjén

elhelyezik s azon alusznak Jézusnak istállóban való születése emlékére (Buzsák).

Karácsony estéjén a gyermekek kolompolás, csengetés és ostorcsattogással végig-

járják az utczát ; máshol pedig a pásztorok kürtölnek és marha-haranggal kolom-

polnak, st lövöldöznek is (Drávafok).

A Betlehemjárás már novemberben megkezddik. Öt mkedvel alkot egy társu-

latot : 3 pásztor, 1 dadó és egy csengetys. A pásztorok szrbe öltöznek, nehéz lán-

czokkal megrakott botokkal, téli-sapkájukon szénaköteggel. A játék els része,

mikor a pásztor álmodik, de ez sokszor kissé drasztikus. A második részben a

dadó a betlehemi istállót az asztalra helyezi s a társulat valami karácsonyi énekbe
kezd ; a dadó csárdásütemben tánczoltatja az istállócska hátsó részében elhelye-

zett babákat (Balatonszentgyörgy).

Vízkeresztkor egy porczió szénát és egy ekevasat tesznek az asztal alá,

majd hoznak a templomból szenteltvizet s azzal a szénát és ekét megöntözik,

azután a szénát kiosztják a lovak közt, hogy azok minden bajtól mentve legyenek,

az ekevesat pedig ráteszik az ekére, hogy a hol azzal szántanak, ott jó termés

legyen. — Másutt vízkeresztkor künn a szabad ég alatt mosakodnak, a teknbe
piros almát, mellé fejszét tesznek, hogy edzettek legyenek, mint a vas és pirosak,

mint az alma (Tótszentpál).

Húsvétkor az öntözés már nem igen van szokásban, hanem húsvét délutánján

a réten összegyl a falu fiatalsága s ott almával s narancscsal „csingáV'nak kés
estig; a leányok csoportokban csingálnak, mire a legények eltörnek és azon

vannak, hogy a leányoktól az almát, narancsot elkapják. — Másutt húsvét napján
délután a lányok összefogózva, hosszú sort alkotva megkerülik a falut, miközben
ezt éneklik

:

E mönnyünk arra lé
|
ej Tisza, Duna mellé

|
Csikós, gulyás voltam

|
és kilencz esztendeig

|

kunyhót is csinyátam,
| ej kivel? galambommal

|
egy fazék répát fztem

| ej katona szere-

tömnek
|
azt is ellopták tlem

|
még a högyre kimöntem

|

ott sem voltam sokáig
|
csak huszonegy

óráig (Zimány).

Fehér vasárnapon (kis húsvét) a lányok egymásnak és a legényeknek ú. n.

komatálat küldenek. Egy tányérba süteményt, egy üveg bort, négy hímes tojást

és két narancsot tesznek s ezt elküldik valamelyik leánynak (néhol legénynek is).

Ez megnézi a tányér tartalmát, a bort elfogyasztja vagy kiönti, az üveget saját

borával megtölti s pénzt tesz a tányérba, azután visszaküldi. A komatál-küldés

után az illetk egymást „komá"nak hívják s ez némileg kötelez arra, hogy késbb
egymást keresztkomaságra is meghívják.

Farsang utolsó vasárnapja az ú. n. vvasárnap, a mikor is a fiatal házasokat
a leány édesapja meghívja s azon a napon együtt étkeznek.

11*
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Egyik legzajosabb és legtöbb mulatságos szokással kapcsolatos ünnep a pünkösd.
A leányok délben a legszebb ünnepl ruhájukat veszik fel s valamennyien össze-

fogódzva, énekelve járják be a falut. — Másutt szokásban van a kisebb leányok
közt az ú. n. czuczorkajárás. Egy 4—5 éves kis leányt felkoszorúzva, két nagyobb
leány kézenfogva vezet. Házról házra járnak és éneklik „A pünkösdnek jeles

napján ..." kezdet éneket, mely után a kis koszorús leányt felemelik s ezt

kiáltják: „Akkora kenderük legyen, mint a mi czuczorkánk !" A házbeliek azután
tojást, pénzt, kalácsot adnak nekik, a mit egymás között megosztanak (Fonó).

A pünkösdi királyné választása már csaknem mindenütt megsznt.

Hamvazószerdán a fiatalság kakast vásárol; ezt a földbe ássa, úgy hogy
csak a nyaka meg a feje van kint. A fiatalok bekötött szemmel és egy hosszú
póznával kísérlik meg a kakast megütni. A ki eltalálja, annak a tulajdona lesz

a kakas (Pusztaszemes).

Ádám és Éva napján a nagyobb leányok és fiúk eladják néhol azt a bibbai

történetet, mikor az Ur az els emberpárt kizi a paradicsomból. Ez az ú. n.

paradicsomjáték. Van Ádám, Éva, Isten, két angyal, ördög. Magukkal visznek egy

karácsonyfát, melyen sok az alma, st a kígyó is rajta látható (Németlad).

Lucza napján érdekes szokás az ú. n. kotyolás. Korán reggel a gyerekek
egy darab hasábfával a kezükben elmennek egyes családokhoz és ott a fára

ráülve, bizonyos vers elmondása közben kívánják, hogy a tyúkok jó tojók legyenek

(egyéb jó kívánságaik is vannak). Ezért azután a gyermekek ajándékot kapnak. Néhol
Borbála napján is szokásban van (Tarany).

Vannak igen sok falunak fogadott ünnepnapjai is, a melyek valamely emlé-

kezetes eseménynek köszönik létüket. Ilyen az Antalnap Kaposfüreden, és Vendel-

nap Szülkön, a mikor jószágát senki be nem fogná. Az sök nagy jószágvész

idején fogadták meg s azóta állhatatosan megtartják. Különösen a Balatonparton

(Balatonberény) van sok ilyen fogadott ünnep, a Balatonon történt balesetek emlékére.

Egyik legsibb és legtitokzatosabb a nyári napforduló táján (jún. 24.) tartani

szokott Szent-Iván-napi ünnep. Ilyenkor a 15 évesnél idsebb ifjak szárított cseresz-

nyefakérget kötöznek botokra vékony dróttal, aztán meggyújtják és nagy lármával

körben lobogtatják (lobogózás). Kezdetben csak 2—3, késbb 20—30 gyerek kezében
lobog a fáklya. — Mozsgón a tzgyújtást versenylovaglás elzi meg. A falu apraja-

nagyja ünneplruhába öltözve jelenik meg a tágas vásártéren, jún. 24-ike utáni

vasárnap. A legények lóháton, bokrétásan jelennek meg. Czélt tznek ki a ver-

senylovaglásra és a ki elsnek érkezik oda, az a vezér. A tüzet gyújtja meg,
a mátkájától kapott gyújtóval. Azután ellép az öregek egyike és megdicséri a

fürge legénységet. Majd tánczra perdülnek. Az els tánczot a nap hse járja és

csak az intésére tánczolhat a többi. Táncz után tüzet ugrálnak, a mit szintén

a gyztes kezd meg. Végül a leányok e napon napfelkelte eltt szedett virágokból

font koszorút tesznek a fejükre, s e virágból mátkájuknak is tznek fel egy kis

csokrot. — Dinnyeberkiben a tznél almát is szokás sütni és az abnasütésnél

használt nyársakat bedobják a kertbe, hogy a bolha meg ne egye a káposztát,

vagy a földjébe szúrják, hogy a poczok fel ne túrja a veteményit. A tzugrálás

közben sütött alma maradékát éjjelre a favágóra teszik, hogy a harmat belepje.

A ki ennélkül eszik belle, az meghal; a ki pedig harmatosán, annak nem fájdul

meg a torka. — Fiadon a gyermekek Szt. Ivánkor a közeli hegyekre mennek lobo-

gózni. — Kercseligeten nemcsak drótra fzött cseresznye- és meggyfakérget lobo-

góznak, hanem szalmával befont kocsikereket gyújtanak meg s legurítják a dombról.
— Törökkoppányban június 20. és 24-ike közt mindennap gyújtanak Szt. Iván-

tüzet és ezzel a kiáltással lobogtatják: „Ucczu gyér, ucczu gyér Szt. Iván!" —
Vízváron, Bélaváron és Heresznyén pedig Szt. Iván nap eltt négy hétig a nk
minden este összefogódzva körben forognak és horvát nyelv dalt énekelnek,

melynek magyar értelme a következ

:

Iván szántott nagy hold földet
|

Szt. Iván-nap este.
|
Alászántott , aranyalmát

|
Szt. Iván-

nap este.
|
Elküldötte édesanyját, hogy keresse

|
Szt. Iván-nap este.

|
Édesanyja elment, nem

találta
|
Szt. Iván-nap este. 1 Elküldötte mátkáját, hogy keresse

|
Szt. Iván-nap este.

|
Elment a

mátkája s megtalálta
|
Szt. Iván-nap este.

|
Szt. Iván tüzet rak

|
Szt. Iván-nap este.

|
Jobb-

kezével tüzet rak
|
Szt. Iván-nap este.

|
Balkezével lobogtat

|
Szt. Iván-nap este.

H
ereCTÍfs

Száz játéknak, ünnepnek és mulatságnak is egy a vége : házasság. Az ezzel

lakodalom, összekötött aktusok a legkülönbözbb változatokban folynak le az egyes községek-

ben, az általános szokást azonban a következ leírás közelíti meg legjobban.
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A vlegény két kéremberét, vagy a kérasszonyt elküldi a lányos házhoz

kérbe. A leány szüleivel és két kiadóval elmegy a vlegény lakására „háztáj-

nézöbe" . Ha a leánynak tetszik a legény házanépe és házatájéka, akkor a kiadók

és kérk alkudozni kezdenek a „móring" -vz (ni hozomány) és az ú. n. „csók-

pénz"-re (a hozománynak körülbelül 10 százaléka). Míg nem egyeztek meg, addig

a menyasszony kiadói nem kapnak sem enni, sem inni. Megegyezésük után azonban
pompás lakoma vár rájuk. A menyasszony a vlegény vagyoni viszonyai szerint

ad egy jegykendt és egyszersmind közösen megállapítják azt is, hogy a vlegény
legközelebbi nrokonai mikor mennek a menyasszonyos házhoz, a menyasszony
által font és sztt vászonból a vlegény fehérnemjét kiszabni. Egy-egy leánynál

felszabnak ilyenkor 16 pár férfi-alsóruhát. A vásznat mindig a vlegény nrokonai
választják. A szabás befejeztet ismét lakoma követi. A menyasszony részére igért

összegen kívül még ráadásul ajánlanak egy díszes kontyot és néha esküvi czipt
is. A menyasszonynak megajánlott összegbl tartoznak szülei a menyasszony ruháját

és bútorait beszerezni. Ez az összeg újabb idben 2—300 koronára rúg.
*" Az esküv és lakodalom már sokkal nagyobb ünnepélyességgel folyik le.

Már hetekkel elbb folynak a készületek rá, a menyasszony szüleinek házában.

Az ünnepélyes egyházi esküvre különféle babonás eljárás van szokásban.

A menyasszonyi czipbe tesznek : egy darab kétfillérest, két girizd fokhagymát
és a karácsonyi tölgylevélbl, mely az asztal alatt volt, 1—2 levelet. Jelentése

az : hogy a gonosz emberek ne árthassanak az ifjú párnak. A mint a menyasszony
a házból kilép, utána guruitatnak egy gombolyag fonalat. Jelentése az : oly friss

legyen a fiatal asszony, mint a milyen gyorsan gurult a gombolyag. A menyasz-
szonyt kísérik : a kérasszony, egy vfély és egy nyoszolóleány

;
(a nyoszolóleányok

8—13 év körüli leánykák. Idsebbet nem kérnek föl) a vlegényért pedig elmegy
a két násznagy, egy vfély és egy nyoszolóleány. A násznagyok elre megálla-

pítják a helyet, a hol találkoznak és azután mise alatt a menyasszony a templom
fajtaján a kérasszony- és a két nyoszolóleánynyal a templom hajójába, a vlegény
pedig a vfélyekkel és násznagyokkal a sekrestyébe vonulnak. Mise után van az

esküv. Az esküv után, a templomon kívül van a menyasszony-csók. A meny-
asszonyt csókolják a leánybarátni és ismersei. A csókolózás után szép rendben
hazavonul a menyasszony azokkal, a kikkel hazulról eljött. A vlegényt is azok
kísérik haza, a kik az esküvre elkísérték. (A kísérknek mindkét helyen ebédet

adnak, ebéd után pedig szépen eloszolnak.) A mint a fiatalok a templomból kilépnek,

a menyasszonynak ügyeskednie kell, hogy szólaljon meg elbb, mint a vlegény,
mert így hatalma lesz a férje fölött. No meg a menyasszonynak a vlegény lábára

is rá kell lépni, hogy czivakodás esetén legyen a „gyztös". A mint a meny-
asszony a szüli ház udvarába belép, egy tojást tesznek eléje és azt gyorsan

össze kell tipornia, hogy ha idvel szül, oly gyorsan hozza világra magzatát, mint

a min gyorsan összetiporta a tojást. Azután bevezetik a konyhába és az ételeket

sorrendben meg kell kóstolnia, hogy jó gazdasszony legyen belle. Ez alatt

pedig föl kell néznie a konyha kormos padlására, hogy ha gyermeke születik,

fekete szeme legyen. Három órára mindkét háznál összegylnek a vendégek az

ebédre. 5—6 óra között a vlegény a vendégeivel elmegy a menyasszonyért.

Az elre elkészített zászlókat (különféle szín fejkendket rúdra ersítenek, a rúd

fels végére czitromot vagy narancsot szúrnak) a zászlótartók elveszik és azzal

ugrálnak, míg a násznép elkészül. A két zászlótartó ell megy, utánuk a vlegény
a koszorúslánykájával és a vfélylyel, ezeket követik a násznagyok és a_ többi

vendég, egy férfi és egy n párosával. (A férfiak egy-egy üveg bort, a nk 'pedig

kendben kalácsot czipelnek, hogy a nézközönségnek dobhassanak, a férfiak pedig

a borral kínálgathassák ket.) Az úton kurjantgatnak és a következket mondogatják:

A ki minket legyaláz, pokolban legyen kanász. — Fehér borsó gömböly, vlegényünk
gyönyör. — Sárga csikó aranynyereg, vlegényünk derék gyerek. —• A ki kiáll az utczára,

rozmaringszál a markába. — Az én csizmám sárba való, az én lábom tánczra való. — Az én
csizmám csikorgós, menyasszonyhoz masíroz.

Ha a nézközönség nem kap kalácsot, az meg odakiáltja : „Azért nincsen

kalácsosok, nem kelt meg a kovászszok. (Minden mondóka után : Huj-ju-ju !)

A menyasszony udvarán az öregebb vendégek közül 2—3-an egy szék mellett

(ezen van egy üveg bor, meg 1—2 fonott kalács) várják a bevonuló vendégeket.

Ezek a jó öregek kérdre vonják^arnásznagy urakat. Sokféle kérdést adnak
fel nekik, ilyformán : Mi volt Ádám atyánk vezetékneve ? Milyen mély a tenger?
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stb. Ha a kérdésre megfelelnek jó, de ha nem tudnak a kérdésre megfelelni,

kinevetik ket, Utoljára kérdik: Hát mi járatban vannak? A kérdezettek felelik:

Egy csillagot keresünk, itt esett le, itt kell annak lenni. A házbeliek tagadják,

de amazok álh'tják. Ezután elvezetnek egy kis 6—7 éves leánykát és kérdezik:

Ez az a csillag, a kit keresnek? Nem. Ismét mutatnak egy nagyobb leánykát

(10—12 éves): „Ez-e az a csillag?" A felelet: „Nem ez". Harmadszor jön a

menyasszony, ez az a csillag? Igen^ez^az, ez kell nekünk, ezért jöttünk. Míg
ezeket a kérdéseket feladják, addig a "'menyasszony vagy a kamarába, vagy valami

kisebb szobába el van rejtve. Az ajtót 'annyira nyitják ki, hogy egy kissé a meny-
asszony kinézhessen az érkezett vendégekre és azok közül a vlegényt ki kell

szemelnie. Míg a menyasszony a vlegényt keresi, addig a markába nyomnak
egy kis üvegpohár bort'; de mieltt azt kiürítené, elbb 3-szor kell mondania,

hogy : „Nem iszom én "ezt a bort, hanem a vlegénynek a mérgét". Ezt azért

mondja, hogy a vlegény ne legyen mérges természet.

Még mieltt az ajtó felnyílnék, a menyasszonyi „sublatorí
1 lev ágynembe

a menyasszonynak a koszorús fejét 3-szor bele kell dugni, hogy a férj, ha boros

lesz, hamar menjen aludni és ne házsártoskodjék. Ezek után a menyasszonyt
átadják a vlegénynek, ki t kézenfogva, bevezeti a szobába. A bevonulás így
történik, kéz-kézben : legeli megy az egyik násznagy, utána a második, azután

a vlegény a menyasszonynyal, utánuk a kérasszony, a két nyoszolóleányka

és a többi fiatal menyecske, a párjaikkal. A bevonulás megkezdése eltt, egy
magasabb termet menyecske 2 szál ég gyertyát a kezében magasan tartva, a

szoba közepén tánczolni és rikogatni kezd ; ezalatt jönnek a bevonulók és a

menyecskét körbe fogják. Háromszori körülfordulás után ugyanazon a sorban, a mint

össze vannak fogódzva, leülnek az asztalhoz. (Míg a körfordulatot csinálják, addig

a legények igyekeznek a gyertyákat elfújni.) A gyertyák azt jelentik, hogy az ifjú

pár egész életén át oly vidám legyen, mint a min vidámsággal a gyertyák égnek.

A kérasszony figyelmezteti a leülésnél a menyasszonyt, hogy a szoknyájára

vigyázzon, nehogy a vlegény reáüljön, mert ha ez megtörténik, akkor a meny-
asszony elveszti a férje fölötti hatalmát.

Vacsora alatt minden ételhez elmondja a köszöntt a vfély. Vacsorái ételek:

marha- és tyúkhúsleves, marhahús tormamártással, kása baromfiaprólékkal (ezt

minden vendégnek meg kell fizetnie, a kásapénz a szakácsné), káposzta disznó-

hússal, különféle rétes, pecsenye, hurka, különféle kalács és apró czukrossütemény.

Vacsora után a menyasszonyt az egyik vfély elbúcsúztatja a vfélykönyvbl vett

búcsúztatóval. Ezután megindul a menet és az úton a következ mondókákat
kiabálják

:

Menyasszonynak gyöngy a nyakán,
|
Nem lesz többé nyoszolólány. |

Kinyillott a piros

rózsa,
|

Menyasszonyaink szakit róla. Ez az utcza, de sáros,
|
Nem királyi város. |

Ez az

utcza kanyarékos,
|
Menyasszonyunk takarékos. | Ez az alma karikós,

|

Menyasszonyunk
mosolygós.

|
Ez az üveg, de üres,

j
Menyasszonyunk, de ügyes. |

Ez a rétes kerekes.
]

Menyasszonyunk, de kedves.

Minden mondóka után karban kurjantanak.

A mint a menyasszony a vlegény kapuján belép, háromszor kell mondania:

Ti legyetek]* a fzfák, én a fejsze. Jelentése az, hogy a fiatal asszony legyen a

leghatalmasabb a házinép fölött. Ezután az udvaron az egyik szakácsn a meny-

asszony feje fölé egy kenyeret tart és azzal 3-szor megérinti a koszorúját, hogy

jó gazdasszony legyen* belle. Végre egy szakasztóban (zsompor) többféle gabona-

nemet adnak át neki, a mit a feje fölött kell hátrafelé dobni, hogy sok baromfia

legyen. Ezek után bevezetik a házba, de figyelmeztetik, hogy a küszöböt a

lábával meg ne érintse, mert ha megérinti, úgy a vlegény szülei korán elhalnak.

A szakácsn itt is megízlelteti vele az ételeket, hogy jó szakácsn legyen.

A"mint az asztalhoz 'leülnek, a vlegény azonnal egy új zsebkést tesz a meny-

asszony elé, mit ha elmulaszt, valamelyik ügyes fiatal vendég egy forgács-

darabkával pótol, a"]vlegény szégyenére. A vacsora eltart 10 óráig, azután a

násznagy felszólítására kezddik a „tus". Minden vendég a kedves nótáját huzat-

hatja el a czigánynyal, azután a czigány részére ad valamit a tányérba, A ,.tus

után bevezeti a vlegény a menyasszonyt lekötött fvel s 3-szor elkiáltja: „Esik

a hó!" hogy a vendégek el ne távozzanak. A vlegény megkezdi a tánczot a

menyasszonynyal, kinek a feje fölé az egyik vfély üres tányért tart és kiáltja

:

Eladó a menyasszony! Ekkor már a másik vfély a kezében tartja a pénzt és

bedobja a tányérba, a menyasszonyi a vlegénytl átveszi, alig néhányat fordul
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vele. már egy másik megváltja, utána a harmadik stb. Ez a táncz addig tart,

míg a vlegény vissza nem veszi a menyasszonyát. A tányérba dobott pénz a

menyasszonyé. A táncz után folyik a mulatság reggelig. 11 óra felé van a fekete-

kávé. 12 óra után esznek húst, rétest, kalácsot és azután újra tánczolnak. Reggel

a menyasszonyt zeneszóval, egy kis új sajtárral elkísérik a kútra vízért ; a mint

a vízzel megérkeznek, a menyasszony 'sorra mosdatja a vendégeket, úgy hogy
kissé vizes kézzel megérinti arczukat és letörli, azután a vendég tetszése szerinti

összeget dob a sajtárba. Utána pálinkáznak, kocsonyáznak és elvonulnak.

Lakodalom után egy hétre úgynevezett kisvendégscg van a vlegény házánál,

a hova már csak kevesebb számú vendéget, a legközelebbi rokonokat, hívnak
meg. Ebben résztvesznek a menyasszony szülei is, a kik sok helyt a lakodal-

mon nem jelennek meg. Ezt követi néhol a menyasszonyi háznál szintén egy kis-

vendégség, melynek lefolyása hasonló az elbbihez. Ezzel azután teljesen bevég-
zdik a lakodalmazás, mely sok apró dologban különbözik az itt leírottól, a külön-

böz somogyi községekben.
Az eltérések közül csak néhányat említünk meg röviden.

A vendéghívót sok helyt „pozsoviczá "-nak, a nyoszolyóleányokat pedig „si-

lányok" -nak, a czigányoknak szedett pénzt „dicspénz" -nek nevezik. Van továbbá
a közismert, ú. n. kásapénz. Az eljegyzés neve néhol „alku" s a vlegény meg-
ajánlott adománya „ asztalbér "

.

Német lakodalmakban divatos az ú. n. karácsonyfa (Breczli), egy gyertyával

és süteménynyel díszített ágasfa, melyet a menyasszony keresztanyja készít. Ezt,

valamint a keresztanya egyéb ajándékait vacsora eltt zenekísérettel hozzák a

lakodalmas házba s éjfélkor a menyasszony elébe helyezve, énekszóval búcsúztatják.

Ugyancsak a német lakodalmak második napján tartják gazdagabb polgároknál

az ú. n. „strudl"-t vagyis „rétestánczot" , mely a következkép folyik le. Az
asszonyok egyik szomszédnál sütik a rétest s ha készen vannak vele, átmennek
a lakodalmas házhoz, a hol mindegyik egy-egy férfit fog magának. Ez azután egyik
karján a tánczosnvel, másik kezében gyertyával megy át az utczán a rétesért.

Ugyanígy térnek vissza ; a többiek pedig áthozzák utánuk a rétest. Itt aztán min-
den asszony avval a férfivel, a kit fogott, eljárja a rétestánczot.

A halotti és temetési szertartások között is — a melyek nagy része tünede- Halotti szoká-
m sok tcmctcs

zben van — sok eltérés tapasztalható különösen a katholikusok és reformátusok
között. Általánosak a következ szokások.

A bekövetkezett halált a legközelebbi rokon útján adják a rokonság és a

jóbarátok tudomására. A legközelebb álló rokonok közül négy-öt férfi azonnal
összej és elkészíti vagy megrendeli az elhalt részére a koporsót és fejfát. Ugyan-
ekkor összej négy-öt legközelebbi nrokon is, a kik a halotti torhoz szükséges
ételeket készítik el. Némelyek egészen reggelig ott maradnak a meghalt mellett,

az ú. n. siratóban. Másnap a rokonok közül ismét három férfi jelenik meg
az ú. n. gödörásók, kik, mieltt a temetbe kimennének, megreggeliznek. A halál-

eset bejelentése után a halottra a haranggal „rácsendíttetnek". Ha háromszor
csendítenek, akkor 12 éven felüli férfi a halott, ha pedig kétszer, akkor
12 éven felüH n. A kisharanggal való háromszori csendítés 12 éven aluli fiút,

kétszeri csendítés pedig 12 éven aluli leányt jelez. Ha duplán csendítik a haran-
gokat, akkor érdemes ember halt meg stb. Este azután az atyafiság és az ismers
barátok összegylnek és egyházi énekeket énekelnek. Az asztal fel van terítve

;

tésztanemek vannak rajta, de ahhoz senki sem nyúl; bor is van az asztalon,

de csak akkor isznak belle, ha a halott ú. n. „öreg halott". A házi s egyházi
szertartás végeztével az öreg halottakat kocsira teszik, a 30 éven aluliakat pedig
Szt. Mihály lován vállra veszik és elviszik a templom udvarára, a hol a templom-
ajtó eltt helyezik el és ott a siratok között tartják, míg a templomi gyászszer-
tartás tart. A koporsót a temetbe kis halottnál s fiatal -leánynál ifjú leányok,
idsebb halottnál a keresztfiak szokták kivinni ; sok szép szttes ruhát, pántlikát

is szoktak néhol (Csököly) a koporsóra tenni ; a kis gyermekeknél meg annyi a
szemfedél, a hány keresztanyja van az illetnek. Mikor a koporsót a sírba bocsátják,
a sirató nrokonok könnyáztatta zsebkendiket a sírba dobják. Temetés után a
meghívott rokonok és barátok összegylnek a halottasháznál és a kézmosás
elvégzése után lakomához ülnek; igen öreg halottaknál a halotti tor vége felé

víg hangulatba csap át, st van' rá eset,- < hogy a halotti tort épp oly gazdag
lakomával ülik meg, mint akár a lakodalmat.
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Legfontosabbnak tartja a nép a babonát a betegséggel kapcsolatban. Els-
sorban a gyermekeket szereti ily módon óvni vagy gyógyítani. Még meg sem szü-

letett a gyerek, máris el akarják tle kergetni a rossz szellemeket az anya ágyába
helyezett fokhagymával és nagy késsel. Ha azután a már megszületett gyermeknek
esik baja, azt a javasasszony azonnal megönti viaszszal ; t. i. a beteg gyermek
feje fölött egy tányér tiszta vízbe forró viaszt öntenek s a lehlt viasz alakjából

következtetnek a gyermek betegségére. — Ha valahol kis gyermek van és férfi-

vendég látogatja meg azt a házat, akkor a vendég kalapját a kis gyermek fejére

kell tenni, mert ez megóvja a betegség ellen. — Ha a kis gyermeket a „fráz*

bántja, ablaküveget kell az arczára borítani, akkor elhagyja. — A szoptatós anyá-

nak akkor, mikor kicsinye szopik, nem szabad vizet inni, mert saját tejét issza

meg s elapad. — Este a csecsemt nem jó kivinni, mert „rászáll a sötétség
8

s

ezáltal lesz gyenge fejldés, beteges. — Este nem jó a gyermek fürdvizét
kiönteni, különösen nem az eresz alá, mert a vénasszonyok megrontják, megigé-

zik. — Attól is óvják a gyermeket, hogy valaki „szemmel megverje". Azt mondják
ugyanis, hogy a kinek a szemöldökén hosszú a szr és az orra fölött összeér,

annak a szeme árt minden él teremtménynek. Ezért a gyümölcsfákra piros ron-

gyokat, kukoriczatorzsát szoktak kötözni, hogy az ilyen ember szeme elször ebbe
ütközzék és így igézerejét elveszítse. A kis gyermek és növendékállat (borjú,

csikó) nyakára is hasonló okból piros szalagot kötnek.

A felnttek betegségével kapcsolatban is sok babona van forgalomban. —
A hideglels embernek^ Szt. György-nap eltt kelt tyúknak a tojását kell meg-
innia, akkor elmúlik a baja. — Mikor valaki elször látja az újholdat és a hold

felé fordulva elsorolja betegségeit olyképen, hogy azt a helyet, hol a fájdalmat

érzi, ujjával háromszor bekeríti s közben ezt mondja: ,,Új hold, új király,
|
Hív-

nak engem vendégségbe,
|
Ezt küldöm el

!

" - - akkor minden betegsége elmúlik.

— A menyasszonynak nem szabad a kelengyéjét mosni, mert a lábai elromlanak.
— Az ú. n. „tikvakság"-ot meg lehet gyógyítani, ha sr szitán át nézi a szen-

ved a hazatér szellemeket, vagy ha a mészáros az ablakon keresztül ad ki neki

egy darab májat. — Karácsonykor a szobába lánczot visznek és a templomból
jövet megrugdossák, ünnepek után pedig ismét kiviszik. A ki így jár el, az egész

évben olyan egészséges lesz, mint a vas.

Az állatok közül különösen a tehénnel, a tyúkokkal, általában a lábasjószág-

gal és a férgekkel kapcsolatban van a népnek babonás felfogása. — Tehénre

vonatkoznak, egyéb ismerteken kívül, a következk : Tejbe — ha viszik — ne

süssön a nap, mert akkor véres tejet ad a tehén. — Az istálló körül nem szabad

a varangyot eltrni, mert az megrontja a tehenet. - - A vásárra hajtandó tehén

elé egy marok homokot kell szórni ; ha megszagolja, jól elkel a vásáron. — A kis

borjút, mikor elször eresztik ki a szabadba, a hátuljával kell kifelé tolni az ajtón;

ez esetben mindig visszasiet az istállóba és szerencsésen fel lehet nevelni. — Ha
a tehén megborjadzik, az els nyolcz napon a gazda semmit sem ad ki a házból,

„mert elviszik a telién hasznát".

Sertésre vonatkozó, kevésbbé közkelet babonák : Disznóvész idején két darab

fát addig dörzsölnek, míg kigyullad ; erre a tzre azután egy sertés hulláját dobják:

ilyen eljárás mellett a sertésvész biztosan elmúlik. - - A sertésnek, ha az göbe.

mikor hizlalóba fogják, egy egészen új cserépedényben egy marék rozsot kell adni.

akkor nem fog búgni (gürögni) és jól meghízik. A cserépedényt azonban nem
szabad használni, míg a sertés egészen meg nem hízott. A hízónak bennfogott

disznót~elször a család legjobb étvágyú tagja eteti.

Aprójószágra vonatkozóak : Borbála és Lucza napján a gyerekek „kotyolni"

szoktak. A háziasszony a kotyoló gyerek fejére kukoriczát hint, hogy sok csirke

legyen. — Mikor a gazdasszony tyúkot akar ültetni, az összes tojásokat egy férfi-

kalapba rakja s mikor a kanász hajt, átszalad velük az utczán. Ez eljárással

minden tojás fias lesz s ha még hozzá a tojásokat egyszerre önti ki a kalapból

a fészekbe, akkor valamennyi egyszerre fog kikelni. — A mikor a gazdasszony

lámpával nézi a tojásokat, hogy fiasak-e, nem szabad beszélni, mert a kotylós mind

megiszsza a tojást. — Ha kotylós ül a tojáson s valaki vizet kér a háznál, de

ivás után nem ül le, akkor szintén megiszsza a kotylós a tojásokat. — Tyúkot

csak reggel jó ültetni, mert akkor korán kelnek a csirkék. — Tavaszszal. mieltt

tyúkot ültettünk, nem jó tojást kiadni a házból, mert akkor a mienk nem kel ki. -

A libákat csak a hét végén szabad „melleszteni".
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1, íöiökkopányi, — 2, csökölyi, — 3, nagykorpád! népviselet



Somogy vármegye népe 015

Egyéb állatokra vonatkozók : Karácsony este nem szabad ruhának a padláson

lógni, mert a jószág elhull. - - Szt. György napján a kapukat befonják frissen

vágott nyers fagalyakkal, hogy az állatokat betegség ne érje. — Az ajándékba

kapott kutyát vagy macskát háromszor felemelik a tükör fölé, akkor hamar a

házhoz szokik. - - Nagypénteken senki sem akar korán tüzet rakni, minden gazd-

asszony az utczán lesi a falu kéményeit, hol száll fel elször a füst. Csak ekkor

kezdenek tüzet rakni, különben sok féreg ütne tanyát a házban. — Újévkor egy

krajczárt és a házban fogott egy pár „csótánt" kell egy hitvány erszénybe tenni és

azt az utczán elveszíteni. A ki ezt megtalálja, ahhoz mennek a csótánok. — Három
drb. rezgnyárfaágat kell késsel megtakarítani és azokat behunyt szemmel eldobni.

Amerre azok esnek, arra mennek el a házból a férgek.

Az idjárással és a terméssel összefügg, kevésbbé ismert babonák : Ha a

disznó télen szalmát vesz a szájába és helyet csinál magának, nagy hó lesz. —
Ha tavaszszal a czinege „kisczip, kisczip" kiabálását gyakran hallatja, hosszú

tél lesz. — Sok forgószél szárazságot jelent. — Sok cserebogár tavaszszal sok

kukoriczát jelent. — Nagypénteki es : férges gyümölcs eljele. — Ha sokáig

esik az es s azt akarjuk, hogy álljon meg, rajzoljunk keresztet a földbe és

szúrjunk a közepébe kést. - - Ugorkát hétfn kell vetni, mert akkor már az els
virága is hoz gyümölcsöt. — Ha egy kígyót elásnak a kertben, akkor a tyúkok

ott nem tesznek kárt. — Tököt, dinnyét „tök" napon kell vetni t. i. csütörtökön

és péntökön, akkor jó termés lesz.

Szerencsét vagy szerencsétlenséget .jelent babonák : Ha hétfn reggel egy n
valakinek a házához megy, annak egész héten nem lesz szerencséje. Szt.

György nap eltt agyonütött kígyó fejét pénzzel le kell vágni és erszénybe zárni;

ez szerencsét hoz. — Ha az ilyen kígyófejbe kendermagot teszünk és azt elvetjük,

az abból ntt kenderbl sztt ostorral kell a jószágot vásárra hajtani; biztos, hogy
jól elkel. - - Szerencsét hoz az a bot is, a melylyel a kígyót agyonütötték. - - Ha
a kenyér megrepedez vagy teteje fölválik, halott lesz a háznál. Kenyérbeve-
tésnél férfiembernek nem szabad jelen lenni, mert akkor nem jó a kenyér.

A kelengyében páros számút nem adnak semmit, mert az nem hoz szerencsét.

Végül a szerelmi igézet és bossziíállás indulataiba is beleszól olykor a babona. -

Ha a leány meg akarja nyerni valamely legény szerelmét, különféle növényekbl
fzött italnak néhány cseppjét pogácsára önti és megeteti a legénynyel. - - Ha az

asszony akar úr lenni a háznál, megszárítja a „vak csibét" (a tojásba fúlt csibét),

porrá töri és titokban a férje ételébe keveri. - Ha valaki haragosának felszedi

a lábanyomát s beledobja a kútba, akkor haragosa sorvadásba esik és meghal. -

Ha a tzhelyen „besározza" ezt a lábnyomot, vagy „acskóba" füstre akasztja, akkor
az illet rettenetes fejfájást érez, valahányszor azon a tzhelyen tz ég. E varázslat

mindaddig tart míg a „javós" útján ki nem tudják, ki babonázta meg az illett, a

ki azután megkéri megbabonázóját, hogy „ereszszen rajta" (oldja föl a varázs alól).

A somogyi nép nyelve az ú. n. alsódunántúli, alsódrávai és felsdrávai nyelv- Nyelvjárások.

járás körébe tartozik. Az alsódunántúli és duna—drávai nyelvjárás közötti határ-

vonal Somogy és Zala határán, körülbelül Nemesvid és Marczali között indul ki

és Kaposvárt délre hagyva, a Mecseknek tart, Az alsó- és felsdrávai nyelvjárás

közötti határvonalat lehetetlen megvonni, úgy egymásba olvadnak. Hogy Somogy-
nak többféle a nyelvjárása, annak maga a nép is tudatában van. Ez az oka, hogy
a különféle vidéken lakók egymást kigúnyolják. így pl. a csökölyieket beszéd-
jükért a félórányira fekv Kiskorpád lakosai kinevetik (az egyik alsódunántúli, a
másik felsdrávai), pedig k maguk is így beszélnek: „Káccs oda neki!" „De
meghalli-é?" „Meglöjte kee, édösapám a szöget?" „Meglöjtem, édös fiam, meg-
löjtem." „Micsoda réás az ott? Mér rén az a kölök?" — „Bökötte, édösapám, a
lovakat?" „Bököttem, fiam, bököttem!" — Csakhogy a kiskorpádiaknak különösen
hangzanak az ilyenek : eszrény, ehelyett: erszény, kalázli — pohár, kamara — szoba,

héj - - pallás, puruszlájk - mellény, lelejébe tarisznyába, leves rékli,

kaczabajk e. h. röpike, bunda e. h. ködmen, kalangya e. h. kepe, meécses e. h.

lámpi. toppantyú e. h. bocskor ; nagyon megzsöjtörözték (verték) a gyerökök

;

úgy megperéjdikált a pap. hogy egészen kiréjtam a szömöm ; lohakat, lehelet

(lovakat, levelet), eemögyök türököt vágni, szedk réjbözlit. Különösen szokatlanok
a diftongusok : neéz, szeép, szekeér ; szel, jaó ; hejzó, éjdös szülém, mondja mög
a béjró úrnak stb. — Hasonlóképen gúnyolják a taranyiakat (felsdrávai), hogy
így beszélnek: „kopari, vakari, nem tudi mit akari", aszondi, berökfa, (égerfa) dönnye-
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tök (dinnye), dudafa (szederfa), keévár, knknll mög, küecs, móna (malom), nap-
nyugatsó. kelets, vaczkos (vastag) stb.

Látható c példákból egyszersmind fbb vonásaiban az is, hogy melyek a fbb
sajátságai a három somogyi nyelvjárásnak. Foglaljuk össze röviden e sajátságokat,

néhány jellemz példával megvilágítva.

Az alsódunántúli nyelvjárásnak, mely a marczali, tabi, lengyeltóti és igali

járások nagyobb ós a kaposvárinak kisebb részét foglalja magában, fbb saját-

ságai a következk : az ly h. II : illen, ollan, millen, hell, Mihail, foló ; el h. é :

óment, visét ; ol, ul h. : táv, tannyi, kerüte ; í h. II: allú, föll, bell, szallag,

haliad : s h. ss : sebessen, magossak, ess ; t h. tt : nyittanyi, füttenyi, taníttó

;

a h. o (ha eltte a van) : házo, lábo, ágyod, játszónak, szántonyi ; o, ö h. u, ü
(1 eltt) : gondnlok, parancsulom, csókul, énekül, gondúja, csókúnyi, pörtem

;

o, ö h. tt, ü (egyéb esetekben is) : , k, lnyi, trl, durung, ustor, hunnan,
uján (olyan) : e h. ö (különösen l eltt) : köll, fölh, tész, ész, vesz ; néha i h.

ü : üd, üng v. ümög, füzet, ügyekszik
; j h. gy, ty (mássalhangzó után) : rabgya,

kalaptya, birgya, várgya, kaptya ; l kiesése a szó belsejében : fd, tözik, vót,

tódok, sve, óma, szórna, fóka, fád be, nyád le, aszátt, pört, gondút ; l kiesése

a szó végén : házbú, hátú, egyé, itta, törk, bagó ; szóvégi hangok illeszkedése a
következ szó els hangjához : eh ház, nat templom, itt izs van, kizs város, od
van, ötfen, hitfány ; v kiesése : üeg, koács (Balaton vidékén) ; vei h. ve : fejjé,

avvá, lábává; személyragozás : rabgya, kalaptya, házo, kezin, istenit, kezük, aptyuk,

dobgya, vággyuk, rággyo, kaptyátok : fnévi igenév : óvasnyi, keresnyi, ennyi,

innya, sírnya
;

felszólító mód : számújjam, számídd, számíjja, megtaníjja, gyógyíjja

meg, segíjje ; igya, hozzá, aggyá.

Az alsódrávai nyelvjárás a nagyatádi és szigetvári járásban és a kaposvári

járás egy részében van elterjedve. Fbb sajátságai ezek : ly h. néha l : goló,

helös, hel, üli ; éh. i : szömit, kezin, níz, nímöt, fíköt, vendig ; a h. néha o

:

vosárnap. mórha ; al h. ó : óma, szórna, fóni, hógass ; el h. é v. é : égyün, éveszék,

nyer, reméni, meszéni; ó, ö h. ú, ú: lú, kancsú, rúzsa, k, , gyün ; néha i. h. e vagy é:

ennen, ett, ethon, szeget, kéván, vérad, ásét ; ul h. il : gyógyil, fordil, lapil, hátil,

azita; ü h. i: tíkör, fistös, hívös, fís ; al, el h. á, é: bottá, éjjé, röggé; szótag-

elhagyás: ütte, futtái, kötteni ; hoz h.'hó: komámhó, házábó ; 3 személy néha i:

bri, ízi, béli, ellenben : esze, keze ; ok, ok h. ik : borik, kuttyik. kocsijik, magik,

utánik ; igeragozási sajátságok : vári, lati, mondik, fogik, akarik, húzitok, szeretje

taníjja, hajtsák (e. h. tanítsa, hajtják) számíjja, fordíjj ; tárgyatlan ragozás tárgyas

helyett egyes helyeken : a húst eszünk még elször, behordnak-é ma a szénát ?

A felsdrávai nyelvjárást azon a vidéken beszélik, a hol a nyugati (göcseji),

dunántúli és dunadrávai nyelyjárásterület összeszögellik (fleg a csurgói és

barcsi járásban). Ezért ez valóságos vegyülék nyelvjárás. - - Az alsódrávaival

egyez sajátságai : a teljes ö-zés és a név- és igeragozás. A nyugatival vagy
göcsejivel egyez a következkben : a h. o (a á után) : házo, lábo, tálol ; l eltt o

ö h. u, ü (évándnyi, íneknyi), é. h i. (legín, egísz, íjjel), é h. éé. (szé'ép, ké'ép.

né'éz) ó h. uó, h. e (csurgói járás), ly h. II (illen, ollan, mölik, királ. selöm).

I kiesése (kíná, hala, aszta, á, tanú, röp). - - Mind a nyugatival, mind az alsó-

drávaival egyez az alábbiakban : / h. tt (nyittanyi, füttenyi, taníttó), j h. gy, ty

(rabgya, kalaptya, szoptya, kaptyuk, hideggyebb, álnoktyabban), ni h. nyi, nya
(önnyi, tönnyi, vinnyi, írnya). — Egyéb sajátságai e nyelvjárásnak: a diftongusok

(különösen Csököly, Hetes és Juta táján) ú. m. aó (jaó, tinaó). eé (neéz, szeép), é'é

(széöl, üsze) ; ü h. i (fist, fíl, figg), va, ve h. val, vei (befonyval, mög van az

vervel) ; összevonás (kacs e. h. kovács, kász e. h. kovász, koóca e. h. kukoricza)

;

személyragozás, (loam, load, lövik, czipeje, szereteje, enyímé, téedéé, züejé, kieje.

Istennek ajállom ükét e. h. magukat).

Tájszavak. íme ezek a somogyi nyelvjárásoknak legfontosabb hangtani sajátságai. Emellett,

azonban rengeteg nagy azon tájszavak száma, melyek szintén lényeges alkotórészei

a táj nyelvnek. Itt csak néhány legfeltnbbet sorolunk fel: topor (balta), förhéncz

í kocsifelhágó), üsztöegye (eresz), viszorog (erszakoskodik), korhó (mély út), visodik

(czivakodik), keszte (kétujjas keztyü), kapirnya (oldallyukas korsó), koczola (kötény),

czodé (mohó), keczmereg (vergöldik), "szorgul (siettet), ragmálódik (nem' hagyja

békében), göcsejes (hegyen-völgyön), csárag (bunkós bot), melöncze (tekny). bürü

i,<rskeny híd), tohonya (lusta), neszös (lármás) stb.
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SzólásmódoJc: nekineszül az id (fergeteg lesz), rám szögezte az ajtót (becsapta Szólásmódok.

az orrom eltt), sibillaszem (sanda), orrába szaladt a vér (megmérgesedett), össze-

vág a szó (pör keletkezik), leesett a Dócziné ládájába (földre esett), jó nehézzé

van (súlyos), nagy ókor (ritkán), öreg bajjá (aligha), dologti nap (köznap), "meg-

csökött (kicsi maradt), kullogóba jár (leányt keres) stb. stb.

Hasonlóképen jellemzk a párbeszédek és helyi közmondások, mint a mink Párbeszédek,

a következk : Hánkor szokták Dencsen a beharangozót tönnyi ? Nem egyarántosan.

— Úgy megperéjdikált a pap, hogy egészen kiréjtam a szemeimet. — Há vót ke,

Pista bácsi? Kin vótam a szívásba, osztanég úgy mögjártam, hogy a nyaklólánczot

a ló szügyén hosszúra hattam, hát mögugrott a dög, osztanég valahogyan vitt ám,

a míg mögtuttam csöndesíteni. Halom majd vigyázok is esztán, mer még csúffá

talál tönni (Büss, igali j.). — Há vót ke, körösztapám ? Megnéztem a kolompért

meg a kukoriczát. Hát miilenek? Ölég szépek, a kukoricza mán a fejit is hányi.

Gyura bátyám is ki vót ténnap az erd allába, de aszondi, hogy az üveje, a míta

hogy megkapáta, semmit se nytt. A buzakalangyát raktam össze, a kit a szél

té'nnap széllé hánt. Marná korán reggé nekem is av vót a dogom, de el is fáradtam

úgy, hogy megértem hazagyünni (Viszló, szigetvári j.). — Há mész, Kati? Emmök
arra lé", a Licza nényémhöl. Jábára (hiába) mégy, akár istüllést (azonnal) vissza-

fordúhaccz, nincs otthun. Sz'aszonta té'nnap, hogy máma páninak. Bözög nem
párának azok, hanem nyüjik a kendört. Aa, ebadta, pejig a fékeszkenymet (fejre-

való kend) viszöm a lúgjába. Nini ! hát új botosod (vastag harisnya) van ? Az, 80
karajczáros, csak hogy még nincs mögvettel. Hogy illen nagy szilaj(sürgssége)

van most la a mezei dolognak, nem értem rá mögvetni (vászontalpat varrni alá)

(Darány). — Aara ki vótam a csibéknek vizet önteni . . . gyiiök bé . . . ebattikom,

a házajtó nyittal (nyitva) van, a kutya mög ottbenn. Nízöm, hát az asztárú az

üjegkorsó lé van lökkel (lökve), el is van trrel (törve), osztán dej (legalább) csak

egyet vethettem vóna rá, de kiugrott a kutya (Darány). — Apa : nem tm, a gyerök
mögitatta-é a lovakat ? Anya : Hát én tm ? Kérdözze meg kee tle magátú ! Aztán
csak befogni ! Ki a szénáér ! Lati kéd-é, hotyon gyün a fölli ? Most fmök a

hágszéra (padlás), hozok egy kis pecsinyét (szalonna), aztán hájsle! Mönöllen
(menve) is mögöhetik kétök a kezikb. (U. o.) — Jó munkát aggyon Isten kéteknek

!

Aggyon Isten kédnek is. Kapáli kéd a kukoriczát? Hát mos má még ke ténnyi,

mer ényeli a gaz, má jó mégsárgította úgyis. A fggye se a legjobb, ollan vasaras

forma (laza). Sokszor íjjár az ember, ha az illen lapú fdet fszánti, a kukoricza

nem szereti a tág fdet (Magyarújfalu, szigetvári járás). — Had lögy (legyen) a

loak eltt az a takarmány! Rektor uram beillenék papnak, a perdikácziót úgy
kiviszi. (Binyaszentkirály, nagyatádi járás). — Lássa kedves tekéntetés úr, aszonta

az én vm, hogy né találkozzék magányossan az én urammal, mer akkor baj lesz.

penig a kézit csókolom, tekéntetés úr, az én uram a mi kenyérkeres fejedelmünk
(Kisbajom, nagyatádi járás). - - Mi líjság kéteknél? Pappíros. Hát hogy vannak?
Mint a zsidó funtya, három fértá! (Boronka, marczali járás). — Há mégy, sógor?
Érnének a hegyre. Miilen a szl ? Olan közönséges, jól lakhatunk borral az idén.

Hogy van a csalárd? Hát csak mégvagyunk olan közönségesen, a feleségem olan

porzsávás forma, mert igen gyehenna a dolgában. (Nikla, marczali járás). — Mit
dogozik ké ma? Ek kis gabonát viszek Fokra (Siófok), aztán meghozom a
permetet, má megeszi a fene a szlt ! Hogy nem is tálának ki má valami érvényes
orvosságot a szlbajokrul ! Én meg a kataszteri urat hordozom a határba, nézli

a fdeket, hogy millen klasszisba tegye. Hát aztán mire lesz az? Az adó lejjebb

száll. Aztán kéd ezt éhiszi ? Aszongyák azér gyütt ez az úr ! Megverte a Mária,
a mit egyszer ('határoztak, sose száll a lejjebb, mer az uraknak sok pénz köll

(Endréd, tabi járás). - - Nem látta ké, Kata néném, mezn mönt el ez az ablakos,
a ki az imént itt kajátozott? A mút hétön, mikor a fs szomszéd mögégött, az
istállóablakba mindön fiók kipattogott, befún a szél rajta. Ezön f láttam mönni,
talán a kocsmába mögleli ké (Szabás, nagyatádi járás). Halli ké, Jóska
sógor, mér nem vasátati ké mög ezt a lovat, má mind évásétti a körmit ? (Nagy-
korpád, nagyatádi járás).

Míg a szólásmódok és beszélgetések a nép mindennapi életébe és eszejárá- Közmondások,

sába engednek bennünket^bepillantani, addig a közmondások a nép gondolkozás-
módját tükkrözik vissza.

Legismertebbek és legelterjedtebbek a következk : Sorba megy, mint a jádi
bíróság. — Kifogyott, mint a jádi pap az imádságból. — Jó, jó, de azért még-
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sem jufi. (Badacsonyban jártuk juti emberek, a hol a borra mondták ezt s azóta

rajtok maradt.) - Azt kapsz, a mit a marczali fest (t. i. semmit). - - Ráfizetett,

mint Csató a tihanyi vásárra. (Csató István, kapolyi vak koldus elment feleségé-

vel a tihanyi vásárra, a szántódi réven oda-vissza fizetett 56 fillért és a vásári

koldulási kereset csak 34 fillér volt.) — Érik neki a szilva (bármibe kezd, minden
sikerül neki). Megy, mint a bogaras ökör a srnek. (Szeles emberre mond-
ják.) - - Olyan vásár volt, mint a ki a helén kt. (Néptelen, ritka, mint a gabona,

a mit nem vetettek el, hanem csak a helyén kelt, a hová véletlenül kiszóródott.)

Inkább imádságos könyvének lenni, mint lovának. (Arra mondják, ki a lovát

nagyon elcsigázza.) — Visszapusztítja, mint Márkus a hiszekegyet. (Az anyja igért

neki két szem almát, ha elmondja a hiszekegyet. De mikor elmondta, nem kapta

meg az almát, mert nem volt. Erre Márkus azt mondta, hogy visszapusztítja a

hiszekegyet. Ezt a mondást a szerzdés felbontásakor mondják.) — Bárcsak kaszál-

nának a pap rétjén. (Szárazság idején mondják). — Izzad, mint Jancsi az aludttej-

evésben. (Lusta emberre mondják.) — Átesett, mint barát a küszöbön. (Mikor

valaki gyorsan átesik a dolgon, de nem úgy, mint kellene.)

Találós mesék. A találós mesék közül is mutassunk be néhányat — Micsoda hal szrös ? A bihal

(bivaly). - - Magas Miklós mennybe níz, mi a? Kímín. — Hányat líp é'v veréb

esztendt át? Egyet se, mer ugrik. (Mind a három Szkedencsrl.) — Ugyan-
onnan való a következ, a mely már átmenet a népdalokhoz

:

Rozzant csárda két ódala fakó
|
Oda vágtat paripáján Patkó,

|
Csárdásnénak így aggyá fö

a szót :
|
Látott-e mán el loon hét patkót.

|
Ha nem látott, nohát mostan láthat : I Nigyet visé

egy gyönyör állat,
|
Az ötödik magam vagyok nemde?

|
'Kett meg a csizmámra van verve.

(Szökedencs. Nyelvr III. 191.)

Gúnynevek. Végül még a nyelvi sajátságok közé sorolhatjuk a népnek megkülönböztet

és gúnyneveit is. Az egyforma családneveket ugyanis a nép sajátságos elnevezé-

sekkel különbözteti meg egymástól. Leggyakrabban testi vagy lelki sajátságai

után. Ilyenek : nagy Matyiké János, szrös Matyikó János, vak Lacza, kis Prigli,

mérges Kránitz, szép Kájel, kis Varga János, béres Varga János, sánta Kránitz,

füttyös Kránitz, kisfej Szúnyog, pislogó Kis János, fekete Küsz, czigány Küsz,

jukusz Vájsz, malmos Vájsz, vörös Vas, alsó Szabó, szrös Nagy.
A gúnyneveket már sok különféle sajátságból, vagy egyes állítólag megtörtént

esetekbl szokta a nép venni, mint szemet! Matyikó (a háza tája szemetes), ördög

Matyikó (szavajárása : ördög vigye el), rudas Varga János (állítólag másnak rúdját

találták nála), bgs Cser, gvardián Horvát, borjúszájú Matyikó. fecske Hajdú
(pállott szája miatt), vikszos Tóth István, tánezos Hekeli, füttyös Hekeli, sanyarú

Farkas, aligvárja zsidó, mindégkéri zsidó, hideg Marczi (mindig fázik), nemjó Andris

(mindenét megitta), habacsi (gyorsan beszél), harapós (berúgott és megharapta az

ipát), muri (lovának neve után), heri (apja herél volt), konkó (konkoly), jóljárt

Csicsó (sokat örökölt), kunia (a ,,komá"-t kiírnának mondta horvátosan), gyántár (az

apja czigány volt), aranyos (aranyakat vett), káposztás (káposztát lopott), hadarás

(gyorsan és sokat beszél), bocskoros (bocskort lopott) stb. — Érdekes, hogy ama
községekben, melyek horvátból vagy tótból megmagyarosodtak, az idegen neveket

már csak gúnynévül használják. így szentmiklósi gúnynevek : lepsi (anyja legszebb-

nek tartotta, ú. m. szép), ruzsicza (rózsa, egy csúnya ember gúnyneve, ki kosarat

kapott), juzsina (József), pördes (piszkos), jancsádi (Jancsi) stb. — Osztopánban

és Tótszentpálon : duisán, habi, zsivnyák, bádán, pilicza, dzsavori. tyutyó, guba.

panyuta, pidzsó, siseta, bjeli, latya, szürgyó stb. — A lengyeltóti járásban : kuszi.

csók, viki, róka. kis öreg, habakusz, sipinya, kajkó, bukógáti, csendes, sd.
bilingós, mér, jebektor, zsebi, selymes, szajkó, búfelejti, vaski, sánta, kupecz,

pupi, mozsi. tikszem. csürkös, buzi, puli, pillér, dada, dudás, csutorás, pótyem.

bakos, miskus, követ, csirka, micsitra, ripók, bénák stb.

Népköltészet. Az összes eddig tárgyalt népéleti szokások és sajátságok közül egyik sem

fejezi ki oly világosan a nép lelkét, mint a nép költészete. E gazdag költészetnek

kincseit Vikár Béla egy egész kötetben igyekezett összegyjteni. De ez nem meríti

ki felét sem annak az óriási anyagnak, mely a nép száján él.

Ma már csak a fennmaradt dalokból ismerhetjük meg igazán a régi somogyi

kanász- és betyáréletet, a mint azt egyik ismertetje oly elevenen elénk állítja.

Hosszas fejtegetés helyett álljon itt a kanász-, juhász- és betyárdalokból egy-egy

rövid mutatvány a legismertebbek közül.

Kanászdal. Ha fölvöszöm tükörfényes baltámat A kocsmába elkijáltom
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„faigicsáló" kés.

Színes spanyolviaszkkal díszített

coniláslialta.
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magamat :
|
Takarodjon mindön embör tanyára ! Én vagyok az Eszterházy szám-

adónak
|
Czifraszrös, leghírösebb bujtárgya (Juta).

Gulyásnóta. — Nem bánom, hogy parasztnak születtem, Csak azért, hogy

gulássá lhettem. Eb cseréjjön cserént palotával,
|

Vagy életét köszfényös

nagy úrral ! Kiskirálság az én állapotom : Igazgató törvény : bunkós botom.
|

Országom az egész baromjárás, |_ Nagy potentát egy révbeli gulás. Hat
bojtárnak vagyok fejedelme, Ügy tisztölnek : gazduram kegyelme ; Gúla

kerétti a cserényömet, Hat komondor istrázsál engömet. (Juta.)

Betyárnóta. Czifra csárda, két oldalán ajtó, Odarugtat pejparipán

Patkó. „Szép csárdásné !" - - így adja fel a szót,
j

,,Látott-e már egy lovon

hét patkót ? Ha nem látott, jöjjön ide, láthat. Négy patkón áll e gyönyör
állat. Az ötödik magam vagyok, nemde ?

j
Ketteje meg csizmámra van verve."

A népköltészettel szoros összefüggésben van az n. n. regöiés : a somogyi nép egy a regöiés.

részének az a szokása, hogy karácsony táján (néhol újévkor) néhány 12—14 éves,

gyermek különös öltözetben (néhol csak kifordított bundában) lánczos bottal

házról házra (néhol faluról falura) jár s engedélyt kér énekmondásra, Azután elmon-

danak egy hosszabb éneket, melynek refrénje: „Rege, rege, rejt!" vagy „Rege,

rege, raj !" E regöiés - - a mint Sebestyén kimutatta — az si idk énekmondóinak
(regseinek) fennmaradt emléke. Somogyban : Sándon, Miháldon, Nemesdéden,
lukén, Nemesviden, Böhönyén, Balatonberényben, Vörsön, Balatonszentgyörgyön

talált Sebestyén ily regöl énekeket, de van több helyen is. Mutatóba álljon itt

néhány kiszakított versszak az ilyen regs énekekbl

:

Nem vagyunk mi rablók !
|
Szt. Istvánt szolgáljuk.

|
Most érkeztünk ideg földr,

|
Ideg

mezejérü,
|
Haj, regö, rejt !

j
Azt is megadhatja

|
Az a nagy Üristen !

|
Adjon az risten

|
Ennek

a gazdának
|
Négy szép ökröt, két kis bérest.

|
A kisebbik béresnek Arany ösztökenyelet,

|

A nagyobbik béresnek |
Arany ostornyelet.

|
Hej regö, rejt!

|
Azt is megadhatja

|
Az a nagy

Úristen.
|

(Ezután még 4—5 versszak jókívánatokkal, azután j némelyikben a fiatalok össze-

regölése) .
|
Itt tudunk egy leányt,

|
Kinek neve (Julcsa),

|
Amott tudunk egy legényt,

|
Kinek

neve (Pista),
|
Isten meg ne mentse,

|
Kebelébe rejtse,

|

Kert felé kerítse,
|

Utcza fell behajtsa, I

Párna alá szorítsa,
| Úgy siktassa, rékassa,

|
Mint a kocza malaczát,

|

De még annál is jobban,
[

Hej regö, rejt stb.
|

(Az utolsó versszak rendesen az ajándékkérés.)
|

Hej regöm, regöm!
|
Padra

ül a gazda,
|
Posztónadrág rajta,

|
Ezer forint a zsebébe.

|
Fele a gazdáé.

|
Fele a szegény

regölöké.
|
Hej regöm, regöm !

|
Azt is megadhatja

|

Az a nagy Úristen.

Sajnos a modern kor áramlata a népköltészet eredeti sajátságait kezdi már
eltüntetni. Ma már ritkábban terem a nóta s ha terem is, azt az újabb kultúrá-

val kapcsolatos fogalmak, kifejezések kivetkztetik eredetiségébl. íme példa az

ilyen nagyon is modern népdalokra

:

A lapai telefonyfa, de magos !
|
Tetejibe a porczolán, de poros,

|
Reá vagyon tekerve ja

kutya drót,
|
Le se jesik, mégis leadi a szót. (Kaposvár.) — Az uraság hírs masinája,

|
Ki van

téve major hátuljába,
]
Ki van téve, sej kis angyalom,

|
Major hátuljába.

|
Elevátor csak a szómát

horgya,
|
Béni bácsi kazaat igazíttya,

|
Béni bácsi, sej kis angyalom,

|
Kazaat igazíttya, stb., stb.

(Zimány).

Végül még egy modern népballadát iktatok ide, hogy világosan lássuk, mennyire
hanyatlott e mfajban is a nép alakító kedve. 1893-ban történt, hogy egy Somogyi
nev kereskedt Kaposvár futczáján éjnek idején megöltek és kiraboltak. Ezt az

esetet a nép következ balladaszer költeményben dolgozta fel

:

Hallod pajtás, Kaposváron mi történt?
j
A Somogyit kapujába megölték,

|
Fehér Flóri

hátrafogta két kezét,
|
A Vuncs Vincze beleszúrta a kését.

|
Somogyiné meghallotta a jajszót,

|

Kedves párom, jó Somogyi, mi bajod "?
|
Egy gaz suhancz általszúrta szívemet,

|
Jaj tovább én

nem élhetek veletek !
|
Somogyiné meggyújtotta a lámpát,

|
Vérpatakban látta ottan az urát,

|

Piros vére úgy folyt, mint egy kis patak,
|
Somogyiné árva szíve meghasad.

|
Somogyiné kéri a

szolgálóját,
|
Eredj, Flóris, keltsd fel azt a négy árvát.

|
Édesapját hadd sirassa mind a négy...

|

Fehér Flóri, Fehér Flóri mért nem mégy ?
|

A Somogyi nyugszik már a föld alatt,
|
Felesége

négy árvával megmaradt.
|

Somogyiné siratja a halottat,
|
Megyeházán kötözik a rabokat.

A somogyi nép szokásainak, sajátságainak ismertetése közben sok helyt Nemzetiségek.

tekintettel voltunk az idegen nemzetiségekre is. Láttuk, hogy a szerbek, vendek
már teljesen kivesztek, csak helynevekben és családnevekben él még emlékük. Csak
a horvátok, németek és tótok tartották még fenn itt-ott nyelvüket és szokásaikat.

A horvátok a déli határszélen szoros kapcsolatban vannak szlavóniai testvéreikkel,

a németek és tótok azonban a niegye bensejében nemzetiségi szigeteket alkotnak s

némely sajátságukról, szokásukról itt külön is meg kell emlékeznünk.
A németek — miként már elbb kifejtettük — két csoportban fordulnak el

;

a vármegye délkeleti határán a tolnai és baranyai sváb telep folytatásaként s a megye
középs és éjszaki részén egyes elszigetelt csoportokban. Ez utóbbi németség a
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sajátlagos somogyi német nemzetiség, mely sok eredetiséget mutat fel még ma
is, bár lassan és fokozatosan magyarosodik. Sok köztük a szke, kékszem, élet-

módjukban egyszerbbek, gazdálkodásukban takarékosabbak, vallásuk vegyesen
katholikus és lutheránus. Különösen Háes és Vámos lakosai (lengyeltóti járás) ragasz-

kodnak régi szokásaikhoz, más nemzetiségekkel össze nem házasodnak, Wittenberg
vidékérl származnak és egy törzset alkotnak a tabi és igali járásbeli németekkel.

Lengyeltótiba egy gróf Zichy, Vámosba pedig gróf Niczky Jánosné telepítette

ket, 1830 körül. Ruházatuk : bugyogó vagy térdig ér szk gatya (sípgatya),

kalapjuk nagyszél, alacsonytetej, felül viselik a mellényt és alatta a szk, kék
gyapot-ujjast. A nk festett, egyszín szoknyát és ugyanolyan réklit és fejkendt
viselnek, mintha gyászolnának, lábukon nagyrészt klumpát hordanak. Jellegzetes

eledelük a német svártli, melyet maguk készítenek. Keresztelbe-menetelkor ezt

mondják németül : „Pogányt viszek, keresztényt hozok." Temetés után este a szal-

mát, melyen a halott feküdt, a kertben elégetik és azután hetenként kétszer

:

szombaton és vasárnap, a rokonok összegylnek a halottas-házban és imádkoznak
az elköltözöttnek lelkiüdveért. A társasjátékok közül a paradicsomjátékot és a

Heródes-játékot kedvelik.

A tótok fleg Buzsák, Táska, Tótszentpál, Varjaskér táján laknak. Ers, magas,

barna faj. Csimbókot viselnek. Bár ersen magyarosodnak, még mindig tótosan beszél-

nek. Brbl készült tulipántos, sujtásos és prémgalléros bekecset, gatyát és szíjas

bocskort hordanak. Érdekes, hogy a szláv neveket ma már csak gúnynévül használják.

Források. Csorba József dr. : Somogy vármegye ismertetése, 1857. Csányi Ferencz : Lapok
Somogymegye múltjából, 1889. Baksay S. : Somogy népének etnográfiája. Osztrák-magyar
Monarchia IV. kötet. Jankó János dr. A Balatonmellék néprajza. 1904. Malonyai Dezs

:

A magyar nép mvészete, IV. k. 1908. Nagy József : Csököly nyelvjárása. Balassa József dr.

:

A magyar nyelvjárások osztályozása és : A magyar nyelvjárások keletkezése. Balogh Pál

:

A népfajok Magyarországon, 1902. Sebestyén Gyula dr.: A regösök I. II. Statisztikai évkönyv
1900., 1910. Vikár Béla : Somogymegye népköltése, 1905. Vikár B. : Somogyi tánulmány-
utamról. Ethnographia, II. Csáky Elek : Somogymegye lengyeltóti járásának néprajzi viszonyai.

Ethnographia, VI. és VIII. Hermann Ottó : A magyar nép arcza és jelleme. Bellosics Bálint : Nyári
napforduló. Ethn. XIII. Sebestyén Gyula dr. : A székelyek neve és eredete. Ethn., VIII. Csánki

Dezs dr. : Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Ezeken kívül az Ethnographia

és Magyar Nyelvr több kisebb közleménye, a vármegye részérl kibocsátott kérdívek és saját

feljegyzéseim.
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Egy
bizonyos területen a közegészségügy attól függ, hogy milyenek ott a talaj-,

a víz- és a levegviszonyok. Somogy vármegyében a Drávamente, a marczali,

lengyeltóti és a tabi járásokban a Balaton és a Sió vidéke, a vármegye belse-

jében a Kapos-folyó, a Rinya- és más patakok folyása mocsarakkal, más részei pedig

erdségekkel voltak borítva s így a lakosság egészségét is e tényezk befolyá-

solták. A régibb feljegyzések nem is beszélnek másról, mint maláriáról, vérhasról,

tífuszról. Fel van jegyezve, hogy: „Sok nyavalyát ismer Somogy népe, fkép a

mezei munka miatt, a leveg különféle változásának s az estvék hidegének kitett

osztály." Általában pedig a népe egészséges volt, mert: „Mindkét nemen 60—70,

st 80 éves egyéneket láthatunk és 60 év körül még mindenik utánajárhat fogla-

latosságának." De lássuk a régibb kor betegségeit:

Maláriában majdnem minden ember szenvedett. 1831-ben, mikor a vármegyében Maiária.

elször fellépett kolera miatt az egész lakosság egészségét figyelemmel kísérték

és minden beteget járásonként és bizonyos idközökben összeírtak, százával találjuk

a maláriás betegek neveit. Feljegyezve találjuk, hogy a malária annyira honos,

hogy „ha^ idejében nem keres a beteg orvosi segítséget, miben elegend és czél-

szeren elhelyezett orvosaink jártasok, úgy hasdaganatokat és vízkórságot kapnak".
A vérhasról fel van jegyezve, hogy július és augusztus hónapokban, st némely- vérhas.

kor korábban is volt id, hogy az „úgy dühöngött, hogy érett- és gyermekkorúaknak
sír-sor ásatott".

A tífuszról a legrégibb feljegyzés 1809-bl való, a miitor is a nagy tífusz- Tífusz,

halandóság miatt „az oszágos kormányzási befolyást és orvosi segítséget is igénybe

kellett venni protomedikus dr. Schraud felügyelése mellett".

Honos betegségként találjuk a vízrákot (Noma), mely fként . gyermekeknél vizrák.

„egy pattanással kezddött a száj körül, az arczon, vagy belül az ajkon, majd
következett a fejér, fényes, renyhe daganat, megfakadván a pattanás, nagy sebes-

séggel terjedt a fekélyesedés, úgy hogy ha akkor segítség a büdös, rothasztó

fekélynek határt nem szabott, így 4—5 nap alatt a beteg irtózatos arczczal meg-
halt". Ez a betegség leginkább szegény és rosszul táplált családoknál, vagy ser-

dül, sápadtságban szenved leányoknál lépett fel s általános volt erre a beteg-

ségre a hajlam oly községekben, melyek tavak, mocsarak rossz kigzölgéseinek
voltak kitéve, p. o. a Kapos-csatorna és a Drávamentén és a mély fekvés erdkben,
Inke, Bolhás, Szob helységekben.

A pokolvar is gyakori betegség volt. Fel van jegyezve, hogy „télen felette Pokolvar.

ritkán, de nyáron nemcsak a szegénységen, hanem a jobb karban helyezett egyének-
nél is elfordult, st volt olyan nyári évszak, hogy ez a betegség a tisztviselség

figyelmét is felébresztette és a Physikusnak jelentést kellett tennie".

Elfordultak még vörös himlöcske (Morbillus), vörheny és hólyagos himl. Himl és vör-

A himl elleni védoltást 1817-ben kezdték meg. Somssich Miklós táblabíró vezetése
eny '

alatt választmányt rendeltek ki, „mely a még akkor idegenked népet az oltás

hasznáról, papokkal és orvosokkal egyetemben felvilágosítani s ha szükség volt,

tisztviseli fenyítékkel is elsegíteni igyekezett". Az orvosok az oltások körül

kifejtett tevékenységükért királyi kitüntetésekben részesültek.

A pestisrl 1739-bl találunk iratokat, mely szerint Iharosberényben és Varjas- Pestis,

kéren uralkodott volna. De a gráczi egyetem kiküldöttei: Pavzavolli Ker. János

1
orvosdoktor és Vunder József sebész nem találták az eseteket pestisnek.

A kolera 1831-ben lépett fel elször a vármegyében, a siómenti Kiliti, Jut, Kolera.

Ádánd, Város- és Faluhidvég községekben, majd Göllébe hurczolták be. A véde-



-24 Közegészségügyi viszonyok

kezest Csorba József dr. akkori els fizikus úgy vezette, hogy az ma is példa-

képen szolgálhat. Összesen megbetegedett 392 egyén, kik közül meghalt 146.
1848—49-ben, és ismét 1854—55-ben lépett fel, a mikor 3845 betegedés történt, kik

közül meghalt 1292. Behurczolták még 1866— 67-ben és legutoljára 1872—73-ban.

KretenUmus. .1 kretinizmusról azt találjuk, hogy 1880-ban e betegség elterjedésének meg-
állapítása ('/.('Íjából vizsgálatot és összeírást rendeltek el, a mikor Udvarhelyen és

Szentborbáson, illetleg az ehhez tartozó krancseviczai pusztán írtak össze kreténeket.

Az 1901-ben megejtett elmebeteg-összeírás alkalmával összeírtak idiótát vagy kretént

a kaposvári járásban 39-et, a szigetváriban 40-et, a nagyatádiban 26-ot, a csurgói-

ban 41- et, a niarczaliban 31-et, a lengyeltótiban 12-t, a tabiban 39-et, az igahban
36-ot. a barcsiban 56-ot és Kaposvár városában 6-ot.

itachoma. .4 tracliomáról érdekes feljegyzést találunk a vármegyei levéltárban 1823-ból,

a mikor a vármegye arra kérte a helytartótanácsot, hogy az ország szemorvosát
küldené le a nagyszámú vakok megvizsgálása és kezelése végett. Le is küldték
S:abó János országos szemorvost, a ki Mernyén kórházat rendezett be és ott

operálta a betegeket. Az iratok között fekv kimutatás szerint 46-ot operált sikerrel,

leginkább hályogosokat. A másik kimutatás szerint a vármegyében 123 vakot írt,

össze, kiket azután az adózás alól felmentettek. Minden egyesnél ki van tüntetve

a betegség, és röviden a kezelés is, és érdekes, hogy akkor már sikeresen végzett

hályog-kivonást. Hogy a 123 vak között voltak-e trachomások, azt megállapítani

nem lehet, feltn azonban a teljesen vakok nagy száma; ezek jobbágyok voltak,

mert a nemesek külön vannak megemlítve. A 70 es években tereldött a figyelem

a trachomára s ekkor megállapítást nyert, hogy az a Dráva sarkában, a horvátajkú

lakosság között, tájkórként uralkodik. Sztára, Drávaszentmárton, Révfalu, Szent-

borbás, Tótújfalu, Lakócsa és Potony községekben találtak nagy számban ily

szembetegeket, közöttük sok vakulási esetet ; a 80-as években pedig Babócsán,

Bolhón, Heresznyén és Vízváron lépett fel tájkórosan, majd Barcsra és Pálfaluba

hurczolták be a muraközi munkások, Szulokba pedig a lovas-katonaság. Az évenként

megejtett általános szemvizsgálatokkal megállapították, hogy a trachoma-betegek

száma 700 - 800 között váltakozik. A tájkór megállapítása óta az összes betegeket

a kör- és trachoma-orvosok kezelik és attól fogva vakulás nem fordul el.

Tuberkulózis. A tuberkulózis a vármegyében 25—30 évvel ezeltt aüg volt ismeretes és a

városokban is csak szórványosan fordult el. Nagyobb számban látjuk fellépni a

balatonmenti bozótok mellett fekv községekben, majd a Dráva vidékén, vagyis

ott, a hol a maláriától úgyis elgyengült szervezetet a rossz lakás és a táplálkozási

viszonyok még inkább gyengítették. 1884—94-ig a malária a vármegyében majdnem
teljesen megsznt ós ekkor látjuk rohamosan fellépni és terjedni a tuberkulózist.

Az 1906-ban a községi és körorvosoktól megejtett s az egész lakosságra kiterjed

vizsgálat megállapította, hogy a vármegye 309 községe közül csupán 59 község volt

gümkórmentes és a gümkórosok száma 2295 volt, mely szám azóta évrl évre

gyarapszik. 1904-ben Szaplonczay Manó dr. tiszti forvos kezdeményezésére meg-
alakult a „Tüdvész ellen védekez somogyvármegyei egyesület", mely nagy buz-

galommal látott a munkához, és különösen gróf Festetics Pálnénak és gróf Festetics

Pálnak köszönhet, hogy nemcsak a dispensaire, hanem egy 50 fekv beteg-

befogadására alkalmas pavillon is épült Kaposváron. 1908-ban nyílt meg a dispen-

saire és 1912-ben adták át a tüdvészes-pavillont rendeltetésének. Ez az épület

170.000 koronába került s ez az összeg, rövid három év alatt, közadakozásból jött

össze, melyhez a grófi pár maga 50.000 koronát adott, a 20.000 kor. árú beren-

dezést pedig Somogy vármegye közönsége fizette ki.

Eimebetegüg>. Elmebeteg-ügy. Mint a múltban általában, a vármegyében sem fordítottak kiválóbb

gondot az elmebetegekre. 1879-ben kezdtek elször gondoskodni azok elhelyezésérl, a

kaposvári közkórháznál, hol egy melléképületben hét czellát építettek. A folyton

emelked szám miatt azonban már 1891-ben külön elmebeteg-osztályt kellett építeni,

melyben 150 beteg nyert elhelyezést. 1901-ben írták elször össze az elmebetegeket

a vármegyében, számszerint 307 férfit és 235 nt, összesen tehát 542 elmebeteget:

idiótát vagy kretént pedig 346- ot.

Orvos-ügy. Orvos-ügy. 1719-bl találjuk feljegyezve, hogy Szigetváron évi 100 frt fizetéssel

orvosdoktort alkalmaztak. Azeltt csak sebészek és borbélyok, de leginkább

kuruzslók és javasok mködtek. 1740-ben szervezték a fizikátust, a mikor is

Toppó János medikus doktort választották meg, évi 500 frt fizetéssel, kinek lakása

a vármegyeházában volt. 1818-ban második fizikusi állást szerveztek. 400 frt fize
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téssel. Fel van még jegyezve, hogy a járásorvosok is majd valamennyien orvos-

doktorok voltak és — szálláson kívül — 300 írt p. p. fizetést kaptak. 1831-ben

a vármegyében már 5 orvosdoktor, 19 magister, 3 civilis chirurgus és két nem
diplomás orvos mködött.

A vármegye egészségügyi kormányzatának története a legújabb kor történe-

tével függ össze. 1876 eltt csak járványok alkalmával látunk alkalomszerinti

rendeleteket és intézkedéseket. A községi és körorvosi beosztást a Bach-korszak-

ban alkalmazták elször, majd 1876-ban, a mikor 28 orvosi körbe osztották a

varmegyét, a mit a nép a legnagyobb ellenszenvvel fogadott. A szigetvári és az

igali járásban az ellenséges hangulat és zendülés miatt meg sem lehetett tartani

a tárgyalásokat. 1882-ben újra rendezték a körorvosi köröket és ekkor 36 kört

alakítottak, végül 1908-ban, a mikor már 46 lett a körök száma. 1912-ben a vár-

megye területén 73 orvostudor mködött.
Gyógyszerészeti ügy. 1784-ben a vármegye támogatásával keletkeztek a mar- Gyógyszeré-

czali, kaposvári, szigetvári és csurgói gyógyszertárak (ez utóbbit késbb Nagy-
atádra helyezték át), majd Karád és Tab mezvárosokban állítottak fel patikát.

A kormány azonban csak a marczali és kaposvári gyógytárakat helyezte azok

közé, „melyek örökségi joggal maradnak a gyógyszerészeknél". Ezidszerint a

vármegyében 6 reáljogú és 30 személyes üzleti jogú gyógyszertár van és ezeken
kívül 1 uradalmi házi, 9 kézi és 1 állatorvosi kézigyógyszertár.

Bába-üoy. A régmúltban a szülészni teendket a vidéken tudvalevleg tudatlan Bába-ügy.

parasztasszonyok végezték. 1800-ban gondoskodás történt arra nézve, hogy minden
járásnak kitanult bábája legyen. 1818-ban a járási bábákon kívül, a plébános

vagy prédikátor hozzájárulásával, több községben választott bábák is voltak, a kik

a járásorvosoktól és járási bábáktól tanulták meg „a legszükségesebb teendt
falun és pusztán végezni a szülanya és szülöttje körül". A járási bábáknak
200 frt volt a fizetésük, de ezt az 50- es években leszállították 80 frt-ra, azonban
a járásbeli községek beutazásától felmentették ket; „mködésük a falubeli bábák
oktatása és szülés esetében segélyt nyújtani maradt a kötelességük". A bábaügy
rohamos fejldése 1890-ben kezddött, midn a kaposvári közkórháznál az úgy-
nevezett másodrangú bábaképz tanfolyamot alapították, hathetes tanfolyammal.

Itt az egyik alorvostól nemcsak elméleti, hanem gyakorlati kiképzésben is része-

sültek. Ez volt az els ily kiképzés az országban, melyet azután mindenütt

kötelezvé tettek. Ezidszerint a vármegyében már 284 okleveles és 63 másod-
rend képesítés bába mködik.

Az ivóvíz kérdése. Miután a vármegye számos helyén a kútvíz nem volt meg- Ivóvíz.

felel, a törvényhatósági bizottság 1895-ben elhatározta, hogy e helyeken az ebadó-

alapból artézi kutakat furat. Lábodon fúrták meg a legelst, de kormánytámoga-
tással. A vármegye költségén, 1903-ban, Szigetváron fúrták az els kutat, mely
126 m. mélységbl a terep színe fölé 3 m. magasra felszálló vizet ad, perczenként

320 litert, 19° hmérsékkel. A kút oly kitnen mködik, hogy az egész község
vízvezetékét ellátja. A barcsi kút 260 m. mély és perczenként 60 litert ad. A víz
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méterrel a terep színe alatt marad. A nagyatádi nagy kút 403 m. mély, per-

czenként 150 liter 31 C° meleg, kénes-szagú vizet ad és perczenként 10—12 liter

Metkan-gázt. A kisebbik 53 m. mély és perczenként 12 liter kitn ivóvizet ad.

Itt már modern kénes hévfürdt is építettek, mely nagy látogatottságnak örvend.

A csurgói kút 435 m. mély, perczenként 25 liter vizet ad, mely a terep alatt marad,
hol egy megfelel víztartóba ömlik, honnan villanyos szivattyúval emelik ki. A mar-
czali kút 284 m. mély, perczenként 70—80 liter 15° vizet ad, mely szintén a terep

alatt marad. Emelszerkezettel való ellátása most van folyamatban.

Nagyszabású vízvezetéke van Kaposvár városának, mely kitn vizét a Dezseda-
völgybe fúrt 40 kútból kapja. Ez a vízvezeték 1905-ben épült. Fonyód-Béla-telepen

az els vízvezeték 1894-ben készült és szrt Balaton-vizet szállított. A telep fejl-

désével, 1913-ban, nagyszabású vízvezeték készült, mely galériával gyjtött forrás-

vízzel látja el a telepet és a szomszédos gazdaságot. Balatonföldváron 1899-ben
készült a vízvezeték, mely szintén szrt balatoni vizet szállít. Mindkettnek a szivattyúját

a Balaton körüli villamosmvek árama hajtja. A szigetvári vízvezeték 1910-ben
készült s 3 m. magasba szálló és tartányba felfogott artézi vizet szállít az egész

községbe. Ezeken kívül vannak még magánosoknak is kisebb, gazdasági és kényelmi
tekintetekbl készült vízvezetékei, melyek közül els helyen a kivadári artézi kút áll.

Csatornázás. 1904-ben Balatonföldváron építették meg a legels vízöblítéses csatornázás.

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 12
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csatornahálózatot. Kaposvár városában 1913-ban készült el a városi csatornázás.

a közegészségügyi mérnöki osztály tervei szerint. Szeptember hónapban adták át

e hatalmas mvet rendeltetésének. Mindkét helyen az alacsonyabban fekv helyekrl
villamos er emeli tartalmukat és szállítja a szrtelepre, a hol a szenyvizek tisz-

títása biológiai rendszer szerint történik s azután öntözésre használtatik fel.

Fe
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Z
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úi?bb
Fertz betegségek. Az újabb korban a vármegye közegészségügyét a fertz

Sorban. betegségek folytonos fellépése uralja és rontja. A vörheny, a roncsoló toroklob

és torokgyík. a kanyaró, hasihagymáz, hökkhurut, fültmirigy-gyulladás úgyszólván

évrl évre fellép, hol szórványosan, hol járványosán. A sikeres védekezésre a

vármegye minden járásának van gzferttlenít-gépe és sok községnek kisebb fer-

ttlenít felszerelése. A ferttlenítést a budapesti ferttlenít-intézetben berendezett

tanfolyamon kiképzett egyének végzik. Az egész vármegyére kiterjed fertt-

lenít berendezkedés most van folyamatban.

iíimfö-megbetegedések. az oltások és újraoltások szigorú keresztülvitele, tehát

mintegy 22 év óta, csak úgy fordultak el, ha azt kóbor czigányok és vándor-

családok hurczolták be; de a megyebeb lakosság közül alig kapta meg néhány.

A gyermekágyi lázesetek száma is a legkisebbre csökkent, mióta minden községnek
kiképzett bábája van. Megállapítható tehát, hogy a vármegye közegészségügye
általában kielégít és a nép felvilágosodásának terjedésével arányban áll. A köz-

egészségügy javulását elsegíti a lakosság józan és okos életmódja, valamint czél-

szer ruházkodása is. Folyton kevesebb azoknak a száma, a kik javasasszonyok,

kuruzslók és csontrakók segítségét veszik igénybe. Megszokták és szeretik az

orvost, szeretik a tisztaságot és rendet, minden okos és új dolgot kell magyarázat

után könnyen elfogadnak s így bátran elmondhatjuk, hogy Somogy vármegye, köz-

egészségügyi tekintetben, a vezet vármegyék között van.

Egyke. ga nem js szorosan idetartozik, de mégis felemlítend az ..Egyke"- vagyis az

egy gyermekrendszer, mely — sajnos — vármegyénkben ütötte fel fejét legelször.

s itt kezddött meg az ellene való küzdelem is leghamarább.

Néhai gróf Széchenyi Imre volt a legels, a ki figyelemmel kísérvén népünket,

már 1886-ban rámutatott arra, hogy összevetve 1861-el, a jobbmódú gazdák száma
a vármegyében nemcsak hogy nem apadt, hanem feltnen szaporodott; reámutatott

arra is, hogy ennek a titkos oka az egygyermek-rendszer, mely különösen a birtok

eldarabolásától való félelem miatt harapódzott el a jómódú református vallású

községekben. Kifejezést adott ama nézetének, hogy az „Egyke" foka a birtok

felosztása körüli szabadságban rejlik; ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a szüle-

tések feltn apadása az 50-es évek után mutatkozik elször és azóta folyton halad.

1891-ben Tallián Béla fispán, már a népszámlálás adataira támaszkodva, hívta fel

a közigazgatási bizottság figyelmét a fenyeget bajra, minek eredményeként egy
bizottságot kiüdtek ki a kérdés tanulmányozására. A bizottság a szigetvári és nagy-

atádi járásokban kiszállott, érintkezésbe lépett a járások vezet elemeivel és

magával a néppel is, és megtette jelentését, majd javaslatait. A nemzetirtó bn
elfojtása érdekében felírtak a kormányhoz s képviselházhoz, megkereséseket

intéztek a püspökökhöz. Majd a törvényhatóság állandó bizottságot küldött ki a

kérdés figyelemmel kísérésére. Gróf Széchenyi Imre halála után gróf Széchenyi

Aladár állott az ügy szolgálatába s ez a kérdés úgyszólván minden törvényhatósági

közgylésen szerepelt. 1909-ben a dunántúli vármegyék kiküldötteinek részvételével

nagy értekezletet tartottak Kaposvárott, melyen határozatokat hoztak és foglaltak

jegyzkönyvbe s azután — az „Egyke" kérdése elaludt.

Kórház-ügy. Kórház-ügy. A vármegyének legels modern kórháza a kaposvári „ Somogy-

megyei Közkórház". Alapítása az 1825—1848-iki idkre esik. Alapításának els
hivatalos adata az 1836. évi áprilisi megyei gylés jegyzkönyvében található, mely

szerint kimondják, hogy a vármegye székhelyén közadakozásból kórház építtessék.

Az ügy élére Czindery László els alispán állott, kivel a f- és alszolgabírák

versemre keltek, hogy a vármegyében minél nagyobb összeget tudjanak össze-

hozni a kórház czéljaira. Az építéshez ingyenes közmunkát adtak, a vármegye
termében tánczvigalmakat rendeztek, a büntetéspénzeket, a kolera elleni védeke-

zésnél megtakarított összegeket, mind a kórház czéljaira fordították. Az építés

1840-ben kezddött. A terveket Windisch pécsi építmester készítette. Czindery

késbb mint fispán is állandóan pártolója volt a kórháznak s emlékét a kórház

fbejárata fölött elhelyezett emléktábla méltán örökíti meg.
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MANV PLEBIS, AERE NOBILI,

CVRA CZINDERY, SVRREXIT,
VT FOR ET PAVPERIBVS

S. A. L. U. T. J.

Az 1846 augusztusi gylésen jelenti az alispán, hogy: A Kaposváron felállítani

rendelt közkórháznak felügyelete alatti építése és bútorozása, a megyének minden

jó és hasznos iránt mindenkor tanúsított részvéte által annyira elkészült, hogy az

azonnal megnyitható, és legalább 16 beteget befogadhat. A jelentést örömmel vették

tudomásul és a kórházi szabályzat elkészítésére kiküldték Mérey József másod-
alispán elnöklete alatt: Tallián Györgyöt, Kaskovies Mihályt, Madarász Lászlót,

Kapotsffij Mátyást, Faisst, Záborszícy Alajost, Svastics Lajost, Csorba József forvost
és Tallián Lázár kaposvári lelkészt. A kórház megnyitását 1846 november 2-ára

tzték ki. Addig befolyt összesen 28.404 frt, melyhez adakoztak: Ocskay Pál

lakócsai tiszttartó 100, Czindery László és neje 1200, Kund Dániel 100, Zicsy

János Nágocsból 100, herczeg Batthyány 800, ifj. gróf Zichy Károly 1000, Gaal

György 120, herczeg Batthyány 2200, gróf Batthyány Gusztáv 600, gróf Batthyány

Kázmér 400, gróf Batthyány Iván 200, veszprémi püspök 1000, esztergomi f-
káptalan 200, pécsi püspök 400, ájtatos rend 200, Czindery L. 200, gróf Batthyány
Kázmér 1100, gróf Zichy Károly 2000, herczeg Esterházy 3000, tihanyi apátság

100, Inkey József 100, Csapody Pál 100, gróf Festetics Tassüó 100, gróf Festetics

Miklós 400, pannonhalmi fapát 100, Tallián Imréné, Somogyi M. 3000, Zichy Domo-
kos veszprémi püspök 200, szentjakabi apátság 300, Szüts István kanonok 200,

báró Sina György 1200, Gaal István 100 és Tallián Lázár 100 forintot. Ezeknek
a lelkes hazafiaknak köszönhetjük, hogy a kórház 19.850 frt költséggel felépült

és felszerelést nyert és hogy még 9000 frt a kórház-alap javára el is volt helyezhet.

Megválasztották gondnoknak Fater János ügyvédet és pénztárnoknak Németh
Antal táblabírót. Az intézet orvosa, a forvos felügyelete mellett, Vinkler nyugal-

mazott hadi forvos lett, ki erre önként kínálkozott. A kórházi választmány tagjai

lettek: Dornay István gondnok, Fater János ügyész, Németh Antal pénztáros,

Csorba József forvos és Xantus János táblabíró.

1847 május 1-érl keltezve találjuk az els kórházi jelentést, melybl meg-
tudjuk, hogy herczeg Esterházy Pál a kórház telkét, melyet e czélra már régebben
átengedett, az úri-adózástól is felmenti azzal, hogy az uradalmi jog elismeréséül

évi 30 ezüst-forintot fizessen. Ugyané jelentésbl látjuk, hogy a kórház 39 beteget

ápolt. 1847 augusztus hó 2-án kelt a második jelentés, mely szerint 22 beteget

ápoltak, 38 krajczár napi ápolási díj mellett. 1848-ban Vágner Gábor központi és

kórházi rendes orvos jelenti, hogy negyedév alatt 44 beteget ápoltak. Az 1859. évi

4564. számú rendelet következtében a 21533. számú helyhatósági intézvény nyilvá-

nossági jelleggel ruházta fel a kórházat.

1856-tól németül vezetik a könyveket. A törzskönyvbl látjuk, hogy 1856-ban

607, 1857-ben 619, 1858-ban 397, 1859-ben 470, 1860-ban 776, 1861-ben pedig

538 beteget ápoltak. 1856-ban az egész felügyeletet Szálai Nikodem cs. kir. megye-
fnök vette át. 1862-ben a kórház élén Töltényi János dr. állott, ki 400 frt

fizetéssel egyúttal gondnok is volt. Alorvos volt Huber Mihály seborvos 200 frt

fizetéssel és segédorvos Döbirigy Ferencz szigorló orvos 100 frt fizetéssel. Az ápo-

lási díj 45 kr. volt.

1870-ben Somssich alispán kéri a megyegylést, hogy mivel a sok elmebeteg
a kórházat rendeltetésétl elvonja, írjanak fel a kormányhoz, hogy az elmebete-

geket elmegyógyintézetbe szálbtsák.

1870-ben meghalt Töltényi János és a kórház vezetését ideiglenesen Farai
János dr. megyei forvos vette át, A kórház betegforgalma 1866 és 1868-ban
1062 volt, köztük 445 katona. Az ápolási napok száma 1870-ben már 16.572.

1870-ben Szigeti Gyula János lett a forvos, kinek vezetése alatt a kórház

új korszaka kezddött. Lakása a kórházban volt, de a kórház túlzsúfoltsága követ-

keztében, a vármegye, a kórházzal szemben, 1876-ban, külön lakást építtetett 8653
frt-ért, mely összeg egy tárgysorsjáték útján folyt be. Ezáltal a kórház 36 ágygyal
gyarapodott. Gondnok lett 1873-ban Würth Adolf. 1879-ban 6000 frt-ért a kórház
mögött emeletes épületet emeltek, alul a konyha, kamara és cselédlakások, az

12*
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emeleten pedig, az elmebetegek részére, 7 czellával. Ugyanez évben épült a halottas-

ház is. Ekkor tehát a korház 25 szobájában 137 ágy állott a betegek rendelkezésére.

1884-ben a zsúfoltság miatt Szigeti Gyula János dr. igazgató-forvos el-
terjesztést tett a vármegyéhez, a kórház kibvítése iránt. 1886-ban megvették a

szomszédos telket és erre építették a nyugati, emeletes szárnyat, mintegy 15,000
frt-ért, a mivel a kórház egy mtteremmel és 45 ágygyal bvült, Ekkor rend-

szeresítették a második alorvosi állást, melyre Gáspár Imre dr.-t nevezték ki.

1890-ben szervezték a harmadik alorvosi állást, melyet Schaeffer Károly dr. spe-

czialista szemorvos foglalt el.

1887-ben a kórházigazgató elterjesztésére a vármegye Csépán Antal alispán-

nak, a kórházi választmány elnökének, elévülhetetlen érdemeit márványtáblán

örökítette meg és az emléktáblát 1887 deczember 29-én leplezték le.

Bábaiskola. Miután a kórháznak már 15 év óta volt szülészeti osztálya, 1891-ben. a bel-

ügyminiszter jóváhagyásával, hathetes bábatanfolyamot nyitottak. így keletkezett az

országban az els úgynevezett másodrend bábaiskola.
Az új kórház. 1891-ben nevezték ki Szaplonczay Manó dr.-t a megye tiszti forvosává,

ki a kórház és a bábakérdés fejlesztését a legnagyobb gonddal karolta fel. Tekin-

tettel a kórház zsúfoltságára, az elmebetegek elhelyezése körüli tarthatatlan álla-

potokra, továbbá arra, hogy a kórháznak nem volt külön fertz-osztálya és végül,

hogy a bérbeadott élelmezéstl, a polgári ápolószemélyzettl a kórházat nagyrészt

megszabadítsa, Szigeti Gyula János dr.-ral egyetérten, 1894-ben beadványnyal járult

a megyéhez, mely, az elterjesztést méltányolván, elhatározta egy elmebeteg- osztály

építését 100—120 elmebetegre, egy fertz-pavillon építését 20 betegre és végül

hozzájárult ahhoz, hogy az élelmezés házi kezelésbe vétessék és hogy az ápolás

apáczákra bizassék s az ehhez szükséges helyiségek mintegy 150.000 frt költséggel

megépíttessenek. Az építés vezetésére és felügyeletére Maár Gyula alispán elnöklete

alatt kiküldettek: Szaplonczay Manó dr. tiszti forvos, Szigeti G3mla János dr.

kórházigazgató, Scholcz Gyula kir. fmérnök, Dépold Béla építvezet kir. mérnök.

Ujváry Ferencz apátplébános és Tevéig Béla dr. ügyvéd.

1897-ben készen volt minden. Az elmebeteg-osztályba a belügyminiszter is

küldött betegeket. Az apáczalakás és a kápolna még készen sem volt, máris át

kellett alakítani és kibvíteni, 30.000 frt költséggel. 1898-ban helyezték el az

elmebeteg-osztály fbejárata fölött az emléktáblát.

A betegforgalom nagyarányú emelkedésével rendezte a vármegye az orvosi

és tisztviseli fizetéseket is és emelte az ápolók és szolgák számát. Az igazgató-

forvos fizetését 800 frt-ról 1000 frt-ra emelték, természetbeni lakással, ftéssel,

világítással. Az alorvosokét 500 frt-ról 600 frt-ra, a gondnok fizetését 400 frt-ról

600 frt-ra és rendszeresítették az ellenri állást, 500 frt fizetéssel. A kórházi káplán

fizetését 400 frt-ban állapították meg. Az ápolószemélyzetet 16 apácza és 12 világi

ápolóra emelték fel. Rendszeresítették a kapus- és gépész-állást és a házi kezelés

miatt a saját 4 holdas telken konyhakertészetet rendeztek be, melyet elmebetegek

míveltek. A nagy beteglétszám miatt az elmebeteg-osztályra osztályos orvossá ki-

nevezték Telegdi Zsigmond dr.-t, késbb a belgyógyászati osztályra Ülhnann Antal

dr.-t, majd a szemészetre Schaeffer Károly dr.-t, a tüdbeteg- és fertzosztályokra

pedig osztályos orvossá Csurgó Jen dr.-t,

1890-ben a betegfelvétel a 3000-et meghaladta, a bábatanulók száma is

állandóan nagy volt, mert nemcsak Somogy, hanem Tolna, Veszprém és külö-

nösen Zala megyébl küldtek a kisközségek tanulókat, miért is Szaplonczay Manó dr.

tiszti forvos azt az elterjesztést tette, hogy építsen a vármegye egy szülészeti

és ngyógyászati pavillont. Ezt azonban a belügyminiszter nem hagyta helyben.

1893-ban a tiszti forvos elterjesztésére elhatározta a vármegye közönsége,

hogy a kórházi orvosokat és tisztviselket is felveszi a megyei nyugdíjintézetbe.

1900 deczember hó 16-án meghalt a kiváló képesség, humánus és vas-

szorgalmú igazgató. Halála után a kórház vezetését Szaplonezag Manó dr. tiszti

forvos vette át, ki egyidejleg leltározta és rendezte a kórház vagyonát, A mérleg

szerint a felszerelés értéke 164.839 K 94 fillér, az épületeké pedig 346.139 K
38 fillér volt. Az alapítványi tkék összege 78.453 K-ra rúgott.

1901 január hó 31 -én nevezték ki igazgató forvosnak Szigeti Gyula Sándor dr.-t,

a budapesti II. sebészeti klinika tanársegédét.

Miután a sebészeti osztály már nem volt megfelel, s mivel a tervezett

ngyógyászati és szülészeti pavillont a miniszter nem engedélyezte, az új igazgató-
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forvosnak sebészi jártassága is szükségessé tette egy sebészeti pavillon építését.

A kórházi választmány ezirányú elterjesztését a vármegye közönsége magáévá
tevén. 1906 ban megépült a modem sebészeti pavillon 150.000 K költséggel,

60 rendes ágygyal és 4 különszobában 8 külön ágygyal. Van két mt-terme és

Röntgen-laboratóriuma is. A nagy arányokban terjed tuberkulózis leküzdésére

alakult „Tüdvész ellen védekez egyesület" 1912-ben a kórház kertjében modern
tüdbeteg-pavillont építtet 50 ágyra, 150.405 K építési és 20.000 K felszerelési

költséggel. Az épületben nyertek elhelyezést a dispensaire helyiségei is. A kórház

jelenleg 500 ágyra van berendezve.

Hogy a kórház ily nagyarányú fejldésével annak betegforgalma is mennyire

emelkedett, legjobban mutatják a következ adatok : 1910-ben ápoltak 4154 beteget

152.770 ápolási napon, 1911-ben 4430-at 153.784 napon és 1912-ben 4511-et

166.580 napon át.

*
* *

1808-ban élt Marczaliban a nemesszív Paczay István esperes-plébános, ki vég- Ma
ispotáiy '.

rendeletében 300 forintot hagyományozott egy Marczaliban felállítandó „Ispotály" -ra, s

300 forintot a szegény öregek és árvák segélyezésére azzal, hogy ha valamikor

Marczaliban egy Ispotály állíttatik, ez is ahhoz csatoltassék. Ezt az alapítványt

1849 ig a marczali plébánosok kezelték és gyjtésekkel gyarapították, úgy hogy
az alapítvány 1849 ben már 5204 frt volt, a mikor egy bizottság vette át az alapít-

vány kezelését, 1890-ig, mikor az már 15.000 frtra rúgott. A házat már évek óta

magánkórházként használták, 5— 6 ágygyal és 3—4 elaggott iparosnak való lakással.

1889-ben az alapítvány kezeli elhatározták, hogy megveszik a szomszéd telket

és építenek és felszerelnek egy megfelel modern kórházat és készen átadják a vár-

megyének, ha a vármegye a kórháznak örökös fenntartását magára vállalja és

kieszközli a közkórházi jelleget. A törvényhatóság 1890. évi februári közgylése
az ajánlatot elfogadta az esetre, ha a belügyminiszter a 30 ágyra felszerelend

kórháznak a közkórházi jelleget megadja.

Miután a belügyminiszter május hó 13-án az engedélyt megadta, az építkezést

azonnal megkezdték és októberben már jelentette az építbizottság, hogy a vár-

megye a kórházat átveheti. Ennek megtörténte után a belügyminiszter, deczember
13-án, 84.299. szám alatt a közkórházi jelleget megadta a kórháznak. Utána
Tollián Béla fispán kinevezte Szaplonczay Manó dr.-t a kórház igazgató-forvo-

sává, Mitzger Miksa dr.-t alorvossá és Szalay Józsefet gondnokká. 1891 február 13-án

vették fel az els beteget. A kórház építése, 38 ágyra, 15.000 frt-ba került, mely-

bl 8 ágy az agg-ápoldáé volt.

A kórház nagy betegforgalma következtében 1898-ban a kórházi választmány

az aggápoldát kitelepíttette.

1891-ben a Marczali Takarékpénztár-Készvénytársaság 1000 frtos alapítványt

tett. 1890-ben pedig Sostorics György hagyott nagyobb összeget a kórházra.

1903-ban a kórházat ki kellett bvíteni és átalakítani. Megvették tehát a nyugatról

szomszédos telket, azon a fertz betegek részére épületet emeltek, az utczai

házat kórházi czélokra rendezték be, miáltal a kórház 60 ágyra bvült ki. 1905-ben

ismét vettek egy telket 4000 koronáért. 1905-ben kérte a törvényhatóság a bel-

ügyminisztert, hogy engedélyezze a kórház újjáépítését és engedje meg egy 100.000
koronás kölcsön felvételét. Ehhez azonban a miniszter nem járult. Majd 1913-ban
az alispán azt javasolta a közgylésnek, hogy szavazzon meg 40.000 koronát,

használja fel a kórház tartalékját : 7024 koronát és a még szükséges összeget

kérje a belügyminisztertl. Ez meg is történt. Szaplonczay Manó dr. a kórházat

1891 január 1 ti 1891 október 31-ig vezette, a midn tiszti forvossá neveztetvén

ki. utóda Szönyeyhy János dr. lett, ki távozván, 1892 áprilistól Fülöpp István dr.

vette át az igazgatást. Mitzger dr. halála után Téchy József dr. lett az alorvos.

Az alapító emlékére a kórházépület közepén kápolnát rendeztek be, a hol a

gyógyulást és menhelyet keresk a nemes pap -alapítót imáikba foglalhatják. 1891-ben

216 beteget ápoltak, 5368 napon, 1900-ban már 445-öt, 13.579 napon, 1910-ben

pedig 716-ot, 21.761 napon. A kórház megnyitásától 1912. év végéig összesen

10.685 beteget ápoltak, 311.571 napon át.

Szigetvári közJcrház. 1867 január havában Vermes György turbéki földbirtokos, Sz '?.
et
^.
ár*

.

Hölbling^Ignhcz, Salamon Gyula és Koharits Ferencz szigetvári urak elhatározták,

hogy megvetik alapját egy Szigetváron emelend kórháznak. Nyomban le is tettek:



230 Közegészségügyi viszonyok

Vermes György 300 frt-ot, Hölbling Ignácz 200-at, Salamon Gyuía és Koharits

Ferencz 100 frt-ot. A pénzt átadták Salamon Gyula gyógyszerésznek és megbízták az

alap kezelésével. Azonnal megkezdték a gyjtést is. 1894-ig a gyjtött összeg, kamatai-

val együtt. "25.160 frt-ra rúgott. Ekkor az alapítók közül még életben lév Vermes
György és Salamon Gyula, Szaplonczay Manó dr. tiszti forvoshoz fordultak tanácsért

és annak eredményeként 1894 szeptember 29-én felajánlották a vármegyének a

rendelkezésre álló összeget a kórház építési czéljaira; a község megfelel ingatlant

ajánlott fel tartozékaival együtt s egyben elkészítették a kórház terveit is. A tör-

vényhatósági bizottság 1894 októberben tartott közgylésén az ajánlatot elfogadta

az esetre, ha a belügyminiszter a közkórházi jelleget megadja. Ez elször csak

elvileg ment bele a dologba, de az építési engedélyt kiadta. Miután a terveket is

megfelelen átalakították, megalakult az építbizottság, Vermes György vezetése

alatt. Építés közben azonban kitnt, hogy a rendelkezésre álló összeg nem elegend.
Ekkor két kiváló emberbarát jött segítségül : Biedcrmann Rudolf és neje, a kik

10.000 frt-tal és Biederm-ann Ottó, a ki 1000 frt-tal járultak a költségekhez. Kívülük

még magánosok és járásbeli községek adakoztak kisebb-nagyobb összegeket.

Az építés megkezdése eltt megvették a szomszédos telket 1800 frt-ért.

Az építést 1895. év szén már befejezték és azt a vármegye tulajdonába vette, a
belügyminiszter pedig 1896-ban a közkórházi jelleget adományozta a kórháznak.

A kórházat 42 ágyra szerelték fel és az ápolást az „Isteni megváltás
!

'-ról

nevezett apáczákra bízták. 1896 márczios 23-án nevezték ki igazgatóforvossá

Raksányi Árpád dr.-t, alorvossá Vajda Ignácz dr.-t és gondnokká Verböczy Jánost.

Már az 1896-iki csonka évben 390 beteget ápoltak itt, 9393 napon. 1897-ben
793-at, 19.389 napon, a mikor az ágyak számát nyolczczal szaporítani kellett.

1898-ban 959-et vettek fel és ápoltak 23.365 napon. A nagy betegforgalom

következtében 1900 november 5-én a vármegye elhatározta, hogy a kórházat

28 ágygyal kibvíti és e czélra 50.000 korona kölcsönt vesz fel. A kibvítés

czéljaira megvettek egy szomszédos telket. Az építkezés 36.551 koronába került és

az új részeket 1904 márcziusban vették használatba. Az apáczák részére külön

emeletes pavillon épült, a hol a kápolna is elhelyezést nyert, melyet Troli Ferencz

pécsi kanonok rendeztetett be. Bevezették az artézi kút vízvezetékét is és ugyan-

ekkor Rencz Béla (Albert) pécsi lakos, mint egykori szigetvári ember, 10.000

koronát hagyott a kórházra. Majd Ivánkovics István .emlékére tett özvegye 2000 kor.

alapítványt, melynek azonban csak kamatait lehet felhasználni. 1909-ben Raksányi dr.

elhalt és helyére Rosenberger Alajos dr.-t nevezték ki igazgató-forvosnak, majd
1911-ben meghalt Verböczy János gondnok, kinek helyére Sárközy Kálmán került.

Az óriási betegforgalom a kórház újabb kibvítését teszi szükségessé, a mit

a törvényhatóság úgy szándékozik 1914-ben megoldani, hogy a fépület eltti

kertben, az utczai homlokzaton, egy épületet emel és abban kap lakást a forvos.

a gondnok és ebben lesznek elhelyezve az összes irodák. A fépületben így fel-

szabaduló helyiségek kórtermekké alakíttatnak át és a kórház ismét 20 ágygyal

bvül. Az ágyak száma jelenleg 120. 1900-ban 1125 beteget ápoltak, 28.347 napon.

1905-ben már 1770-et, 44.948 napon, 1910-ben 1789 et, 42.910 napon és 1912-ben

2003-at vettek fel és ápoltak 47.118 napon. A kórház megnyitása óta ápoltak

összesen 34.963 beteget 584.756 napon át.
K
kór

e

ház
magán" A héthelyi magánkórház. 1902-ben gróf Hunyady Imréné, szül. Györy Feli-

citás grófn, tudatta a vármegyével, hogy Kéthelyen, uradalmainak középpont-

jában, magánkórházat szándékozik építeni és saját költségén fenntartani. A tör-

vényhatósági bizottság ezt a nemeslelk elhatározást hálával vette, a terveket

felterjesztette a belügyminiszterhez, ki a kórház felállítását 1902 ben engedélyezte.

A kórház az apáczák kertjében épült fel, 6000 frt költséggel, 20 ágyra, 1903

január 1-én adták át rendeltetésének. A kórház a „Boldogságos Szent Szz szep-

ltlen fogantatása" nevet viseli, az ápolást és élelmezést apáczák végzik, a kórház

kezelésével Lechner Antal dr. uradalmi orvost bízták meg. A jól felszerelt kórházban

van elhelyezve a nagy uradalmi házigyógyszertár is. 1905-ben már 350, 1906-ban

290, 1907-ben 273, 1908-ban 219, 1909-ben 258, 1910-ben 284, 1911 ben 309

és 1912-ben 133 beteget ápoltak benne. Lechner Antal dr. után Jandó Rezs dr..

majd Nemecseh Gyula dr. kezeli a kórházat.
Nagyatádi kór- Nagyatádi kórház alap. Csorba József dr. néhai fizikusnak 1857-ben meg-

jelent munkájában találjuk, hogy „Nagyatádon, a szent-ferenczrendiek zárdájában

van a Czindery családtól alapított intézet, mely kórház nevet visel ugyan, de a
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benne lévk csak táplálást és semmi orvosi ügyeletet nem élveznek. A tkékre,

költségekre és számadásokra pedig a kormány gyakorol felügyeletet". A vármegyei

levéltárban lev iratok szerint pedig a budai helytartótanács 1802-ben 3570. szám
alatt megküldte a vármegyének Adamovics Erzsébet, Czindery Donát özvegye,

végrendeletének másolatát és értesítette, hogy nevezett 6000 frt alapítványt tett,

melybl 1000 frt az atádi Czindery-birtokon felállítandó kórházra, 5000 frt pedig

öt szegénynek ottani ápolására fordítandó és hogy ez összeget és a végrendelet

végrehajtását Czindery Eókusra vagy özvegyére bízta. Mivel pedig a nevezettek

a végrendeletet mindezideig nem teljesítették, a vármegye intse meg ket és ha
ez nem használna, tiszti pert indítson ellenük. Hogy mi lett ezzel az alapít-

ványnyal, azt nem tudni ; a vizsgálatot azonban elrendelték. 1895-ben Ehn Sándor
nagyatádi fszolgabíró elhatározta, hogy egy Nagyatádon felállítandó járási kór-

háznak alapot teremt. Az alapot a községi utak mentén növ f árának össze-

gyjtésébl kezdte megteremteni. A községek közgylése 1896-ban a fbért fel-

ajánlotta és felkérte Ehn Sándort, az alapnak további kezelésére, mely akkor

9 drb. magyar aranyjáradékból, 2097 K értékben és 138 K 30 fill. készpénzbl
állott. Az alap, további kezelés végett, a vármegyéhez kerülvén, azóta elérte a

13.215 K 12 fillért. Máris mozgalom indult meg, hogy ez alapból községi járványkórház

építtessék, melyben a tüdbetegeket gondozó helyiségek is elhelyezést nyerjenek.

Mária Valéria Árvaleányház. Freistadtler Antal, a Somogyban fekv herczeg Arvaieányhaz.

Esterházy-madahmik azeltti bérlje, 1870-ben, vagyontalan leánygyermekek házias

neveltetésére és kiképzésére, Kaposvárott, „Mária Valéria" fherczegn neve alatt,

felállítandó intézet alapjához 10.000 frank összeget ajánlott fel a vármegyének.
Késbb ez összeget, az ajánlat idejétl esedékes kamatok s a vármegyétl bérelt

10 hold föld jövedelmének beszámításával, 15.000 frankra emeli.

Az alapítvány elfogadtatván, megalakult az árvaleányház bizottsága, élén a

fispán feleségével: Jankovics Lászlóné, szül. Tallián Rozáliával. 1880 szeptember

29-én értesítette a belügyminiszter a fispánt, hogy felsége megengedte az árva-

háznak Mária Valériáról leend elnevezését. Az árvaleányház alapjának gyarapítá-

sához adakoztak még 1875-ben Inhey Antal 100, gróf Széchenyi Dénes 1000
frt-ot és mások is kisebb-nagyobb összegeket. 1883-ban a vármegye a „Papsára" -

dlben lév ingatlanokat adja át bérnélküli használatra, a tulajdonjog fenntartásával.

1896-ban vármegyei árvaház-alapot teremtenek és elrendelik, hogy 6198 frt 65 kr.-t

a gyámpénztárból a megyei pénztárba helyezzenek át és hogy az Els Magyar
Általános Biztosító Társaságtól fizetend évi jutalékok is az alaphoz csatoltassanak.

• Az árvaleányház 1883-ban készült el és ekkor 23 árvaleányt vettek fel. Azontúl

évenként, a megüresedett helyek szerint, még 1—7 árva talált itt menhelyet. 1912.

év végéig összesen 104 árva nyert benne elhelyezést.

;
i Az alapító fiának, Freistadtler Vilmosnak a halála után az árvaleányház vál-

ságos helyzetbe kerülvén, Talbán Gyula alispán felhívta az alapító örököseit, hogy az

intézet fenntartásáról gondoskodjanak. Ezután — úgy a hogy — megint segélyezték.

Miután az épületek rossz karban voltak és a növendékek ismét a legsanyarúbb
helyzetbe kerültek s mert az örökösök ismételt felszólításra sem reagáltak, Tallián

Gyula alispán felhívta Kozma Sándor végrendeleti végrehajtót, hogy a család eltt

tárja fel a helyzetet, figyelmeztetvén arra, hogy tulajdonképen ennek az alapít-

ványnak köszönhetik nemességüket, lovagi czímüket stb. Ez hatott. 1892-ben az

alispán és Kozma Sándor között egyezség történt, mely szerint Freistadtler Antal

15.000 frankos alapítványa újabb 10.000 frt-tal kiegészíttetik és hogy az épületeket

teljesen helyreállítják és így adják át a vármegyének. így került az árvaház a

vármegye kezelésébe.

Az alispán felhívására Kaposvár hölgyei megalakították a „Mária Valéria-

Egyesület "-et, melynek elnöknje Psik Lajosné, alelnökn Szigeti Gyula Jánosné,

titkár Plachner Sándor és gondnok Paroli Gusztáv lett. Választottak még 30 ni
és 5 férfi-választmányi tagot is. Intézeti orvos lett Gáspár Imre dr. Az egyesület

évrl-évre bálokat, tea-uzsonnákat, jótékony vásárt rendez és így hozza össze a

fenntartáshoz még szükséges összegeket. Psik Lajosné távozása után elnökn lett

Szigeti Gyula Jánosné, alelnökné Leposics Ignáczné.

Az árvaház ügyeinek végleges rendezése Plachner Sándor nemrég elhunyt

megyei fjegyz érdeme. Az árvaleányház vagyona jelenleg az ú. n. „Szedres-
kert", az intézeti ház és melléképületei, 13 hold, 520 koronáért, bérbeadott föld,

végül 73.951 korona készpénz.
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Kaposvári agg-ápolda. Csorba József dr. fizikus munkája említi, hogy „már

régebben is volt Kaposvárott egy betegek menhelye, XVinkler gödrei plébános által

alapítva s több megyei jóltevk által gyámolítva. Elbb csak ügyefogyottak, szegény

öregek táplálóhelye volt ez, idmben s eszközlésemre úgy rendeztetett, hogy 10—12
beteget is ápoltatnék benne. Fájdalom, hogy az alapítólevél bet szerint történt

magyarázatja miatt a legtisztább czélzat ellenére ez össze nem olvadhatott ama
nagyobbal (t. i. a kórházzal) s így csak kaposvári lakosokra s mesterlegényekre

korlátozva, a nagyobb közönség gyámolítását nélkülözi".

A város irattárában rzik a vármegyének 1800. évi május hó 20-án kelt,

Kaposvár mezvároshoz intézett jegyzkönyvének 469. számú kivonatát, a melybl
megtudjuk, hogy: „Winlder Mihály a pécsi fegyház kanonokja, gödrei plébános

emlékezetül adja, hogy Kaposvár város lakosainak, szegényeknek és minden
segélyt nélkülöz betegeinek legyen hová fejeiket lehajtani, ápoldát kíván állítani

és hogy ennek felállítására a földesuraságtól, herczeg Esterházy Miklóstól enge-

delmet nyert. Az épület felépítésére 1000 frt-ot befizetett és a herczeg pénztárába

kamatra letett 2000 frt-ot, hogy az ápoldának évenként 100 frt jövedelme legyen.

Kéri a megye közönségét, hogy ezen ápoldát pártfogásába venni és kegyelmessége
kötelezvényét, valamint a csatolt alapítólevelet is levéltárba letenni és errl elteend
bizonyítványt kiadni kegyes legyen."

Megtudjuk ez értesítésbl, hogy a herczeg három holdnyi földterületet ado-

mányozott, hova udvarral és kerttel ellátott ápoldát építeni lehessen, hogy az el-

hagyott szegények, különösen betegségük alkalmával, menedéket találjanak. Meg
van határozva, hogy ez ápoldába egyedül mezvárosbeliek vétetnek fel folytonos

ápolásra, más vidékrl jöttek, minden valláskülönbség nélkül, csak arra az idre
vétetnek fel, míg meggyógyulnak és mikor egészségüket visszanyerték, elbocsát-

tassanak. Megjelöli az alapítólevél, hogy az ápoldába minden Kaposvárott lakó

uradalmi tisztnek szolgái és szolgálói, mesteremberek segédei, inasai, szolgái és

szolgálói, úgy minden egyéb itteni lakos szolgái és szolgálói, ha odahaza terhül

esnek, ez ápoldába felvétetnek és a többi szegényekkel együtt lehetségig ápoltatnak,

míg ismét felgyógyulnak. Meghatározza, hogy ez ápoldába élethossziglan vétessenek

fel szegények és hogy csak egyedül a szegényeknek legyen teljes használatára.

Hogy az aggápoldát mikor adták át rendeltetésének, megállapítani nem lehet.

Jelenleg is él egyik gondnoka: Würth Adolf szerint, 1858-ban már kezelte a
vagyonát, de Csorba munkájából látjuk, hogy már elbb is fennállott,

A régi épület a F-utcza és az Anna-utcza sarkán állott, honnan 1898-ban
költözött át a Szigetvári-utczába. Az ott menedéket talált aggok száma ezid-
szerint 60, a kik élelmezést is kapnak. Miután azonban mostani állapotában fenn-

tartani nem lehet, a város képviseltestülete elhatározta, hogy azt a cseri város-

részbe telepíti ki, a hol pavillonrendszerben óhajtja megépíteni. Egyben elhatá-

rozta, hogy az aggokat élelmezésük javíthatása végett foglalkoztatni fogja (papk-

zacskócsinálás, vesszkosárfonás stb.) s e czélra foglalkoztató-termeket is nyit.

Az alap vagyona ezidszerint 91.375 korona.
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IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MVÉSZET.

A tudomány és irodalom virágzásának egyik alapfeltétele a kifejlett társadalmi

J-\ és városi élet. Somogy vármegye a múlt század els feléig még teljesen

„várostalan megye" volt. Egész területén alig lehetett találni egyetlen olyan

helységet, a melynek népessége elérte volna a háromezerét, s ezért a vármegyében
nem is fejldhetett ki sohasem mélyebb irodalmi és tudományos élet.

Somogy vármegye azonban minden idben kivette részét a nagy nemzeti

kultúrmunkából, és a vármegye önérzetes büszkeséggel tekinthet vissza hazánk
szellemi mveldésének emelésében kifejtett hasznos szolgálataira, mert habár a

vármegye területén, sajátos népességi viszonyainál fogva, nem is volt mozgalma-
sabb tudományos és irodalmi élet, de a vármegye szülötteit mindig ott találjuk a

nemzet szellemi munkásai között, st többeket látunk olyanokat is, a kik vezérek-

ként a mveldésnek, a haladásnak új útjait megnyitva, nemcsak hazájukban,

hanem a külföldön is dicsséget szereztek szülföldjüknek.

Hiszen a dolgok rendjének egyszer logikájánál fogva sem lehetett ez más-
ként. A magyar lélek evolúcziója hozta magával, hogy a legmagyarabb vármegye
mindig tevékeny részt vegyen a magyar faj és nemzetiség megtartásában, fejlesz-

tésében és emelésében.

A nemzeti szellem els fellobbanása az idegen szellem és intézmények ellen

Somogy vármegyében történik, Koppány lázadása Szent István ellen a hamisítatlan,

tiszta smagyarság védekezése az új, idegen szellem térfoglalása ellen. De a a keresztény

küzdelemben az új szellem lett a gyztes és a gyz sietett az elfoglalt veszélyes
'zep or '

területet az új szellem : a kereszténység számára annál inkább megersíteni.

Szent László 1091-ben Somogyváron benczés apátságot alapított, mely a XVI. szá-

zadig fennállott, ugyancsak alkotta a Szent Egyed-apátságot. II. Géza özvegye,

Eufrozina, a Szent János-vitézek számára Csurgón konventet alapított (1141).

Segesden is volt már a XHI. század elején kolostor; Anjou-házbeli királyaink

Kröshegyen építtettek klastromot és templomot stb. Ezekben a klastromokban
bizonyára ugyanaz a szellemi élet folyt, mint az ország többi klastromaiban álta-

lában ; de ennek a szellemi munkásságnak még nyomait is elpusztították a követ-

kez századok harczai. Somogy volt a határ: kelet és nyugat között, kapuja Horvát-,

Stájerországnak és Ausztriának, folytonos dúlások, harezok székhelye. Miként
maradhatott volna itt tartós nyoma a csendes klastromok írott kultúrájának?

De fennmaradt egy fontos emlékünk a magyar reneszánsz korából, a mely
fényesen mutatja, hogy Somogy vármegye férfiai minden idben megértették a
haladás eszméit. Ez az emlékünk a Budai Krónika (1473), az els magyarországi Budai Krónika.

nyomda egyetlen terméke. Ez a nyomda a somogyi származású Karai Lászlónak

(f 1485), a budai prépostnak, Mátyás király személynökének a nevéhez fzdik,
a ki Rómában jártában megismerkedvén a könyvnyomtatással, annak nagy fontos-

ságát megértette és Hess András vezetése alatt, saját költségén felállíttatta Budán
az els magyar nyomdát.

A reformáczió Somogy vármegyében alkalmas talajra talált, gyorsan elterjedt Areformáczió

és mihamar ers gyökeret vert. Itt, Szigetvár hatalmas ura, Török Bálint és ennek
neje, Pemflinger Katalin, Mária királynénak egykori udvarhölgye, voltak az új

vallás buzgó védi és terjeszti. Szigetvár és a közeli Kálmáncsehi csakhamar
középpontjai lettek a reformácziónak, Török Bálint ipja, Pemflinger Márk, pedig
valóságos hittérítként mködött Somogyban.

De nemcsak hatalmas anyagi és erkölcsi támogatókat nyert az új hit a vár- Meiius Péter,

megyében, hanem Somogy adta a reformácziónak egyik legkiválóbb szellemi veze-
tjét, Horhi Juhász, vagy tudós nevén Meiius Pétert (1515—1572), a magyar
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Kálmúncsehi
S. Márton.

Tinódi Sebes-
tyén.

Kálvint, mint ellenségei nevezték, a „debreczeni Péter pápát". Ez a nagytudományú,
megalkuvást nem tr pap hatalmas hitvitázó tehetségével, fanatikus hitével a

magyar Kálvinizmnsnak megalapítója és megszilárdítója lett és alig tíz évre ter-

jed írói mködése elég volt arra, hogy „hitfeleinek apostolává, ellenségeinek félel-

mévé változzék". Kimagasló egyénisége és a korszakot uraló, vezérl szereplése
adtak alkalmat arra is, hogy ennek az idnek egyik drámai szatírája, a „Debre-
czeni disputa" vagy a ., Válaszúti komédia", az hittéríti mködésének egyik
legnevezetesebb mozzanatát választotta tárgyává és t tette meg a dráma fhsévé.
De nemcsak reformátorként, hanem mint tudós is úttör volt Somogynak e kiváló
tia, mert az els magyar botanika is az nevéhez fzdik.

A reformácziónak egy másik nagy alakja, a tudós Kálmáncsehi Sánta Márton

(f 1557) református püspök, a ki fleg a Szilágyságban és Erdélyben buzgól-
kodott Kálvin tanainak terjesztésén, szintén ennek a vármegyének a szülöttje.

E jeles férfiak Szigetvár hs urának, Török Bálintnak pártfogása alatt állottak,

de Somogy vármegye területén túl mködtek. 1 Török Bálint azonban nemcsák az új

hitnek és a tudománynak, hanem a költészetnek is lelkes meczénása volt. Midn
Tinódi Sebestyén a török elleni harczokban kapott sebeibl kigyógyult, Török
Bálint megfogadta íródeákjának és a költ 1534—35 körül a szigetvári udvarhoz
került, hol Török Bálint lantosa és fiának neveljeként életének legboldogabb
éveit tölti. Itt írta 416 soros bibliai elbeszélését, Judit asszony históriáját, mint
a vers végén mondja : „Ezt szorzotté az szigedben

|
Terek Bálintnak házánál

éltében". Itt énekelte meg jó urának török fogságba esését „Buda veszésérl és

Terek Bálint fogságáról
1

', melyben meghatóan írja le Török Bálintné kesergését

:

„Fohászkodik vala és igen sír vala
|
Jó Terek Bálintné, hogy hírt nem hall válla.

|
Csuda-

képen töri, fárasztja ö magát,
|
Sírva ápolgatja futosó két fiát,

|
Oly igen kesergi urának fog-

ságát,
|
És az két fiával az nagy árvaságát.

|
ígyen éjjel nappal hallják kesergését,

|
Immár nem

alítja világban élését,
|
Hallja meg az Isten az ö könyörgését

|
Hogy hamar láthassa ura meg-

jövését.
|
Ezer ötszáz negyven és egy esztendben

|
Budáról császárnak el-alámentében,

|
Szi-

getben ki szörzé vala nagy fektében,
|
Vitéz urán való nagy kesergésében."

Az ellenrefor-

máczió kora.

A nemzeti szel-

lem védi.

Ugyancsak egy másik költeményében, a „Prini Péternek, Maflát Istvánnak
és Török Bálintnak fogságokról'

1

is magasztalja, a h lantos, ura vitézségét és

úrnjének vígasztalhatatlan szomorúságát.

„Fohászkodik mostan sok gyakor sírásval
|
Asszony-feleségöd az két szép fiadval.

|
Örömök

soholt sincs te jó szolgáidnak,
|
Kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak.'"

Tinódi, ura elfogatása után, Szigetváron maradt, míg Törökné a várat Ferdi-

nándnak átadta, azután asszonyával Csurgóra vonult és itt tartózkodott mindaddig,

míg özvegy úrnje Debreczenbe költözött. Ekkor Tinódi végleg eltávozott Somogy vár-

megyébl és Verbczi Imrének, Török Bálint legjobb barátjának szolgálatába szegdött.

A Pázmány Pétertl megindított ellenreformáczió szellemi harczosai között

nem találkozunk ugyan e vármegye férfiaival, de nevezetessé teszi ezt a korszakot

a vármegyére nézve az, hogy a magyar irodalomnak legkiválóbb nemzeti eposza,

a Szigeti Veszedelem, e vármegye történetébl meríti tárgyát és somogyi férfiak

hsi erényeit dicsíti.

A II. József alkotmányellenes uralkodása nyomán keletkezett nemzeti vissza-

hatás Somogy vármegye férfiait is sorompóba szólítja a nemzeti ügy támogatására

és a vármegyét is ott találjuk mindenütt, az elszánt harczosok között, az els

sorokban. A felébredt nemzeti szellem Somogy furait a legnemesebb felhevülésre

buzdítja és lelkes odaadással sietnek a veszélyeztetett nemzetiség és a magyar

nyelv védelmére ; ott vannak a mozgalom szellemi munkásai között és ott látjuk

ket mindenütt, a hol önzetlen anyagi és erkölcsi áldozatokat kell hozni a nemzeti

kultúra felvirágoztatására. A vármegye területén élénk irodalmi élet keletkezik.

A fúri kastélyok egy-egy góczpontjai lesznek a közszellemnek, hol a vármegye

elkelségei, írók tudósai összejönnek, hogy arról tanácskozzanak, mit tehetnének

a nemzeti mveldés emelésére. Ilyen középpont volt gróf Széchenyi Ferenc:

marczali és somogyvári kastélya, melyrl azt írja Somssich Pál: „Gróf Széchenyi

Ferencz ifjakat, kikben magasabbra törekv lelket sejtett, rang- és születéskülönb-

udvarába hívott meg, hogy ott megismertesse velük a nagyobb ésség nélkül

1 Sztárai Mihályról nem tettünk említést, mert az újabb kutatások szerint a zemplén-

megyei Sztárán született.
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mveltebb körök szokásait. Somssich Miklós, Bodonyi József, a derék jogtudós,

a Talliánok, Stefaits Gáspár, Bezerédi Pál, Szálai József, Xantus Ignácz, Kozma
Ferencz és mások, mind Széchenyi Ferencz udvarában képzdtek".

Hasonló gyülekezhelyei voltak az elkel politikusoknak, íróknak és tudó-

soknak a gróf Hunyady József kéthelyi-, gróf Festetics György csurgói kastélya,

Sárdon a Somssich-kastély és Nagybajomban Sárközy István háza. Ezekhez
méltón sorakoznak a Czinderyek, Csépánok, Juranicsok stb., kikhez sohasem fordult

tudós, író eredmény nélkül támogatásért. Czindery László somogyi fispán 1000
forintot adott a magyar színészet emelésére (1794), Juranics László (1765) saját

költségén adta ki Bacsányi János és több más költ mveit stb.

De irodalomtörténeti nevezetességre emeli Somogy vármegyét e korszakban

az a körülmény, hogy a magyar irodalom három legnagyobb költje, Csokonai

Vitéz Mihály, Pálóczi Horváth Ádám és Berzsenyi Dániel hosszabb ideig a

vármegye területén tartózkodtak és Somogy földjétl, szellemétl ihletve, itt terem-

tették meg költi alkotásaik legjavát.

Csokonai szerelmi csalódásának fájdalmával, Lilla bánatos emlékével szívében Csokonai

hagyta el 1798 április havában Komáromot, hogy sajgó sebével a „világ tolón-
p rt og ''

gása ell" Somogy rengetegébe menjen „haldokolni". Ilyen szomorú hangulatban

jutott Csökölbe, földije és debreczeni iskolatársa, Kis Bálint segédlelkész házához.

A csendes lelkészlak vidám, boldog családi körében Csokonai bánata megenyhült

és itt több költeményt is írt. Innen Hedrehelyre vándorolt, hol barátjánál Szokolai

Dániel megyei esküdtnél ismét több jó napot töltött. Csokonainak ebben az idben
az volt a fczélja, hogy összegyjtött munkái számára kiadót, valamely fúri

meczénást szerezzen. Minden alkalmat megragadott tehát, hogy a somogyi furak
figyelmét magára vonva, ket tervének megnyerhesse. így azon alkalommal, midn
gróf Széchenyi Ferenczet Somogy vármegye fispáni székébe iktatták (1798 júl. 4),

„A haza templomának örömnapja" czímmel egy több mint 300 soros alkalmi köl-

teménynyel tiszteli meg Széchenyit, a ki 100 forinttal jutalmazta a költt. A vers

Sárközy István költségén jelent meg. A fispáni beiktatáson maga Csokonai is

résztvett, és a bevonulás jeleneteit a „Dorottya" I. énekében örökítette meg.
Néhány nap múlva (júl. 7.) „Isis és Osiris" czímmel gróf Széchenyinének nyújt

át egy költeményt, a kitl 50 forint jutalmat kap. Egy harmadik verset „ Czindery

sírja felett keserg özvegy", Czindery Pálnénak ajánlott, a ki 12 aranynyal jutal-

mazta. A somogyi furaknak bkezségérl a költ a „Dorottya" egy jegyzetében

hálásan emlékezik meg.

1798 július 8-án Nagybajomba megy, a hol Sárközy Istvánnét nevenapján Csokonai Nagy-

egy költeménynyel üdvözli. Sárközy szívesen fogadja a költt, a kit csakhamar bajomban.

annyira megszeretett, hogy ez idtl kezdve Csokonai a háznak állandó vendége
és a családnak valóságos házi-poétája lesz. Majdnem egy évet tölt itt e mvelt
ház kedves családi körében, mely id a költ zaklatott életének legboldogabb

esztendeje volt, és költi fejldésére is nagy hatást gyakorolt. Már ekkor fogam-

zott meg lelkében komikus eposzának els terve, melynek els fogalmazványát

Sárközynek fel is olvasta (júl. 9.). Itt fejezte be az „Elrablott hajfürt" próba-

fordítását és itt írta meg — egy Sárközytl hallott adoma alapján — „Az elragadott

nadrág" czím mvét, melynek kézirata. Sárközy házának leégése alkalmával

elveszett. Nagybajomból többször átrándult Kisasszondra, hol gyakran kijárt

a Sárközy kastély mellett elterül erdbe. Itt egy terebélyes bükkfa alatt írta a

..Magánossághoz" czím bölcseimi ódáját:

„Áldott magánosság jövel ! ragadj el
|
Álmodba most is engemet

; |
Ha mások elhagyának

is, ne hagyj el,
|
Ringasd öledbe lelkemet.

|
Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam,

|
Hogy itt,

Kisasszondon reád találtam.
[
E helyben andalogni jó, |

E hely poétának való."

E költeményen kívül a „Mihálynapi álom", „Kifakadás"
,
„Egy háládatlanhoz"

stb. ez idszak költi termékei. Legfontosabb azonban, hogy Somogyban, Sárközy
biztatására írta meg legnagyobb epikai alkotását, a „Dorottya" czím komikus eposzt.

Nagybajomban való tartózkodása azonban más tekintetben is fontos Csokonai Csokonai és pá-

költészetére. Itt ismerkedett meg ugyanis a „Hunniász" népszer költjével, Pálóczi AdIm.
Horváth

Horváth Ádámmal, a ki ez idben szintén itt lakott. (1797-ben költözött Szántódról

Nagybajomba és 1820-ban itt is halt meg.) Horváth nagyon megszerette és nagyra
becsülte Csokonait. Gyakran átadták magukat bor\és pipaszó mellett „csöndes
beszélgetésnek, elmélkedtek a költészetrl és költeményeiket egymásnak felolvasták".
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Horváth nagy hatással volt Csokonaira. Az költészete irányította figyelmét a

népköltészet felé és ebben az idben írta Csokonai népies dalait. Horváth „Hunniásza"
érleli meg Csokonaiban az eszmét, hogy Árpádról egy nagy eposzt írjon. Horváth.
Csokonai halála után, egy dicsít költeményt írt, s ebben a következ sorokban
emlékszik meg Somogyban való együttlétükrl:

..Ahol hajdan sípolhattál, Széchenyi üdvezletted, | Egy Czinderyt elsirattál, Dorottyát
énekletted,

|
Hol velem Megalopolisban 1 néha versent lantoltál

|
S egy nyájos Amarillisben

pásztorleányt rajzoltál,
|
Hol Messene szomszédjában a sugárt terjesztetted,

|
Egy új épült isko-

lában" Apolló terhét vitted :
|
Mindenütt aesthesisednek szz példáit mutattad

|
Emberszeret

szívednek nemes jeleit adtad."

CsokonaiCsr- jgy ej Csokonai Somogyban, s midn a csurgói iskolában egy tanári állás

megüresedik, Sárközy ajánlására, Csokonaira bízzák a tanár helyettesítését, és a

költ 1799 máj. 26-án elkezdi a tanítást. Nagy lelkesedéssel fog a munkához,
a mit legjobban bizonyít az, hogy az oktatáshoz maga készíti a könyveket. Hogy
tanítványait a nyilvános szerepléshez szoktassa, színieladásokat rendez velk. így
eladatta aug. 17-én a ,, Pofok vagy Cnltura" ez. vígjátékot, szept. 1-én a „Gerson
du Malheureux" -t, szept. 23-án, az I. félév végén, „Karnyóné és a két szele-

burdiak" ez. vígjátékát, melyet Csurgón is írt. E vígjátékhoz az Epilógot Sárközy
fiával, Alberttel, mondatta el. Hogy ebben az idben Csokonai anyagilag, pénz
dolgában, milyen rosszul állott, arra nézve közöljük a költnek az állami Darnay-
Múzeumban található levelét, melyet Csokonai Csépán István viczekurátorhoz Kapos-
várott intézett

:

Tekintetes Fiscalis Ur, Nagyérdem Vicecurátor Uram ! Minthogy már a' Gondviselés, és az

Urak engemet ebbe a Statióba rendelni méltóztattak : tudom, úgy kívánják azt tlem 's általam

folytattatni, hogy avagy tsak valami kis díszére légyen az, a' mieink eltt az Oskolának, az

Idegenek eltt pedig annak is 's vallásunknak is. Ezt én a' Tekintetes Fiscalis Urnák legels
erántam tett Dispositiójiban elevenen tapasztaltam. Éhez képest mostan is a' Tekintetes fiscalis

Úrhoz folyamodni bátorkodom a' fell, mimódon lehessek én elég tehets az Exameni Soleni-

tásra egy Ruhát készíttetni, mert nintsen magamnál letett kints ama' Napra . . .

Merjem é magamat biztatni annyi jutalommal a' Venerabile Publicumtól, hogy egy ruhá-

nyira Contót tehessek, vagy valakitl 30 ft. költsönözhessek ?

Merni, talán vakmerség : nem merni bizodalmatlanság.
Méltóztassa a' Tekintetes Fiscalis Ur elejébe terjeszteni a Tekintetes föBiró és föcurator

Urnák, az én alázatos tiszteletem mellett : és ha valami szükséges Dispositiót tenni méltóztatnak,

méltóztassa a Tekintetes Fiscalis ur még a héten valami móddal tudtomra adni, hogy az is

élessze az én szükséges kedvemet.
Én még most is rosszul vagyok, és a' szobámba teszem a Leczkéket másfél hét óta.

Talán, talán tsak meggyógyulok Examenre ! — Talán

!

Alázatos tiszteletem mellett állandóul maradok a' Tekintetes Fiscalis Urnák, kész köteles

szolgája Csokonay Mihály 1 mp.

E mostoha viszonyok ellenére, csurgói idzése szintén nagy hatással volt

Csokonay költészetére. Itt írta „Jövendölés az els oskoláról Somogyban"
,
„Somogyi

nóta", „Virág Benedekhez", „Az igazság diadalma" czím költeményeit és bele-

kapott Virgilius „ Oeorgica "-jának fordításába, melynek két éneke megmaradt.

1800 febr. 25-én Császári Lósi Pál hazatért Jénából és Csokonai elbúcsúzván

barátaitól, jóakaróitól és tanítványaitól, márczius közepén elhagyja Csurgót, meg-

fizetését sem véve fel, mint írja „tudván a traktatusnak tagadhatatlan szegény-

ségét, nem hozván egyebet Somogyból annál a megelégedésemnél, hogyha nem
gyarapítottam is, legalább jobban elszéledni nem hagytam azt a felette szük-

séges oskolát".

Csurgóról átment Szigetvárba, hol két napig Festetics vendége volt. Itt bejárta

a vidéket „az uraság kocsiján", hogy megtekintse a Zrinyiász szülhelyét, melyet

újra ki akart adni. Két nap múlva eltávozott örökre Somogy vármegyébl.
Berzsenyi Dá- Berzsenyi Dániel, a klasszikus iskola legkiválóbb költje, ugyan nem itt

bLn.
S
° y '

született, de életének legnagyobb részét itt töltötte.
4 A vármegye teljesen magáénak

tartotta, „Somogy költ"-jének, a „Somogyi Kazinczy" -nak nevezte és Berzsenyit

is életének öröme és bánata Somogy vármegyéhez kötötte. Itt fejldött ki teljesen

költi tehetsége, innen indult ki költi hírneve.

1 Árkádai város.
a Csurgói tanárságára czéloz.
3 Közli Szentmártoni Darnay Kálmán.
4 Életrajza megvan Vas vármegye kötetében.
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Berzsenyi 1808-ban költözött Sömjénbl Nikiára, hol Thulman Páltól, anyai

nagybátyjától, kiváltván elzálogosított birtokát, 1200 hold rét és a gombai hegyen

40 hold szl birtokosa lett. Itt gazdálkodva, családjának és a költészetnek élve,

töltötte teljes visszavonnltságban napjait, a „niklai remete". Költeményeinek

kéziratai Kazinczy által lemásolva és terjesztve, már a hír szárnyára vették és

ismeretessé tették nevét az egész országban. így jutott el a költ híre saját

vármegyéjébe : Somogyba is, a hol csodálkozva vették tudomásul, hogy milyen

nagy költt rejteget a kis Nikla. Szerénységére jellemz, hogy Sárközy, a kit

Kazinczy tett figyelmessé Berzsenyire, soká nem találta a visszavonultan él költt.

Egy 1810 febr. 19-én kelt levelében azt írja Kazinczynak Sárközy: „Sok kérde-
zsködés után tudhattam csak meg, micsoda Berzsenyit értesz . . . Most hallom,

hogy egy nem régi emigráns, emberséges és philosophus ember lakik ott nagy
csendességben, a kit, mivel ki nem szokott járni, senki sem ismer úgy, mint én

szeretném." Mihelyt azonban Somogy vármegye mvelt furai megtudták, hogy
egy nagy költ tartózkodik a vármegye területén, siettek tiszteletüknek és becsü-

lésüknek kifejezést adni a nemzeti irodalom lelkes mvelje iránt. Gróf Teleki

László 1811-ben Somogy vármegye fispáni helyettesévé kineveztetvén, Berzsenyit

táblabíróvá nevezi ki. Ezt a váratlan, de jóles meglepetést Berzsenyi „A balatoni

m/mpha gróf Teleki Lászlóhoz" czím szép ódájával hálálta meg. Majd midn
Telekit késbb a fispáni székbe iktatták, még nagyobb megtiszteltetésben részesült

Berzsenyi. A beiktatási lakomán a jelenvolt nemesség nagy lelkesedéssel ünnepelte

a költt, Sárközy István az ebéd alkalmával nyilvánosan megcsókolta és „Somogy
költjévé" avatta. A rendek esti gyülekezete alkalmával pedig Berzsenyi a „nagy
palotába" hivatván, báró Prónay Sándor a költt, „a magyar Parnassus díszét", az

egész közönség jelenlétében megköszöntötte. Ekkor írta Berzsenyi „Báró Prónay
Sándorhoz" czím ódáját.

Ilyen megtiszteltetésekben részesült Berzsenyi a somogyi nemesség részérl,

mieltt költeményei még megjelentek volna ; de erre még sokáig kellett várakoznia.

Ezalatt sok kellemetlenség érte. Felesége és maga is betegeskedett, a háború
zavarai miatt gazdálkodása megakadt ; kis háza is összedlt, és emiatt egész
télen át egy kis szobában kellett nyomorognia. Végre költeményei 1813 tavaszán

megjelentek és mveinek nagy hatása kiemelték a költt egy idre melankó-
liájából. Késbb az erdélyi színház megnyitására hirdetett pályázaton akar részt-

venni ; drámája hséül a somogyi Kupa vezért választja ; hozzá is fog a kidolgo-

záshoz, de a dráma csak töredék maradt. 1847-ben újra nagy megtiszteltetés érte,

midn gróf Festetics György Berzsenyit — mint levelében írja-- „a niklai bölcset,

Somogy Kazinczyját, a kinek dicshírét a halandóság köde el nem éri", meghívta
a „Helikoni ünnepre". A költ el is ment, a gróf fedetlen fvel járult elibe,

nyakába borult és a legkitüntetbb fogadtatásban részesítette.

Még Niklán találta Berzsenyit Kölcseynek a „Tudományos Gyjtemény " -ben közölt

túlszigorú bírálata, mely az amúgy is búskomor költt még jobban elkeserítette.

Niklai lakosként érte t az a megtiszteltetés is, hogy a Tudományos Akadémia
tagjául választotta ; de ezt a kitüntetést már nem soká élvezhette a költ, mert
1836 febr. 24-én meghalt Niklán. A vármegye nemessége a költ emlékét is

megbecsülte, midn a rendek 1843-ban „önszántukból, saját leikök által késztetve,

szabadon és egyetértleg" elhatározták, hogy „a niklai sírkertben nyugvó nagy
társuknak emléket emeljenek". (A gylés jegyzkönyve.) Ugyancsak határozatba
ment Döbrentey Gábor, Somogy vármegye táblabírája, indítványára, hogy Berzsenyi
Dániel mellszobra a Nemzeti Múzeumban való elhelyezése végett elkészíttessék.

E mozgalom eredménye lett, hogy a költ sírja fölé 1860 jún. 14-én, nagy
ünnepség mellett, emlékkövet állítottak, melynek déli részét lant díszíti, alatta

a költ e sorai

:

A derék nem fél az idk mohától,
|
A koporsóból kitör és eget kér.

A fényes ünnep rendezje Somssich Pál volt.

Itt közöljük még Berzsenyi Dániel kiadatlan levelét, melyet Thulman Pálhoz
írt s melynek eredetije az állami Darnay-múzeumban van, Sümegen

:

Nikla, nov. 29-én 1814. Kedves Barátom ! Az én idegen ég alatt sínlö Aloém csakugyan
most is hoz néha holmi kis bilingeket, fanyarak ugyan 's rajtok egek billyege, de rajtok
barátod szíve is.

A Bonyhai Grolta. Lebegjenek, Ó Grotte ! fölötted,
|
Ölelkezve pálmák s' myrthusok lombjai,

|
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Hintsenek szent árnyékot körülted,
|
Hintsenek illatot Ilyssus bokrai.

|
'S ha majd csendes

mohaidra ledül, A Herok Leánya magános órájin, i 'S a szebb lelkek gondjaiba merül, | Ah
fedezd könnyeit s száricsd el orczájin !

|
'S midn karján Melancholiámnak

i Az ének nektáras
érzésre hevül

|
Légy temploma a szelid Másaknak

|
'S a Spharák zengése ömledezzen körül.

B. Wesselényi Miklós képe. Mint az egekbe merült Aetnának az alja virányos
| 'S a tetején

örökös tüzöivény 'a iitheri fagy küzd :
|
Arczaidat derül tavaszod szép hajnala festi,

|
Jég fedi

homlokodat ,'s láng csap ki komoly szemeidbl | Erdély ! mennyköveid forrnak bent,
esküszöm ! Áldozz !

Sajnálom Barátom, hogy ezt a különös lelk ifjat veled nem láttathattam. Én azt hittem,
hogy már csudálni semmit és senkit nem tudok, 's ime; ezt kéntelen valék csudálni.

Pesti Barátaim újra ki akarják adni gyíijteménykémet. De kértem ket, hogy várakozzanak
addig, míg még egyszer megvizsgálhatom 's a mint lehet, kiegyengethetem, s kérlek Téged is,

hogy azt olvasd meg s mind azokat, mellyek ízléseddel ellenkeznek, add tudtomra azzal az
egyenességgel, melyet Tled méltán várhatok. Én a Te ízlésedrl sokat tartok s kívánom az
enyémmel össze vetni.

Minapi levélkédet szászor elolvastam 's mindenkor úgy találtam, hogy az nem egyéb, mint
egy szép óda, mellynek minden vonásaiból kilátszik, hogy lelked minden nagyra és szépre
el vagyon készülve. Barátom, a te lelkednek ki kell magát forrni elbb, utóbb, mert aki olly

hévvel érez 's olly tisztán lát, mint Te, meg nem elégedhetik azzal a korláttal, mellybe a szk
valóság rekesztette. Miért késel magadat megismertetni azokkal, kiket te szeretsz és a kiktl
minden bizonnyal szerettetni fogsz '?

Élj szerencsésen 's ne sznj meg engem szeretni. Bersenyi Dániel mp.
Küldd meg Schilleremet és a Muzeumot, szükségem van rájuk.

De Somogy e korban nemcsak a költket tudta megbecsülni, hanem a vármegye
fiai a tudomány fejlesztésében is buzgón résztvettek. A már felsoroltakon kívül

megemlítjük még a nagyszigeti Hadaly Károlyt (1743—1834), a ki híres mathe-
niatikus volt a maga korában, egyetemi tanár és több külföldi tudományos társaság

tagja. Az igali születés Hoblih Márton (1791—1845) a Tud. Akadémia tagja,

jeles ethnografus, nyelvtudós, költ és drámaíró volt és az Akadémiától kitüntetett

egy pályairatával a pesti játékszín megalapítása körül is érdemeket szerzett. Meg
kell említenünk, hogy a „magyar Horatius", Virág Benedek, is e vármegyében,
Nagybajomban töltötte gyermekéveit. Itt kell még megemlékeznünk gróf Festetics

Györgyrl, a tudományok bkez támogatójáról, a csurgói fiskola alapítójáról és

Nagyváthy Jánosról, a nemes gróf jó szellemérl és barátjáról is, a kiknek a

tudományszeretete nagy lendületet adott a vármegye irodalmi és tudományos életének.

Az újabb kor. A nemzeti szellem felébredésének hatásaként jelentkez ez a szellemi és

kulturális mozgalom többé nem sznik meg Somogyban, st a következ kor-

szakban mind nagyobb és nagyobb hullámokat vetve, a kultúrélet szükségessé-

gének érzése lassanként áthatja a vármegye intelligencziájának egész rétegét és

egymás után alkotja meg a vármegye mveldésének fejlesztésére szükséges kultúr-

intézményeket. E bels, saját területén végzett munkán kívül azonban a nemzeti

mveldés nagy és nemes munkájából is bven kiveszi részét.

A jeles államférfiú, kiváló szónok és publiczista Somssieh Pál (1811—1888),

a magyar alkotmánynak egyik leglelkesebb védje volt a múlt század hatvanas

éveiben. Méltán sorakozik melléje a nemeskisfaludi Madarász József (1814), Magyar-

ország függetlenségének tántoríthatatlan, rajongó apostola és a népjogok lelkes

harczosa. A zalai születés Zichy Antal (1823—98) mint publiczista, költ és

essai-író egyaránt a legjobbak közé tartozik. Politikai röpiratai, angol történeti tanul-

mányai, Széchenyi életrajza, a „legnagyobb magyar" munkáinak jeles kiadása

érdemesítették t arra, hogy a Kisfaludy-Társaság és a Magyar Tudományos
Akadémia tagjai sorába iktatta. Öcscse Zichy Mihály (1827—1906), a világhír

fest, Lermontov, Byron, Arany, Madách, Petfi stb. kiváló illusztrátora, a haza

határain túl tette ismeretessé a magyar géniusz teremt erejét és szerzett Somogynak
dicsséget. Ugyancsak világhírre tett szert a csoknyai születés világutazó, Xantus
János (1825—94), a kiváló ethnografus és geográfus, a Csendes-tenger számos

szigetének felfedezje, a budapesti állatkert megalapítója. Somogymegyei szárma-

zású a magyar államügyészség megteremtje és szervezje : Kozma Sándor (Krös-

hegy, 1815—97), a kiváló jogtudományi író, stb.
a legújabb kor. ^ legújabb kor írói és tudósai között is nagy számban vannak Somogy férfiai.

a kik tehetségükkel és maradandó alkotásaikkal országosan ismeretes nevet sze-

reztek maguknak. E tekintetben különösen az orvostudománynak adott e vármegye

kitn mvelket. Kaposi Mór (1837) dr., a világhír brgyógyász, a bécsi egyetem

tanára, a newyorki Dermathological society tagja, somogymegyei származású.

A tudományos bakterologia magyar úttörje, a közegészségtannak hazánkban meg-

alapítója és a külföldön is ösmert jeles orvostudományi író, Fodor József (1843—
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1901) Lakócsán született. A csurgói Kétly Károly (1839) egyetemi tanár, a Tud.

Akadémia tagja és országos hír belgyógyász, Eröss Gyula (1855) egyetemi tanár,

a budapesti gyermekklinika igazgatója, a gyermekvédelmi törvény megalkotója és

Siklóssy Gyula (1839—1901), a hírneves szemész, szintén e megye szülöttei.

De a jogtudomány, a publiczisztika és a szépirodalom kimagasló mveli
között is nagy számban találjuk Somogy férfiait: a nagyatádi Visi Imre (1850—89),

a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének megalapítója, a hetvenes évek leg-

kitnbb publiczistája volt ; méltó földije a rajongó lelk Beksics Gusztáv (Gamás,

1847— 1906), kinél ersebb meggyzdéssel senki sem hirdette a magyar faj

nagyrahivatottságát. Melléjük sorakozik Kónyi Manó, az Országos gyorsíróhivatal

szervezje, Deák Ferenez korának legalaposabb ismerje és a „haza bölcse"

beszédeinek kitn kiadója ; a szüli születés Edvi Illés Károly (1842), a kiváló

büntetjogász és hírlapíró; tizterényi József (Lengyeltóti, 1861) ny. keresk. miniszteri

államtitkár, a mai iparpolitika megalapítója, stb. A költi irodalom terén a leg-

elsk között találjuk a niarczali Kozma Andort (1861), a jeles költt, szatiraírót

és hírlapírót, Vihar Bélát (Hetes, 1859), a kitn mfordítót, ethnografust és a

somogyi népköltészet buzgó és hivatott gyjtjét, stb. A festk között kiválók a

külföldön is nagy elismerést aratott modern Rippl-Rónai József (1861) mellett

Irányi-Grünwald Béla (Som, 1867), a kaposvári Vaszary János és Kunffy Lajos stb.

Somogy vármegye irodalmi, tudományos és mvészeti élete fejldésének e

röviden vázolt képe és az alább felsorolt írók és tudósok nagy száma világosan

mutatják azt a munkát, melylyel Somogy vármegye a mai modern kultúra fejl-

déséhez és kialakulásához hozzájárult.

Itt adjuk betrendben a Somogy vármegyében született írók, tudósok és

mvészek rövid életrajzát, mveik felsorolásával.

Atádi Vilmos, ügyvéd és író, szül. 1821 máj. 27-én Tótgyugyon. Elbb a Atádi viimos.

fvárosban élt, hol fleg az irodalommal foglalkozott ; 1854-ben Kecskemétre köl-

tözött, itt ügyvédi irodát nyitott és gróf Andrássy Manó titkára lett. Meghalt

1865 febr. 23-án Kecskeméten. Mint író az „Életképek"-ben lépett fel; késbb a

„Pesti Divatlapénak lett segédszerkesztje, azután a „Jelenkor" és a „Nép-
barátiban, a gyri „Hazánk"-ban jelent meg több dolgozata, valamint a „Falu

Könyvé"-ben, melyet Vas Gerebennel együtt szerkesztett.

Barakonyi Kristóf, ref. lelkész, szül. 1849-ben Ötvöskónyiban. Több helyen
^Kr^tóf'

volt káplán. 1879-ben Böhönyén lett lelkész. Több szépirodalmi, politikai és

egyháztudományi lapnak volt munkatársa és fmunkatársa a „Biblia-Magyarázatok"

czím évnegyedes folyóiratnak.

Munkája : Bibliai magyarázatok a szószéken s függelékül néhány egyházi beszéd. Miskolcz
1878. és" 1880., két kötet.

Beksics Gusztáv, publiczista, szül. Gamáson, 1847. febr. 9. Középiskoláit Be
t̂

ics Gusz"

Kaposvárott és Pécsett kezdte. Eleinte a papi pályára készült, de késbb e pályáról

lemondván, a budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1874-ben ügyvédi oklevelet

szerzett és segédfogalmazó lett a kir. táblán. Elbb a „Pesti Napló" munkatársa
lett, majd az „Ellenr" külföldi rovatát vezette, de a „Nemzeti Hirlap"-ba és a

..Nemzet "-be is írt vezérczikkeket. Ez idben írta jeles publiczisztikai és politikai

dolgozatait : Gladston és a keleti válság (1880), Az egyéni szabadság Európában
és Magyarországon (1880), A demokráezia Magyarországon (1881), A magyar
doktrinairek (1881), Kemény Zsigmond, a forradalom és a kiegyezés (1883), Magyaro-
sodás és magyarosítás (1883), Legújabb politikai divat (1884), Új korszak és poli-

tikai programmja (1889). 1884-ben megválasztották a sepsiszentgyörgyi kerület

képviseljévé. Késbb a miniszterelnökséghez került, hol a közjogi és nemzetközi

ügyosztály vezetje lett, de 1896-ban, midn újra képviselvé választották, leköszönt

állásáról. Ebben az idben vette át a kormány lapjának, a „Magyar Nemzet"-nek
a szerkesztését. 1905-ben a „Budapesti Közlöny" czím hivatalos lap szerkesztjének
nevezték ki. melyet 1906 máj. 7-én bekövetkezett haláláig vezetett. Beksics igen

korán foglalkozott az irodalommal. Már 1869-ben, jogász korában, írt színmveket,
regényt, fordított költeményeket és drámákat. Mvei közül e korból a fontosabbak

:

Egy szív története (Castelar Emil után spanyolból). — Barna Artúr (regény, 1880). —
A szép Diego (Moretó után, spanyolból, 1883). — Cid, spanyol románczok (188G). — Saját becsü-

letének orvosa (Calderon után, spanyolból, 1886). — Ködös problémák (regény, 1904). — Kéz-
iratban maradt meg Zrínyi a költ czím munkája.

PoKtikai irodalmi munkásságának a java a kilenczvenes évekre esik. E mveit
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a magyar faj .jövjébe vetett ers hit hatja át, melynek alapját a magyar fajnak
a többi nemzetiségeknél nagyobb szaporodóképességében látja. Ezt az eszmét
bizonyítja és hirdeti a következ mveiben:

.-1 román kérdés és a fajok harcza Európában és Magyarországon (1895), francziául : La
question roumaime (1894), La consolidaüon intérieure de l'Autriche- U ongrie (1895), A magyar
fáj terjeszkedése és nemzeti konszolidáczink (1896), Magyarorszcig jövje az újabb nemzeti ellie-

lyezkedés alapján (1900), Közjogunk és nemzeti törekvésünk ; Mátyás király birodalma és Magyar-
orsóig jövje (1905). — Egyéb müvei: A dualismus története, közjogi értelme és törekvéseink

(1892), A magyar nemzet függetlensége az állami és az egyhcizi (küls) kormányzatban, különös
tekintettel a magyar király apostoli jogaira és a kath. autonómiára (1893), A modem Magyar-
ország (A magyar Nemzet története X. köt.), A szabadelv párt története (1906).

Bokor József dr. Bokor József dr., tanár, pedagógiai író, szül. 1843-ban Kadarkúton. 1869-ben
Sárospatakon theölpgiai tanár lett, hol a „Sárospataki Lapok"-at szerkesztette.

1885-ben ez állását elhagyván, Budapestre költözött és itt a II. és VI. ker. fels
kereskedelmi iskolánál tanított. Az egyetemen a neveléstörténetbl magántanárnak
képesítették. 1896-ban az országos közoktatási tanács eladó tanácsosa, 1900-ban
a bpesti országos tanárvizsgáló-bizottság tagja lett. Meghalt 1911-ben.

Önálló müvei : Vallás és tudomány. Sárospatak, 1871. — A középiskola eszménye. Bpest,
1874. — Egy középiskola. Sárospatak, 1881. — A szabadság némely korlátairól. U. o. 1884. —
A társadalom befolyása az államra Bpest. 1886. — 1885-tl fogva szerkesztje volt a „Magyar
Philosophiai Szemlé"-nek és 1888 óta az „Egyetértés" tanügyi rovatának, melyet 20 évig veze-

tett. Szerkesztje volt a Pallas Nagy Lexikonának, valamint a Révai Nagy Lexikonának is.

Bo
táa

y
dr.

Z°'" Bosnyák Zoltán dr. (Felspataki), szül. Somogytúron 1861-ben. 1883-ban kine-

vezték a belügyminisztériumhoz, hol a gyámügyi közigazgatási, majd a gyermek-
védelmi osztály vezetje, utóbb pedig, mint miniszteri tanácsos, ennek fnöke lett.

Midn 1903-ban Széli Kálmán az állami gyermekvédelem szervezését bízta reá,

megalkotta az elhagyott gyermekek állami védelmérl szóló szabályzatot. 1909-ben
Parisban franczia nyelven „Le droit de l'enfant abandonné" czím alatt megjelent

könyvében a gyermekvédelem jogrendszerét szocziálfilozófiaüag is megalapozta.

Szerkesztette s részben irta a „Le droit de l'enfant abandonné et le systéme Hon-
grois de protection de l'enfance" czím munkát, melyet a m. kir. belügyminisz-

térium adott ki. 1910-ben a kopenhágai kongresszuson eladást tartott az elha-

gyott gyermekek nemzetközi védelmérl.

Egyéb mvei : A birtokminimum mint agrárreform Magyarországon. Budapest, 1885. —
A gyámügyi közigazgatás reformja. Budapest, 1891. Azonkívül a színmirodalom terén is siker-

rel mködött. Színdarabjai: Becsületbíró, Mary, Tisztítótz, Sursum corda, Mirette, mind a Nem-
zeti Színházban kerültek színre. Neje Sándor Erzsi operaénekesn.

Bosznay István. Bosznay István, tájképfest, szül. 1868 okt. 19. Csurgón. A mintarajzisko-

lában végezte tanulmányait. Az 1896-iki kiállításon oklevéllel, az 1900-iki párisi

világkiállításon a mention honorable-lal, az 1908-iki pécsi országos kiáüításon

aranyéremmel, a londoni Earls Court tárlatán bronzéremmel tüntették ki. 1902-ben

elnyerte az Andrássy-ösztöndíjat. Jelenleg a képzmvészeti fiskola tanára. 1908-ban

a Nemzeti Szalon kollektív kiállítást rendezett mveibl.
Legnevezetesebb festményei : szszel (1897), Erdben (1898), A radványi pusztán (1904),

melyek az állam tulajdonában vannak.
csányiFerencz. Csányi Ferencz, kath. - lelkész, szül. 1851-ben Miháldon. Több helyen volt

káplán, végre 1890-ben Öreglakon lelkész lett.

Több egyházpolitikai, régészeti és pedagógiai czikket írt a „Magyar Allam"-ba és több

vidéki lapba. Önálló mvei : Lapok Somogy megye múltjáról. Kaposvár, 1889. — De hát igazán

nem kapott Hunyadi Mátyás pápai segélyt? U. o. 1889.

csépán István. Csépán István, ügyvéd, Somogy és több vármegyék táblabírája, meghalt 1830
febr. 13-án Jákóban.

Munkái : Zrini Miklós, avagy Szigetvárnak veszedelme. Egy históriai szomorújáték 3 fel-

vonásban, Werthesz Kelemen után németbl. Gy. Cs. J. Komárom, 1790. — Szerencsét kívánó

versek a magyarokhoz. Komárom, 1790. — Szomorú beszéd és hazafiúi gondolatok II. József

római császár sírja fölött, báró Trenck Friedrik után németbl ford. Gy. Cs J. 1790.

Csema István. Cserna István (Udvardi), ref. lelkész, szül. Nágocson 1825-bén. Cserna Károly

Fehér vármegye követe mellett jurátuskodott Pozsonyban. A szabadságharcz kitörése

alkalmával beállt nemzetrnek és végigküzdötte a szabadságharezot. Ez idbeU
emlékeit késbb több érdekes czikkben közölte a „Somogy" (1881—82), „Vasár-

napi Újság" és a „Hon" czím lapokban. A szabadságharcz után elbb Nágocson.

majd 1857-ben Bálványoson lett lelkész.

Munkái : Az ádándi Tallián vágtat nyalka paripán. Kaposvár, 1865. — Jubileumi egyházi

beszéd. Pápa, 1887. — Ezenkívül számos egyházi beszéd. — Az „Üstökös"-nek 1866 óta mun-
katársa volt.
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Berzsenyi Dániel síremléke és kriptája, Xiklán

Berzsenyi Dániel

(A sümegi Darnay-múzeumban lev egykorú

miniatré után.)

Berzsenyi Dániel lakóháza, Xiklán.
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Beksics Gusztáv. Fodor József.

Id. Gróf Festetics György.

(Eredetije ;i csurgói fgimnáziumban.)
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Csorba József (Szakácsi). Somogy megye forvosa, a M. Tud. Akadémia lev. csorba József,

tagja. 1817-ben orvostudori oklevelét megszerezvén, Somogy vármegye forvosa

lett, mely tisztét 1848-ig viselte. Az nevéhez fzdik a kaposvári kórház alapí-

tása, mely 1844-ben nyílt meg. Meghalt 1858-ban Pesten.

Számo's értekezésén kívül fontosabb müvei : Hygiastika, vagyis orvosi oktatás, mit kell

tenni az egészség fenntartására és a betegség gyógyítására addig is, míg orvos érkezik (Pest,

1829.). —Észrevételek az éghajlatnak befolyásáról az emberre. Falconner Vilmos után ford. JU. o.

1833.) — A magyarországi pokolvar, annak természete, okai és gyógymódjai (Buda, 1837.). — Észre-

vételek az álladalmi egészség rendezésérl hazánkban (Pécs, 1848.). — Somogy vármegye ismer-

tetése (Pest, 1857.).

Czindery Pál, Somogy vármegye alispánja, több német költeményt írt és czindery Pái.

tehetséges zenész volt. Pálóczi Horváth Ádámmal jó barátságban volt, t egy
hosszú versben dicsítette és „Holmi"-jának IV. kötetét is az emlékének akarta

szentelni. Czinderynek az irodalomra vonatkozó munkája a „Plánum epheme-
ridum'" volt.

Dömény József, költ, ref. lelkész, szül. Bálványoson 1834-ben. Elbb Gyön- Dön,ény József,

kön volt tanár, 1861-ben rendes lelkész lett Nagyberényben.

Számos költeményt és beszélyt írt. A „Bolond Miská"-nak Tóth Kálmán idejében szorgal-

mas munkatársa volt. Szerkesztje volt a „Zsinati tudósító "-nak és a „Népfutár"-nak. Versei

két kötetben jelentek meg, Költemények czím alatt. (I. köt. Pest, 1866., II. köt. Veszprém, 1888.)

Az egyházi irodalom terén is mködött. Rendes munkatársa volt az „Evangy. Prot. Lappnak.
— A tííz-, jég- és életbiztosításnak népszer ismertetése ez. munkája 16.000 példányban kelt el.

Edvi Illés Károly, büntetjogász, szül. Sziliben 1842 jún. 26-án A jogot a Ed
g|r J)

1
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S

budapesti egyetemen végezte 1861-ben. Ezután három évig Degenfeld Lajos és

József grófokat tanította a jogi tudományokra. 1867-ben letévén az ügyvédi vizs-

gálatot, pestmegyei alügyész lett, majd 1872-ben kir. ügyész. Mint ilyen Szegeden,

Aradon, Budapesten és Pécsett mködött. Midn szemevilágát 1883-ban elvesz-

tette, nyugalomba vonult és ügyvédi irodát nyitott, elbb Pécsett, majd Aradon.

1888 óta Budapesten mködik, kiváló bnügyi védként és mint jogtudományi író.

1895-ben a Magy. Tud. Akadémia levelez tagjává választotta. A „Budapesti

Hirlap"-nak állandó munkatársa és e lapban közölt aktuáhs büntet- és közjogi

vezérczikkei világos fejtegetésük, éles disztinkeziójuk, mély tudományú, ers jogi

meglátásukkal nemcsak felvilágosítók, hanem gyakran irányítók is. Igen nagy
számú jogtudományi értekezése jelent meg a szakfolyóiratokban. Sajtó alá ren-

dezte és bevezette Csemegi Károly mveit (két köt.), szerkesztette a Grill-féle

törvénytár anyagi büntetjogi és bnvádi eljárási köteteit. Munkatársa a Révai
Nagy Lexikonnak.

Fontosabb mvei : A bntettekrl és vétségekrl szóló magyar büntettörvények magyarázata
(3. kiad. Budapest, 1909. 3 köt). — A kihágásokról szóló magyar büntettörvények magyarázata
(2. kiad. U. o. 1903.). — A bnvádi perrendtartás magyarázata (Balogh Jenvel és Vargha Ferencz-
czel, 2. kiad. U. o. 1910.). — Magyar anyagi büntettörvények és sajtótörvény (a Grill-féle törvény-

gyjteményben, 5. kiad. U. o. 1909.). — A magyar büntettörvények zsebkönyve (6. kiad. U. o.

1912.). — A bnvádi perrendtartás zsebkönyve (Vargha Ferenczczel, 5. kiad. U. o. 1911.). —
A büntet-járásbíróság zsebkönyve (u. o. 1900.). — A büntet-novella zsebkönyve (4. kiad.

1910). — A rendri büntetbíróság zsebkönyve (2. kiad. U. o. 1912.).

Endrei Ákos, bár nem somogyi születés, de 20 évet töltött Somogyban. Endrei Ákos.

1887—1892-ig mint csurgói ref. fgimnáziumi és 1894—1909-ig mint kaposvári
áll. fgimnáziumi tanár s itt fejtette ki irodalmi és kulturális munkálkodásának
java részét. Csurgóa nyelvészeti és tanügyi dolgozatokat írt (a Nyelvrben gyj-
tötte a legtöbb tájnyelvi adatot Somogyból). Itt írta els nagyobb könyvét, a
„Német stílusgyakorlatok "-at, melyet az ország majdnem minden középiskolájában
használtak. Kaposvárott fleg magyar irodalmi mveket írt (a Zrinyiász legbehatóbb
kommentárja, A kuruezköltészet epikája, Kölcsey mint szónok stb.). írta az els
direktmódszer német nyelvkönyvet négy kötetben. E mellett kezdeményezte
Kaposvárott a Szabad Liczeumot, munkásgimnáziumot. 1909-ben Budapestre helyez-
tetett át.

Eröss Gyula dr., gyermekorvos, a budapesti pobklinika igazgatója, egyetemi Ers Gyula dr.

tanár, szül. 1855 máj. 20-án Dombon. Tanulmányait a budapesti orvosi egyetemen
végezte 1879-ben, a mikor a szegény-gyermekkórház segédorvosa lett. 1883-ban
ösztöndíjjal külföldre utazott, a hol egy évig Európa nevezetesebb kór- és lelencz-

házait tanulmányozta és fleg gyermekgyógyászattal foglalkozott. 1886-ban a
budapesti polikbnika gyermekgyógyászati osztályának forvosa, 1887-ben a buda-
pesti egyetemen a gyermekgyógyászatnak magántanára, 1898-ban a poliklinika

igazgatója, 1904-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanár lett.

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 13
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Igen nagyszámú, fleg az újsztüött gyermekek betegségeirl és kezelésérl, valamint a
lelenczügyröl s/.óló értekezése és czikke jelent meg a magyar és német szakfolyóiratokban.

A gyermekvédelmi törvény megalkotásában is jelents része van. — Munkái : A küls hinér-
sék befolyása a csecsemk szervezetére (Bpest, 1884.). — Vizsgálatok újszülött gyermekek
rendes hömérséki viszonyaira vonatkozólag (u. o. 1885.). — A gyakorlati orvostan haladása
(u. O. 1890.).

Farkas József Farkas József, piarista tanár, szül. 1844-ben Nemesviden. 1869-ben a nagy-
károlyi gimnázium tanára lett, késbb a budapesti, kecskeméti és kolozsvári

kegyesrendi gimnáziumokban tanított. 1891 óta a papnevel-intézet mestereként
mködik Váczott.

Munkái : Kelet sköltészete (Bpest, 1878.). — A földmívelés iránti elszeretet és a keres-
kedés a rómaiaknál (u. o. 1879). — A huzamos eszmék nyilvánulása az ókori klasszikus népek
remekeiben és életében, (u. o. 1880). — Néhány jellemvonás a jogtudós Scaevolákról (Kecs-
kemét, 1881.). — Quintilianus pályaválasztása. Pedagógiai életkép (Kolozsvár, 1803.). — Uticai

Marcus Porcius Cato. Élet- és jellemrajz (u. o. 1886.). — Titus Flavius Vespasianus, különös
tekintettel Jeruzsálem pusztulására. Élet- és jellemrajz (u. o. 1889.).

Feiks Jen. Feiks Jen, fest és grafikus, szül. 1878-ban Kaposvárott. Tanult Parisban
és Münchenben. Tagja a Deutscher Künstlerbundnak és a berlini Secessiónak.

A „Fliegende Blátter", a „Meggendorfer Blátter" és a magyar képes lapok rajzolója.

Fodor József dr. Fodor József dr., egyetemi tanár, kir. tanácsos, kiváló bakterológus, a köz-

egészségtudománynak egyik legjelesebb mvelje, a M. Tud. Akadémia rendes

tagja, szül. Lakócsán, 1843 júl. 16-án. Középiskolai tanulmányainak a pécsi czisz-

terczita gimnáziumban való elvégzése után, Bécsben és Pesten hallgatta az orvosi

tudományokat. 1865-ben orvosi oklevelet szerzett és már 1869-ben egyetemi magán-
tanár lett a „tiszti-orvosi eljárás" tanából. 1870-ben a közegészség ügyének tanul-

mányozása czéljából külföldre ment, hol Münchenben Pettenkofer higiéniai el-
adásait hallgatta és a híres Liebig mellett vegytannal is foglalkozott, azután bejárta

Ausztria, Németország, Hollandia, Belgium és Angolország intézeteit. Visszatérve,

az államorvostan segéd-, majd a következ évben rendes tanárának nevezték ki a

kolozsvári egyetemen. 1874-ben a budapesti egyetemen a közegészségtudományi
tanszéket szervezték, melynek tanárául Fodort nevezték ki, a kit egyszersmind
megbíztak a higiénikus intézet igazgatásával. Ettl kezdve nagyfontosságú tudo-

mányos mködést fejtett ki. A talaj viszonyainak kikutatása czéljából mélyreható

vizsgálódásokat tett és nyolczévi kutatásainak eredményét „Egészségtani kutatások

a levegt, talajt és vizet illetleg" czím alatt a Magy. Tud. Akadémia a Marczi-

bányi nagy díjjal jutalmazta és 1880-ban kiadta. E munka német nyelven kül-

földön is nagy elismerést aratott. A bakterológiát, a higiéniai vizsgálódás egyik

fontos módszerét is hozta be elször Magyarországon. E szakbeli dolgozatai

közül különösen azok fontosak, melyek a vér baktériumöl tulajdonságának vizs-

gálatával foglalkoznak. Tudományos kutatásainak eredményeit mindig a közéletbe

is igyekezett átvinni, melynek eredménye, hogy a közegészségügy iránt való fogé-

konyság mind nagyobb körben terjedt el hazánkban. 1882-ben átvette az akkor
Markusovszky vezetése alatt állott Orvosi Hetilap közegészségtani és törvényszéki

orvostani mellékleteinek szerkesztését. Ugyancsak Markusovszkyval alapította az

Országos közegészségügyi egyesületet, melynek „Egészség" czím lapját szerkesz-

tette. Az egészségtannak, mint rendes tantárgynak, a középiskolába való bevitele

szintén az fáradozásainak eredménye. Hasznos tevékenységet fejtett ki az Aka-
démiában is, a hol a Természettudományi Társulat titkárjaként a Természettudo-

mányi Közlönyt szerkesztette és a társulat népszer tudományos eladásait rendezte.

Mint városi képvisel több éven át tevékeny részt vett a f- és székváros egészség-

ügyi tanácskozmányaiban, 1885-ben a Budapesten tartott országos közegészségi,

1894-ben pedig a VIII. (budapesti) nemzetközi egészségügyi és demográfiai kon-

gresszus rendezésében nagy tevékenységet fejtett ki és a bécsi és londoni kon-

gresszusnak is tiszteletbeli elnöke volt. A Magy. Tud. Akadémia a legnagyobb

díjával tüntette ki, egyetemi tanártársai dékánjukká és rektorukká választották,

az országos közegészségügyi tanácsnak alelnöke volt, a cambridge-i egyetem tisz-

teletbeli doktorává avatta, a belga és a torinói kir. orvosakadémia, v?lamint számos

más külföldi tudományos egyesületek tagjukká választották, felsége pedig a

vaskoronarenddel és miniszteri tanácsosi czímmel tüntette ki. Meghalt 1901 márcz.

19-én Budapesten.

Munkái : Közegészségügy Angliában (Budapest, 1873, az Akadémia 1875-ben 200 aranynyal

jutalmazta). — Experimentelle Untersuchungen über Boden und Bodengase (Braunschweig, 1875.

Különlenyomat a Deutsche Vierteljahrschrift für öffentliche Gesundheitspflege-böl). — Az egész-
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séges házról és lakásról (u. o. 1877-ben németül is). — Az egészségtani kutatások (u. o. 1881-ben

jutalmazott munka; németül is megjelent). — A budapesti m. kir. tudományegyetem közegészség-

tani intézetének leírása (u. o. 1882 németül is). — Néhány készülék egészségtani eladásokhoz
és kísérletekhez (Budapest, 1883., német szöveggel is). — Baktériumok az élö állat vérében (u. o.

1885.). — Újabb kísérletek erekben fecskendezett baktériumokkal (u. o. 1886., németül is). —
Egészségtan (u. o. 1886.). — A vérnek baktériumöl képességérl (u. o. 1887., németül is). —
Jelentés" az iskola-egészségügyrl (u. o. 1888). — Hygiene des Bodens (Jena 1893.). — Buda-

pest közegészségügyére vonatkozó vizsgálódások cziklusa, megjelent magyar és régebben német
nyelven, 1883— 95. (a budapesti központi orvosegyesülettöl Balassa-díjjal jutalmazva). — Ujabb
vizsgálatok a vérnek baktériumöl képességérl stb. — Vizsgálódások cziklusa megjelent magyar
s német nyelven, 1885— 98. (a budapesti központi orvosegyesülettöl a Mészáros-féle díjjal jutal-

mazva). — Hygiene des Bodens (I. kötet, Braunschweig, 1893.). — Egészségtan (I. kötet. Buda-

pest, 1893. 2. kiadás). — A kir. tudományos egyetem rectorának ünnepi beszéde 1895 máj. 13.

(u. o. 1895.). — A tisztiorvosi kiképzés és minsítés.

Oerhard Alajosné, fest, szül. 1866-ban Kaposvárott. Lotz és Ebner tanít- Gerhard Aia-

ványa volt, azután a mintarajziskolában végezte tanulmányait. Egy festménye a
J0 '

millenniumi kiállításon kitüntetést nyert. A Nemzeti Szalon alapító tagja.

Grünwald-Iványi Béla, fest, szül. 1867-ben Somon. Tanulmányait a minta- ^nyfeeia.
rajziskolában kezdte, és Lotz mellett is fél évig tanult; azután Münchenben Hackl

tanárnál, honnan Parisba ment, a Julián-iskolába. Els feltnést keltett képe: az

Isten kardja. A Krisztus születése s Est az erdn czím képei a „Mbarátok"'

ösztöndíját nyerték el, az Összeesküvk-et pedig a kormány vette meg. Ezután

egy ideig Kairóban, majd Münchenben tartózkodott, honnan hazatérve, Hollósyval

megalapította a nagybányai festiskolát. Az említetteken kívül elnyerte a Lipót-

városi Kaszinó 2000 koronás díját, Parisban és St. Louisban bronzérmet és a

Fraknói-féle Római-díjat. Alapító tagja a Nemzeti Szalonnak és alelnöke a Mvész-
háznak. Grünwald elbeszél mvész. Színeiben gazdag, erteljes kolorista, a ter-

mészetnek h, költi és mégis realisztikus ábrázolója.
Nagyszámú képei közül a jelentsebbek az említetteken kívül: Összeesküvk, Est a karám-

ban, Mteremben, Völgyben, Ess táj, Bérezek között, Itatás, Nyíres, Három királyok, Otthon,

Téli táj, Fehér szoba, Holdas est, stb.

Radaly Károly (Hadai), mathematikus, egyetemi tanár, szül. 1743-ban Nagy- Hadaiy Károly.

szigeten. Jogi és filozófiai oklevelet szerzett. A felsbb mathezist tanította a nagy-
szombati egyetemen, 1781-ben a gyri akadémián, 1785-ben Pécsett, 1786—1810-ig

Pozsonyban ; végre ugyanez évben a pesti egyetemhez nevezték ki tanárnak.

1831-ben nyugalomba vonult. Tagja volt a göttingai tudós társaságnak és a

jénai mineralógiai társulatnak. Tudományos érdemeinek elismeréséül a király

királvi tanácsosi czímmel és a Lipót-rend kiskeresztjével tüntette ki. Meghalt
1834-ben.

Mvei: Elementa hydrotechnicae. Viennae et Jaurini 1783 (7 kiadásban jelent meg). —
Ars delineandi coloribusque localibus adumbrandi eadem. Jaurini 1785. — Anfangsgründe der
Mathematik. Pressburg., 1789—90., két kötet. — Elementa matheseos purae. U. o. 1798— 99., két
kötet (7. kiadás). — Tentamen publicum ex architectura civile oeconomiae applicata et hydro-
technica in reg. Acad. Poson mente Martio 1806. U. o. — Mechanica solidorum. U. o. 1808. —
Tentamen publicum ex algebra, geometria púra et practica quod in reg. univ. Pestiensi e prae-

lectionibus A. 1811. die 13. Aug. Pestini. — Tentamen publicum a mathesi adplicata quod in

reg. univ. Pestiensi e praelectionibus A. 1812. die 13. Aug. pro utroque semestri. U. o. — Toxtomia,
seu scientia quemvis darum arcúm circularem, angulumve rectilineum, non secus ac peripheriam
in quotquot aequas partes geometrice secondi. Budae, 1820. — Tentamen publicum ex algebra
purae et practica. Pestini 1820. (4 kiadás).

Hoblik Márton dr., költ, ethnografus, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, szül. HobiikMár-

1791 decz. 1-én Igaion. Középiskoláit Kaposvárott és Pécsett, felsbb tanulmányait
a pesti egyetemen elvégezvén, 1815-ben ügyvéd lett. 1822-ben Vercze vármegye
aljegyznek, 1823-ban tiszti ügyésznek, 1824-ben fügyésznek választotta meg.
Mint ilyen, különösen a Drávaszabályozás ügyében végzett hasznos munkásságot,
a miért Vercze vármegye táblabírájának választotta meg. Hivatalos elfoglaltsága

mellett nagy és sokoldalú irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Egy kötet költe-

ménye 1814-ben jelent meg, Hoblik Márton versei czímmel. Számos geográfiai,

topográfiai és históriai czikket és ismertetést közölt Vercze, Szerem és Eszék
vármegyékrl. Érdekes ethnográfiai czikket közölt a „Tudomány-Tár"-ban, a „Kassai
Szemlél "-ben, a Vercze és Szerem vármegyék magyar falvaiban dívó parasztlako-
dalmi szokásokról. Érdemes szolgálatot tett szláv-magyar nyelvészeti tanulmányai-
val, melyekrl szóló munkálatait az Akadémiának küldötte. Összeállította a magyar,
horvát és szerb hasonló hangzású és értelm szók és a ritka magyar szók gyj-
teményét. A magyar színház megalapítása körül is buzgólkodott: Mikép lehetne

<z magyar játékszint Budapesten állandóan megalapítani? czím munkáját az

13*
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Akadémia 1837-ben dicsérettel tüntette ki és szerzjét levelez taggá választotta.

Meghalt 1845 máj 26-án Eszéken.

Egyéb szépirodalmi müvei : Kun László. (A híres 1848-iki erdélyi pályázaton dicséretet
nyert.) — A valkói amazon, új eredeti érzékeny játék 4 felv. Eladatott Budán, 1834-ben. —
Rózsavár, vígj. 3 felv. — A Jugovicsok, szomorújáték 3 felv. — Lefordította Goethe Götz von-

Berlichingen-jét stb.

HO
h^K

ann Mi" Hoftmann Mihály Miksa, hírlapíró, szül. 1861-ben Nagyatádon. Elbb segéd-
jegyz, majd magánhivatalnok lett. 1887-ben átvette az „Adóügyi Szaklap" szer-

kesztését és azóta a hírlapírói pályán mködik.
Számos, lapjában közölt közgazdasági czikkén kívül munkái : Szesz-, italmérési- és bor-

italadó kiszámítása, továbbá szeszalkohol-, szöl-czefre és bormust, valamint hordó-ürméret átszá-

mítási táblázat. Bpest, 1893. — A fogyasztási, ital- és italmérési adók rendszeres ismertetése.

U. o. 1893. — Jövedéki kihágások elbírálása.

Hoiiosy István. Hollósij István, postahivatalnok, szül. Kadarkuton 1867-ben. 1895 óta a buda-
pesti fpostahivatalnál mködik. Több költeménye jelent meg a fvárosi és vidéki

lapokban. Munkája: Mi ketten. Bpest, 1895.
Hké Lajos. Höke Lajos, történetíró, megyei aljegyz, szül. 1813 decz. 15-én Endréden.

Tanulmányait Gyönkön és Debreczenben végezte. Elbb theológiát tanult, majd a

jogi pályára lépett, 1838-ban a pesti királyi táblán juratus lett és 1840-ben
ügyvédi oklevelet szerzett. Ezután nyolcz évig báró Majthényi László barsi fispán-
nál volt nevel. A szabadságharcz után, a melyben nemzetrként küzdött, Pestre

került, hol a vármegye cs. kir. fnökségénél kapott hivatalt ; innen 1854-ben
Szolnokra ment, vármegyei titkárnak. Itt idzése alatt írta Kis tükör czím föld-

rajzát (1857) és az Általános földrajzot (1861). 1861-ben Hont vármegyében meg-
választották aljegyznek, késbb levéltárnoknak. Mint ilyen nagyon széleskör
történeti kutatásokkal foglalkozott, és nagyszámú, értékes történeti czikket közölt,

fleg Hont vármegye múltjáról, a „Magyar Sion"-ban, a „Fvárosi Lapok"-ban, a

„Vasárnapi Ujság"-ban és a „ Századok "-ban. Meg akarta írni Hont megye monográ-
fiáját, de nem készült el vele. (Kéziratát a vármegye levéltárában helyezte el.}

1869-ben nyugdíjaztatta magát és ezentúl rokonainál tartózkodott Dombóváron,
Kaposvárott és Csurgón, hol 1891 nov. 20-án meghalt.

Történeti, ethnografiai, politikai, kritikai, irodalomtörténeti és pedagógiai ezikkeinek száma
egész kis könyvtár. Önálló müvei : Elemi oktatástan. Buda, 1847. — Kis tükör, az ausztriai

birodalmat, különösen Magyarországot mutató. Buda, 1857. — Magyarország újabbkori törté-

nelme 1845— 1892-ig. Átdolgozva és kibvítve kiadta Szabó Ferencz, Nagybecskerek, 1893. Két
köt. — Számos értékes történeti munkája fennmaradt kéziratban.!

Juhász imre. Juhász Imre, zenetanár, szül. Kaposvárott 1884-ben. A kaposvári fels keres-

kedelmi iskola ének- és zenetanára, a vasutas dalkör és a munkásdalárda kar-

nagya. Megalapította a munkás zeneegyesületet, a melynek 35—40 tagú szimfo-

nikus zenekara van. Ez az els vidéki munkászenekar az országban. Megalapítója

és vezetje a kaposvári munkás zeneiskolának. Több szerzeményével szép sike-

reket ért el.

juranics László. Juranics László, nagyprépost és apátkanonok, szül. 1765 jún. 22-én Kapos-

várott, meghalt 1850 decz. 12-én. Különösen jótékonyságával és az irodalom

pártolásával tette nevét emlékezetessé. Még keszthelyi diák korában ismerkedett

meg a késbb nagyhír esztétikussal és költvel : Bacsányi Jánossal, a kivel

60 évig levelezett. Neki ajánlotta Bacsányi a verseit, melyeket Juranics 1835-ben

a saját költségén kiadott. Barátságban állott kora nevezetes költivel és tudósaival

és ezreket költött mveik kiadására. Több egyházi beszédet írt. Az írókkal foly-

tatott leveleit a Nemzeti Múzeum rzi.

klímán dr
Kacskovics Kálmán dr., szül. Tótgyugyon 1852 decz. 24-én. Gimnáziumi

' tanulmányait Pesten és Szombathelyen, a jogot Gráczban, Münchenben hallgatta.

1879-ben átvette atyja birtokait, de a gazdálkodás mellett az irodalom és a tudo-

mány mívelésével is foglalkozik. Lefordította Plutarchos párhuzamos életrajzait,

görögbl. A Philologiai társaság választmányi tagjának választotta. 5000 kötetbl

álló könyvtárában különösen a XVI. és XVII. századbeti németalföldi és nagy-

szombati nyomtatványok vannak nagy számban képviselve.
Ká
r^mo

C

kos
i Kálmáncsehi Domokos, XV. századbeli püspök, szintén somogymegyei szár-

mazású. Róla a történeti fejezetben van bvebben szó.

K
1sán"a7

e

Már.
Kálmáncsehi (Sánta) Márton, ref. püspök, nagy reformátor, Kálvin tanainak

egyik nagy terjesztje hazánkban. A krakói egyetemen tanult. 1530-ban a refor-

mátus vallásra tért és a Szilágyságban hirdette Kálvin tanait. 1538-ban a gyula-
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fehérvári iskolák rektora volt. 1541-ben Wittenbergába ment, hogy Luther Márton

tanaiban megersödjék. Ezután Sátoraljaújhelyen, Meztúron, Munkácson és Bereg-

szászon volt pap. 1553-ban Debreczenbe ment, hol 1554-ben ref. püspök lett.

A következ évben már Erdélyben hirdette Kálvin vallását, nagy eredménynyel.

1557-ben visszatért Debreczenbe, hol decz. 21-én meghalt. Munkája : Énekes könyv.

Kaposi Béla, hírlapíró, szül. 1858-ban. Életpályáját Bécsben kezdte, hol orvos- Kaposi Béia.

tanhallgató volt. Innen küldött a Fvárosi Lapoknak számos figyelmet kelt czikket.

1886-ban Budapestre jött, hol az „Ország Világ"-nak segédszerkesztje lett; azon-

kívül írt a „Pesti Napló "-ba, „Egyetértés "be. Késbb a „Neues Pester Journal" -nak volt

bels munkatársa. A túlfeszített munka azonban aláásta egészségét, hazaszállították

szüleihez Kaposvárra, hol 1890 márcz. 22-én meghalt. A telefon czím egyfelv.

vígjátékát eladták a Nemzeti Színházban, azonkívül egy háromfelvonásos víg-

játékát is elfogadták eladásra.

Kaposi Mór dr., orvos, egyetemi tanár, szül. 1837 okt. 23-án. Doktori oklevelét Kaposi Mór dr.

1861-ben a bécsi egyetemen szerezte, hol késbb, 1875-ben, a br- és bujakórtan

. tanára lett. 1879-ben megbízták Hebra tanár, a világhír dermatologus, kliniká-

jának vezetésével, melynek 1884-ben igazgatója lett, és ugyancsak írta meg a

Hebra tanártól megkezdett nagy brgyógyászati munkának, Lehrbuch der Haut-
krankheiten 2. kötetét. Több nagyobb orvosi munkát írt, melyek közül a Patho-

logie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen, Wien, 1880, több kiadást

ért és francziául is megjelent.

Karai László, a somogymegyei származású budai prépost, Bécsben végezte Karai László.

tanulmányait. 1468-ban Mátyás király budai préposttá, 1470-ben alkanczellárrá

nevezte ki. és mint ilyen II. Pál pápához Rómába küldetvén követségbe, Mátyás-

nak nagy szolgálatokat tett. Rómában ismerkedett meg a könyvnyomtatással és a

római nyomda egy német munkását : Hess Andrást rábeszélte, hogy jöjjön Magyar-
országba, Hess 1471-ben Karai költségén berendezte nyomdáját és 1473-ban
kiadta az els magyar nyomtatványt : a Budai Krónikát. Karai késbb királyi

személynök lett, többször járt Mátyás király érdekében külföldi kiküldetésben.

Meghalt 1485-ben. Az nevéhez fzdik az els nyomda felállítása hazánkban.

Kazaliczky Antal, színész és drámaíró, szül. Mozsgón 1852 máj. 10-én. Közép- Kazaliczky

iskolai tanulmányainak elvégzése után, Budapesten a színi-konzervatóriumba lépett,

majd a Nemzeti Színház tagja lett. Nemsokára azonban a vidékre ment, hol több

éven át drámai színészként nagy sikerrel mködött. Késbb visszatért Budapestre,

hol a Vígszínház tagja lett.

Hivatásán kívül az irodalommal is foglalkozik. Számos költeménye, tárczája, színpadi

tanulmánya jelent meg a fvárosi és vidéki lapokban. Önálló mvei : A gulyás, népszínm (színre-

került a kolozsvári Nemzeti Színházban 1882-ben). Ibolyás lány (eladták Budán, 1885-ben). Ezt
késbb átdolgozta és Ne hagyd magad Schlesinger czímmel hosszú ideig igen nagy tetszéssel

adták el a Városligeti Színkörben. A Délibábok czím népszínmvét a Népszínházban adták,

1893-ban. Garasos alispán vígjátéka 1896-ban a Nemzeti-, A harang czím színmve a Vígszín-
házban került színre, 1898-ban.

Kétly Károly, orvos, kiváló belgyógyász, egyetemi tanár, a Tud. Akadémia Kétiy Károly dr.

tagja, szül. Csurgón 1839 szept. 14-én. Orvosi oklevelét 1864-ben a budapesti egye-

temen szerezte, hol a belgyógyászati klinikán négy évig tanársegédként mködött.
1868-ban külföldi tanulmányútra indult és Bécs, Berlin, Heidelberg egyetemein
és klinikáján gyarapította ismereteit. Hazatérve, a budapesti egyetemen a villám-

gyógyászat magántanára lett. 1877-ben a Rókus-kórház forvosává, 1884-ben köz-

egészségügyi tanácsossá nevezték ki. 1889-ben a belgyógyászat rendes tanára

lett. 1897-ben, csurgói elnévvel, magyar nemességet kapott s ugyanez évben a

Tud. Akadémia választotta tagjává. Kétly az ideg- és villamgyógyászat terén

európai szaktekintély és e szakbeli tudományos munkái a külföldön is nagy elis-

merést szereztek nevének, miért is számos külföldi tudományos egyesület válasz-

totta tagjául. A királyi magyar természettudományi társaság örökít, a budapesti
kir. orvosegyesület volt elnöke és alapító tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-tár-

sulat alapító- és igazgató-tagja, a pesti szegény gyermekkórház tiszteletbeli

forvosa stb. és legutóbb a király „magyar bárói" méltóságra emelte.

Önálló mvei : A villamáramok helybelisítése Ziemssen után ford. Bpest, 1870. — A gyer-

mekbetegségek tankönyve. Gerhardt Károly munkája 2 átdolg. kiadása után ford. U. o. 1872.
43 fametszettel és egy kny. táblával. Tordai Ferenczczel együtt. — A gyermekhdés. Paralysis
infantilis. Bpest, 1874. — Az idegrendszer némely rendes és beteges mködésérl. U. o. 1881.
— A hemiplegia kíséretében fellép arczidegbénulás kórjelzö értékérl. U. o. 1884. — Kórodai
tanulmányok az arczideg bántalmairól. U. o. 1886. — stb.
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Kiráij Károly. Király Karolt/, polg. iskolai igazgató, szül. Homokszentgyörgyön 1853-ban.
Több helyen mködött. 1885-ben kinevezték Pancsovára a polgári iskolához igaz-

gatónak. Itt 1887-ben Vizoly Zakariás tanárral megalapította a Pancsova és Vidéke
czím politikai hetilapot. 1886-ban Nagyszllsre helyezték át.

Számos pedagógiai és nyelvészeti czikkén kívül önálló mvei: Gönczy Pál élete és
mködése. Pancsova, 1886. — Magyarország pragmatikus története. Bpest, 1886. — Modern
polgári iskola. U. o. 1891. — Az alsó és fels polgári iskola tanterve és szervezete. U. o. 1890.— Az iskolai színjátékok. Debreczen, 1896. — Az önérzet fejlesztése. Jutalmazott pályam.
Pécs, 1896.

kíss József. Kiss József, állami freáliskola! tanár, szül. 1858-ban Mesztegnyn. 1884 óta

a pécsi állami freáliskolánál mködik. Alig van a városnak egyetlen kulturális

intézményt', melynek létrehozásában neki jelents része ne volna. Tagja Pécs
sz::b. kir. város törvényhatósági bizottságának, a város iskolaszékének, isk. gond-
nokságának és népnevelési bizottságának, a városi fels kereskedelmi iskola és a
városi zeneiskola igazgató-bizottságának, a keresk. tanonczisk. bizottságnak, a
város közegészségügyi, építési és színügyi bizottságának, a Nemzeti Kaszinó.
Pécs-baranyai mzeumegyesület, népkönyvtáregyesület és zenekedvelk egyesülete

választmányának. Neki köszönhet, hogy a szép Mecsek-hegység ma már Pécs
leglátogatottabb kirándulóhelye, teremtette meg a 2000-nél több tagot számláló

Mecsek-Egyesületet, melynek alapítása óta titkára és Évkönyvének szerkesztje.

A Pécsi Dalárda titkára s jelenleg alelnökeként is nagy érdemeket szerzett

magának. Bejárta Németországot, Svájczot, felment az éjszaki tengerig és utazá-

sairól számos leírást és czikket írt a napilapokba és szakközlönyökbe.
Munkái : Egyszer geographiai fokhálózatok szerkesztése. Pécs, 1890. — Turistaság és

Mecsek-egylet. U. o. 1891. — Aldunai emlékeim. U. o. 1893. — Üti emlékeim. U. o. 1894. —
Pécs és környéke. U. o. 1895. — Turistáskodás kerékpáron. U. o. 1897. — Az Alpesek világá-

ból. U. o. 1897. — A Taurnek között. Pécs, 1900. — Vándorutak Tirolban és Schweizban. Pécs,
1901. — Az Alpokban. Pécs, 1902. — A Magas Taurnek között. Pécs, 1903. — Mecseki Útmu-
tató (IV. kiadás). Pécs, 1909. — Séták Sclrweizban. Pécs, 1912.

kís József. xis József, ref. theológiai tanár, szül. 1862-ben Hedrehelyen. 1885-ben a csurgói

fgimnáziumban vallástanár lett. Innen 1892-ben a pápai theológiai akadémiához
helyezték át, hol 1898 óta a „Dunántúli Protestáns Lap"-ot is szerkeszti. Számos
theológiai és pedagógiai dolgozata jelent meg a szakközlönyökben. Irt tanköny-

veket is.

kís Pái János. Kis Pál János, néptanító, szül. 1857-ben Kadarkuton. Elbb Ajkán, majd Hajdu-
sámsonban volt tanító. Állandó munkatársa a „Debreczen "-nek sa „Kolozsvári Magyar
Pestalozzi''-nak. A szaklapokban sok tanügyi czikke és költeménye jelent meg.
Munkája: A hajdusámsoni kaszinó története.

KisfaiudiAtaia. Kisfaludi Atala, költn, szül. 1836-ban Kötcsén. 1852-ben nül ment Szalay

Károly ügyvéd, orsz. képviselhöz. 1858-ban kezdett verselni a ..Hölgyfutár"-ban,

Atala név alatt, és költeményei, melyek sren jelentek meg a korabeli szépiro-

dalmi lapokban, csakhamar ismertté tették nevét. Verseit összegyjtve. Atala köl-

teményei czímen adta ki 1861-ben. Ez idben indította meg Szabó Richárddal a

Gyermekbarát czím ifjúsági lapot, melybe több verset is irt. Késbb hangulatos

rajzokat, csevegéseket kezdett írnia „Fvárosi Lapok "-ba s ezeket összegyjtve, Rajzok
czím alatt adta ki 1879-ben. Ekkor kezdte közleményei alá családi nevét írni.

A Petfi-Társaság 1876-ban tagjává választotta. Összes költeményei 1880-ban

jelentek meg Kaposvárott. Mveit általában finom ízlés és könnyed, kedves hang
jellemzik.

Koimár József. Kolmár József fgimnáziumi tanár és író, szül. 1820-ban Magyarod-pusztán.

A theológiát a pápai ref. fiskolában halgatta, hol a Képztársaságnak egyik alapítója

és Jókaival, Petfivel és Orlai Petrics Somával együtt tagja volt. Az 1843—14.

években sok nélkülözések között élt Pozsonyban, az Országgylési Tudósításokat

másolgatva, midn még az odavetdött s nyomorban sínyld Petfi Sándort is

segítette. 1845-ben Vahot Imre Pesti Divatlapjának lett a segédszerkesztje, majd
az Életképeknek munkatársa és szerkesztje. 1848-ban Kossuth hírlapjának a kor-

rektora és bels munkatársa. 1849-ben a menekül kormánynyal Debreczenbe
költözött, hol a hivatalos Közlöny korrektora volt. A szabadságharcz lezajlása után

Pápán tanár lett. Innen hasonló minségben Bajára ment, hol a „Bajai Közlöny "-t

alapította és szerkesztette. 1861-ben a pozsonyi gimnáziumhoz nevezték ki tanár-

nak, a hol a 80-as évek végéig tanított.

Önálló mvei közül fontosabbak : Szabadságdal. Pozsony, 1848 márczius 17. — Nk
könyve. U. o. 1848. — Nép szava, Isten szava. U. o. 1848. — A szabadságsajtó tizedik napján.
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— Mit beszélnek a virágok ? — Keleti virágnyelv magyar költök gyöngyeivel diszitve. U. o.

1861— 67. — Dalok könyve. Száz magyar költ és a nép dalaiból, mfajilag rendezve. U. o.

1862. — Teli Vilmos, elbeszélés ifjak számára, Hoffmann után németbl. Baja, 1862. — Latin

nyelvtan. Pest, 1864. — Epigrammok. U. o. 1871. — A koronák harcza. Korregény Samarow
Gergely .után ford. U. o. 1874. Négy kötet. — Petfi Sándor emlékezete. U. o. 1880. — Arany-
versek, írta tanársága 30. évében. 1879. — Farkas és bárány. Szatíra. írta . . . ötvenéves írói

pályája emlékéül. Pozsony, 1893. — Világnézlet szatírák és epigrammákban. U. o. 1895. —
A világról. Egy könyv, a mely nem hízeleg. Az új millenniumi nemzedék javára. írta egy
hetvenhétéves tanár. U. o. 1896*. — Makrobiotika, hosszú élet tükre. U. o. 1898.

Kónyi Manó, író, az országgylési gyorsíróhivatal fnöke, szül. Kaposvárott Kónyi Manó.

1842 okt. 12-én. Az 1861., az 1863—64-iki nagyszebeni és az 1865-iki kolozsvári

országgylésen szerepelt gyorsíróként és kiváló mködése következtében t bízták

meg azzal, hogy Fenyvesi Adolffal, az országgylési gyorsíróhivatalt szervezze,

melynek azután 20 éven át fnöke volt. 1885-ben történt nyugalombavonulásáig.

Mint író is elkel helyet tölt be ujabb politikai irodalmunkban. A „Nemzet" -ben és

a „Budapesti Szemle "-ben a korabeli nevezetesebb államférfiakról közölt visszaemlé-

kezései és politika-történeti czikkei fontos dokumentumok korunk történetéhez.

Kiadta Deák Ferencz beszédeit hat kötetben (1881—98) ; az e hatalmas mhöz
csatolt magyarázatai és jegyzetei nemcsak a haza bölcsének szereplését, hanem
Deák Ferencz egész korát jellemz történeti világításban mutatják be. Nem kevésbbé
érdekesek és értékesek az Olcsó könyvtárban megjelent dolgozatai : Beák Ferencz
miért nem ment el az 1843-iH országgylésre f (1889. 0. K. 257. sz.), Deák
Ferencznek az 1861-ik évi országgyléstl elfogadott két fölirata (1890. 0. K.

269. sz.), Beust és Andrássy 1870 és 1871-ben (1890. 0. K. 274.). - - A Magyar
Gyorsírónak 1870-tl 1874-ig kiadója volt.

Kóródi Péter, drámaíró, szül. 1854-ben Látrányban. Elbb színésznek állott Kóródi Péter.

és 1871-tl 1880-ig Csobánczi névvel több vidéki színtársulatnál mködött. Ez id
alatt a színmírással is megpróbálkozott és A legény bolondja czím népszínmve
a Népszínház pályázatán a 100 aranyas díjat elnyervén, Budapestre költözött, hol

egy ideig hírlapíró volt, majd 1888-ban a fvárosnál hivatalnok lett.

A következ színdarabjait adták el : Borzáné Marcsája (1880). — A tékozló asszony
(1884). — Boris asszony (1893). — ^1 lányok anyja (a kolozsvári népszínmpályázaton 500
korona jutalmat nyert. 1899). — Kamuthi Mózsi czím bohózatát és Bánki Ben népdrámáját
a vidéken adták el.

Kovács József ref. lelkész, a híres „Kim-Kovács,^ 1805—1808-ig Városhid- Kovács József,

végen volt segédlelkész. Mvelt, több nyugati nyelvet beszél ember volt, de

nagyon különczköd. 1888-ban boros fvel több társával a somi kath. templomba
ment és ott mulatván, szentségtörést követett el ; ezért Kaposvárott börtönbe vetet-

ték, a hol állítólag éhséggel ölte meg magát. Kovács a debreczeni irodalmi irányhoz

tartozott. Különösen hírhedtté vált ügyes rímelésérl és azért nevezték „Rím-
Kovácsnak". Mveinek — melyek legnagyobbrészt alkalmi versek-— költi becse

csekély. Összegyjtött versei 1817-ben jelentek meg (2. kiadás, Kolozsvár 1835).

Kovács Sámuel, ref. lelkész, szül. 1770-ben, az akkor somogymegyei Okorágon. Kovács Sámuel.

A theológiát a debreczeni fiskolán elvégezvén, három évig külföldi egyetemeken
tanult és hazatérvén, Csákváron lett lelkész 1801-ben. Meghalt 1830-ban.

Sok költeménye és közismereti czikke jelent meg a Mindenes Gyjteményben, a Tudomá-
nyos Gyjteményben és a Szépliteraturai Ajándékban. Munkái : Levelek és más versek.

Pest, 1805. — Halotti rövid prédikácziók. Buda, 1807. — Mohamed élete és históriája. Ford.
Pest, 1861. — Innepi húsz prédikácziók. Pest, 1814.

Kozáry Gyula, filozófiai író, róm. kath. lelkész és hitoktató, szül. 1864-ben Kozáry Gyula.

Miháldon. 1884-ben a papi pályára lépett és több helyen való káplánSodás után

Pécsett hitoktató és jogakadémiai hitszónok, majd 1898 óta a pécsi hadapród-
iskolában a vallástan és franczia nyelv tanára lett. Számos filozófiai, theológiai

irodalomtörténeti és pedagógiai értekezése jelent meg a szakfolyóiratokban. Iro-

dalmi mködéseért a Szent István-Társulat s az Aquinoi Szent Tamás-Társaság
taggá választották.

Önálló mvei : Korunk bölcselete. Pécs, 1892. — Az átöröklés problémája. Bpest, 1894. —
Korkérdések konferenczia-beszédeimböl. Szeged, ,1894. — La loi des trois états. Travail pour
la congrés III. international. Bruxelles 1895. — Eletföladat és életörömök. Pécs, 1895. — Des-
cartes és Szt. Tamás. Bpest, 1896. — Positivizmus és katholiczizmus. U. o. 1896. — Szt. Tamás
és Descartes Isten létezésérl. U. o. 1897. — Idealizmus az irodalomban. U. o. 1897. — Wundt
rendszerének ismertetése és kritikája. Jutalmazott pályamunka. U. o. 1898. — Compte, Wundt
und die Philosophie in der Hierarchie der Wissenschaften. Fribourg, 1898. — A halhatatlanság
és az én barátnm. Pécs, 1898. — A Pallas Nagy Lexikonába a katholikus theológiai czikke-
ket irta.
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Kozma Andor. Kozma Andor (Leveldi), költ és hírlapíró, a Kisfaludy-Társaság tagja, szül.

1861 január 12-én Marczaliban. Tanulmányait a pápai ref. kollégiumban kezdte

és a budapesti ág. ev. fgimnáziumban végezte. Ezután a budapesti egyetemen jogot
hallgatott. Már ekkor figyelmet keltett a fvárosi élczlapokban és szépirodalmi lapokban
közzétett magyaros szellem, szatirikus költeményeivel. 1895-ben az I. Magyar Általános

Biztosító-Társaság hivatalnoka lett, melynek most vezértitkára. 1890-ben a A magyar
paraszt czím költeményével megnyerte a Farkas-Raskó-pályadíjat és 1893-ban
a Kisfaludy-Társaság tagjává választotta. Verseket, novellákat, tárczákat, vezér-

czikkeket, könyvismertetéseket írt a fvárosi lapokba. Általában egyike a leg-

magyarosabb szellem költinknek és kiváló szatíraíró. Verselése lendületes, tech-

nikája mesteri, nyelve mindig tsgyökeresen magyar.

.Munkái : Tegnap és ma. (Politikai és társadalmi szatírák). Bpest, 1889. — Egérczinczogás.
U. o. 1892. -- Karácsonyi álom. U. o. 1892. — Versek. U. o. 1893. — Korképek. U. o. 1893.

(Kisebb elbeszél költemények és genreképek, Olcsó Könyvtár 310.) Próza. U. o. 1893. — Gyer-
mekálmok. Képeskönyv. U. o. 1894. — Bokócz világ. 1894. — Az új Kóczos Peti. U. o. 1894.

— Humoros históriák. U o. 1896. — Prolog. Színi költemény a Vígszínház megnyitására U. o.

1896. — Szabinák. U. o 1898. — Víg elbeszélések, ü. o. 1898. (Magyar Könyvtár 47.) —
A szabadság ünnepére. Színi költemény 3 képben. U. o. 1898. (Olcsó Könyvtár 1063—64.) —
Arany László. Emlékbeszéd. (Olcsó könyvtár. U. o. 1898.)

Kozma Sándor. Kozma Sándor (Leveldi)," nyg. kir. fügyész, a magyar államügyészség meg-
teremtje és szervezje, szül. 1825 szept. 2-án Kröshegyen. Ügyvédi oklevelet

1847-ben szerzett Pozsonyban. Résztvett a szabadságharczban, mely után az

ötvenes években ügyvédi irodát nyitott. Az 1861-iki országgylésre vármegyéje
felküldte követnek. Mint ilyen, Deák Ferencz oldala mellett nagy jogtudományi

tehetségével kitnvén, az 1867-iki alkotmányos minisztériumban osztálytanácsos,

két év múlva a legfbb ítélszék bírája, 1872-ben a kir. államügyészség országos

fnöke lett és e minségében ez intézmény vezetésével, a fogházak és börtön-

rendszer javításával, a Rabsegélyz-Egyesület alapításával nagy érdemeket szer-

zett. 1896-ban nyugalomba vonult, mely alkalommal a Lipót-rend középkeresztjét

kapta, Meghalt 1897 aug. 25-én Budapesten. Éles belátás, tudás, jártasság az

irodalomban és mvészetben, emberszeretet, nemzeti érzés és szabadságszeretet

voltak a tulajdonságai.
Fiatal korában a szépirodalommal foglalkozott és Bukógóti név alatt színi kritikákat, köl-

teményeket stb. írt a „Regél"-be s egyéb szépirodalmi lapokba. Késbb teljesen a jogtudományt
mvelte: 1869—75-ig rendes munkatársa volt a „ Reform "-nak, hova jogi és politikai vezérczikke-

ket írt. 1880—93-ig a ..Magyar Igazságügy" -nek volt egyik fmunkatársa. A Pallas Nagy Lexi-

konába is dolgozott.

Kr
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i

ir°
vics Krisztirikovics Ede ifj., miniszteri osztálytanácsos, szül. Kaposvárott 1859

márcz. 25-én. A jogot a budapesti egyetemen elvégezvén, 1882-ben a közlekedési

minisztériumban vállalt hivatalt, a hol 1885-ben fogalmazóvá nevezték ki s

1886-ban rábaszabályozási igazgató lett. Ez idben írta meg A Rába-szabályozás

történetét. 1891-ben megindította a Vízügyi és Hajózási Közlönyt, melynek fmunka-
társa volt. 1893-ban miniszteri titkár lett és 1894-ben Bethlen András földmívelés-

ügyi miniszter megbízásából, megalapította és 1896-ig szerkesztette a Néplapot,

mely négy nyelven 40.000 példányban jelent meg. Az ezredéves országos kiál-

lítás mezgazdasági osztályának igazgatójaként, ugyancsak szerkesztette a Magyar-
ország föídmívelése czím monográfiát is. Igen korán kezdett az irodalommal fog-

lalkozni. Már 1875-ben írt a „Székesfehérvár és Vidéké "-be, majd a budapesti

lapokba szépirodalmi- és útitárczákat, költeményeket, politikai czikkeket, fleg az

igazságügy, közgazdaság és közlekedésügy körébl. 1893—94-ben a „Nemzet"

közgazdasági vezérczikkírója volt. írt egy regényt is, A bün czímmel. mely Barong

álnévvel 1887-ben jelent meg.
K
sándör

d ' Körmendi Sándor, ref. esperes-lelkész, szül. 1829 júl. 7-én Nagykorpádon.
'

Pápai joghallgató korában, 1848-ban, beállt honvédnek és a szabadságharczot vité-

zül végigküzdötte. Tizennyolcz harczban vett részt és különösen az isaszegi és

váczi ütközetben tüntette ki magát. A szabadságharcz után folytatta tanulmányait

és elvégezvén Pápán a theológiát, ismereteinek bvítése végett Pesten az egye-

temen tanult, majd Bécsben és Olaszországban tartózkodott. Innen visszatérve.

Kisasszondon, majd Kálmáncsán, késbb Hedrehelyen lelkészkedett. Az egyház

és a nevelésügy terén való hasznos tevékenységének következménye az volt. hogy

1861-ben a szigetvári, 1869- és 1872-ben a kaposvári kerület országos képvisel-

jévé választotta. Az 1882-iki választáson gróf Széchenyi Pál miniszter ellenjelölttel

szemben kisebbségben maradván, ezután teljesen papi hivatalának élt. A somogyi
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Kunffy Lajos mterme, Somogyturon.

Krisztinkovich Ede. Marczali Henrii
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egyházmegye espereseként nagy érdemeket szerzett a népoktatás szervezése, fej-

lesztése és az egyház anyagi ügyeinek rendezésével. A csurgói gimnázium új

épülete az buzgalmának az eredménye. A dunántúli ref. egyházkerület fisko-

lájának igazgató-tanácsosává és tanügyi felügyelvé választotta.

Kunffy Lajos dr., (Somogytúri) festmvész, szül. Orczi községben. Tanul- K
r

un
^j dr

Hiányait elvégezvén, Münchenben és Parisban nyert kiképeztetést a festészetben.

Jean Paul, Laurens és Benjámin Constant voltak a mesterei. Els jelentsebb,

nagyobb vászna a bibliai tárgyú Jób. Kiválóbb malkotása: „Vitatkozó papok," mely

Parisban készült és melylyel a budapesti tárlaton els nagyobb sikerét aratta.

Azután „Breton halászok." továbbá „A somogytúri tiszteletes úr". „A temetés"

czím festményét angol lapok is reprodukálták. „Az aratóünnepély,*' továbbá

„A szerelmesek." „Falusi mulatság". Legutolsó képe a „Czigányok", melyek mind
a párisi Salonban voltak kiállítva. Képei fleg magyar tárgyúak és Parisban nagyon
kedveltek. A franczia mvészekkel kitn viszonyban van és a mikor télire Parisba

visszatér, rendesen meglátogatják Besnard, Raffael. Lhermitte, Dagnan-Bouveret

híres franczia festk, hogy megnézzék, mit hozott Magyarországból, hol az egész

nyarat, júniustól deczemberig, somogytúri birtokán épített kényelmes mtermében
tölti. A Parisban élvezett nagyrabecsülést bizonyítja, hogy a franczia mvészek
ajánlatára tüntették ki 1905-ben a franczia becsületrend lovagkeresztjével.

Lwy Mór dr.. frabbi, az arab bölcselet kitn ismerje, szül. 1854-ben Lówy Mór dr.

Mosdóson. Tanult Kaposvárott, Nagyváradon, Berlinben és Lipcsében. 1879-ben

Temesvár frabbija lett és gyülekezetének magyarosításával nagy érdemeket szer-

zett. Nagy tudós és kitn szónok volt. Munkásságát e munka temesvári köteté-

ben méltattuk.

Langliy István, gazdatiszt, szül. 1796-ban Csokonyáu. Meghalt 1832-ben. Langhy István.

Lencsés József keszthelyi tanárral szerkesztette a Természeti, gazdasági és mes-

terségi Esmeretek Tárát 1829-ben. Sok kertészeti és gazdasági munkát írt és fordított.

Munkái : Gatti, Josephus, Delectus poetarum. Budae, 1825. — Manuala procuratorum et

causantium. U. o. 1828. — Vizsgálódások a világ alkotmánya felett. Förstner Sándor báró után

kiadta . . . Pest, 1827. — A tudományok ismeretére tanító könyv. Eschenburg Joachim János
után ford. U. o. 1827. — Vizsgálódások a mindenség felett. Dalberg Károly Tódor után, német
nyelven irt 6 kiadás szerint kiadta . . . U. o. 1828. — Az összehasonlító él természettudomány-
nak alapvonatjai. Trautmann Lipót után a 3. megjobbított és megbövített kiadás szerint magya-
rázva kiadta. U. o. 1829. — A magyar gyermekek barátja, melyet Wilmsen F. P. úrnak
német nyelven szerkesztett 100. kiadása után kiadott. U. o. 1829. Két rész. — Gyümölcs-
fatenyésztés. Kiadta Geiger Xav. Ferencz német nyelven írt munkája harmadik kiadása után.

U. o. 1830. Négy kötet — Az értelmes, gyakorlott és gondos disznótenyésztö gazda és

orvos. U. o. 1830. — Az értelmes, gyakorlott és gondos szarvasmarhatenyészt gazda és

orvos. U. o. 1831. — Az értelmes, gyakorlott és gondos baromfitenyészt, jó gazdaasszony és

orvos. U. o. 1831.

Lits Gyula, orsz. képvisel, fispán, szül. 1846-bau Simongáton. A budapesti lus Gyula,

egyetemen 1869-ben ügyvédi oklevelet szerzett és 1870-ben a kir. Kúriánál fogalmazó

lett. 1875-ben a fehérmegyei vaáli járás szolgabírájának választották meg, a mely
kerület 1881-ben függetlenségi programmal képviseljének küldte Budapestre. Az
1896. évi hódoló felvonulás alkalmával vezette a király elé a fehérmegyei

bandériumot. felsége 1901-ben Hont vármegye és Selmecz-Bélabánya sz. kir.

városok fispánjává nevezte ki, mely méltóságától 1904 deczember havában meg-
vált, de 1906-bau a király ismét kinevezte fispáni méltóságába, melytl azután

a Wekerle-féle koalicziós kormány lemondásával végleg megvált. Már a hatvanas,

hetvenes évektl foglalkozott a forradalommal s különösen érdekes visszaemléke-

zéseket írt a régibb vármegyei és úri életbl. Több czikke jelent meg a „Vadász
és Versenylap" -ban. a „Magyarországában, a „Budapesti Hirlap"-ban, országgylési
beszédei pedig a Naplókban.

Lichtenstein F. Lajos, hirlapíró és szerkeszt, szül. 1828-ban Szigetvárott. uchtensteín

A szabadságharcz kitörésekor beállt a honvédek közé és különösen mint kormány-
F

'

Lajos '

futár és külföldi kiküldöttként fontos szolgálatokat teljesített. A forradalom után

az aradi várba internálták, de onnan megszökött és Poroszországba menekült.

A külföldi lapokban közölt politikai közleményei miatt azonban az osztrák rendrség
kiadatását követelte, mire Angolországba ment. A hatvanas évek elején visszatért

hazájába és Budapesten a Magyar Földhitelintézet hivatalnoka lett, majd 1864-ben
Deák Ferencz, Horn Ede, Kemény Zsigmond, Pulszky Ferencz, Klapka György
közremködésével egy magyar- és németnyelv politikai knyomatos lapot szer-

kesztett Pester Correspondenz czímmel, melylyel a külföldi lapokat tájékoztatta a
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magyar politikai dolgokról. Késbb Correspondance de Pesth czímmel franczia

knyomatost és az Ungarisch&r Actionar czím nemzetgazdasági és pénzügyi heti-

lapot is szerkesztett. Fontos szerepe volt a hatvanas években a protestáns auto-
nómia érdekében megindult mozgalmakban és számos fvárosi és vidéki pénzügyi
es nemzetgazdasági vállalat alakításában. A magyar szabadkmvesség megterem-
tésében is nagy része volt. Mint kitn hegedst és nagy zenekedvelt is ismerték.

37 zenekompozícziója van. 10 kremonai hegedje világhír volt.
M

Józstlf
Madarász József, orsz. képvisel, szül. 1814 aug. 27-én Nemeskisfaludon.

A jogot Pesten és Sárospatakon hallgatta. Ezután Czindery László somogyi alispán

mellett joggyakornok volt. Ekkor már résztvett a közügyekben és a sárkeresztúri

kerület mint a távollevk követét felküldte az 1832—33. évi pozsonyi országgylésre.
L834-ben ügyvédi oklevelet szerzett, de a politikai mozgalmakban is élénk részt

vett. Az 1848-iki országgylésre a sárkeresztúri kerület képviseljének választotta.

A szabadságharcz után elfogták és kilencz-évi várfogságra ítélték, de hat év
múlva szabadonbocsáttatván, Amerikába bujdosott. Visszatérte után a sárkeresztúri

kerület. 1861-ben, újra képviseljének választotta és azóta állandóan ezt a kerü-

letet képviselte. 1898 jan. 19-én, képviselvé történt megválasztatásának 50-ik

évfordulóját, a sárkeresztúri kerület nagy lelkesedéssel ünnepelte meg. Az ország-

házban a függetlenségi pártnak egyik köztisztelt vezére volt, tántoríthatatlan híve

Magyarország függetlenségének. Az 1898—99-iki obstrukczió idejében a képvisel-
ház korelnöke is volt. Mint író is minden idben hazánk függetlenségeért és a
népjogokért harczolt az általa szerkesztett és kiadott lapokban : a Nép-Elemben
(1848), a Debreczeni Lapokban (1849), késbb a Zászló czím politikai napilapban

(1869—1872).
Önálló müvei : Érzelem. Székesfehérvár, 1837. — Képviselöjelölti hitelve. Czecze, 1848. —

Madarász József beszédei az 1865—67. országgylésen. Pest, 1868. — Emlékirataim. 1831—1881.

Bpest, 1883. — Több költeménye és A férfigyülölö czím egyfelvonásos vígjátéka megjelent
az általa szerkesztett „Nefelejts" czím füzetben.

^'l^ió
7' Madarász László. M. Józsefnek a testvérbátyja. Nemeskisfaludon 1811-ben
született. A vármegye és az ország politikai küzdelmeiben, még az úgynevezett

„rendi világ" -ban, kora ifjan résztvett. Széls ellenzéki elveivel tnt ki. 1848-ban
Somogy egyik követe volt és ez év október havában megbízta a kormány a rendr-
ügyi osztály vezetésével. A kérlelhetetlen és vasszigorú rendrminiszternek sok

ellensége támadt az inkább alkudozók és mérsékeltebbek táborából. Midn az

ellentáborból, a nevezetes emlék debreczeni országgylés idszaka alatt, azzal is

meggyanúsították, hogy elsikkasztotta a Görgei parancsára kivégzett gróf Zichy

Eugén lefoglalt ékszereit, 1849 április 16-án bizalmi állásáról lemondott. A sza-

badságharcz után Amerikába menekült ki, farmer lett és 1907-ben halt meg.

1848-ban, testvéröcscsével együtt, igazi forradalmi szellemben s hangon szerkesz-

tette a rettegett Debreczeni Lapok-&\.

Maisiis Mór dr. Maislis Mór dr., ügyvéd, szül. 1840-ben Szigetvárt. Minta budapesti ügyvédi

kamara tagja több javaslatot dolgozott ki, tevékeny részt vett az ügyvédi reform-

mozgalmakban és iskolaszéki és választmányi tagként a székesfváros ügyeiben is.

Számos jogtudományi értekezése Jelent meg a politikai napilapokban és a szakközlönyök-
ben. Szerkesztje volt 1891—94-ig a „Budapesti Ellenr" czím jogi és közigazgatási hetilapnak.

Önálló mvei : Polgári perrendtartási repertórium, függelékkel. Bpest. 1804. (Három kiadás).

Igazságügyi útmutató. U. o. 1878. 1881., két köt.

Ma.czaü Hen- Marczoli Henrik dr., kiváló történetíró, egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia
tagja, szül. 1856 ápr. 3-án Marczaüban. Tanult Gyrött és Pápán. Tanári okle-

velet a budapesti egyetemen szerzett, 1873-ban. Ismereteinek bvítése czéljából

1875-ben külföldre ment, hol több évig tartózkodott és a berlini, párisi, londoni

és oxfordi egyetemen a legkiválóbb történettudósok eladásait hallgatta. Haza-

térve, 1878-ban a budapesti egyetemen magántanár, 1895-ben az Árpád-kori magyar
történet nyilvános rendes tanára lett. A M. Tud. Akadémia 1880-ban A magyar
történet kútfi az Árpádok korában czím munkáját a Vitéz-féle díjjal jutalmazta

és 1893-ban levelez tagjának, a Magyar Történelmi Társulat pedig 1895-ben

igazgatóválasztinányi tagjának választotta. Marczali egyike legjelesebb történet-

tudósainknak, a ki különösen az Árpád-kori és a XVIII. század korára vonatkozó

magyar történeti kutatásai és kiváló történeti érzékkel és meglátással, világos és

választékos eladással megírt, nagyszámú történeti munkáival nagy érdemeket

szerzett. A magyar, német és franczia szakfolyóiratokban sok értekezése, ismer-

tetése és bírálata jelent meg. A Ribáry-féle Képes Világtörténet számára meg-
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írta az Újkor történetét három kötetben (Budapest, 1883—86); a Szilágyi Sándor

szerkesztésében megjelent Millenniumi történet számára : A vezérek kora és a király-

ság megalapítása (I. köt.), Magyarország története az Árpádok korában (II. köt.)

és Magyarország története III Károlytól a bécsi kongresszusig (VIII. köt.). Szer-

kesztette a Nagy Képes Világtörténetet, melyben a Éeíbrmáczió kora (VII. köt.),

Az ellenreformáczió kora (VIII. köt.). Az abszolutizmus kora (IX. köt.), A forra-

dalom és Napóleon kora (X. köt.), A reformok kora (XI. köt.). Korunk állami és

társadalmi alkotásai (XII. köt.) czím köteteket írta.

A felsoroltakon kívül megjelent fontosabb mflvei: A földrajzi viszonyok befolyása Magyar-
ország történetére. Bpest, 1874. — Magyarország története II. József korában. Három kötet,

1881. — Regesták a külföldi levéltárakból. U. o. 1882. — Az újkor története. Három köt. U. o.

1883— 86. — Gróf Pálíry Miklós fökanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. U. o.

1884 — Mária Terézia 1747—1780 U. o. 1891. — A legújabb kor története 1825—1890. U. o.

1S89—1892. — Az Árpádok és Dalmáczia. U. o. 1898. — Les relations de la Dalmatie et de
la Hongrie du XI-e au XlII-e siécle. Paris, 1899. — Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd-
tábornok levelei és naplói 1848— 1849. Fordította és bevezette. U. o. 1900. — A magyar hon-

foglalás kútfi (többekkel). U. o, 1900. — A Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.

Marton Andor (Meszlényi), gazdasági egyesületi titkár, szül. 1866-ban Jákón. Marton Andor.

A magyarországi gazdasági akadémián 1890—92-ig tanársegéd volt, a mikor a

kassai gazdasági tanintézet tanára lett. 1894-ben a torontálmegyei gazdasági

egyesület választotta titkárának.
Számos mezgazdasági czikkén kívül fontosabb müvei : Mily módon alakítandó át egy

ezer holdas gazdaság, melynek rétje nincs, tejgazdasággá ? (A magyaróvári gazd. akadémia
által jutalmazott pályam. 1888.) — A torontálvármegyei gazdasági egyesület monográfiája. Nagy-
becskerek, 1895. — Torontál vármegye gazdasági viszonyai és gazdálkodási rendszere. Bpest,

1907. — Reflexiók Németország növény-termesztésérl. — Torontál vármegye monográfiájában
a mezgazdasági fejezetet ö írta. — Szerkeszttársa volt a „Gyakorlati Mezgazdádnak (1894)

és 1895 óta szerkeszti a nyíregyházi gazdasági egyesület Értesítjét.

Mátyás Eusebius, minorita szerzetes, gimnáziumi tanár és rendtanácsos, szül. M
í
t

^
á
e

s

bius
1780 nov. 11-én Vörsön, meghalt 1857 szept. 13-án Kolozsvárt.

Munkái : Poesis miscellanea. — Liber I. Claudiopoli, 1845. — Mátyás Venczel Öséb mino-
rita játékai, a szelídebb tudományokat gyakorlóknak mulatságául. 1845. U. ott. — Kivonat a

szám- és betvetés-tanból. — U. o. 1847.

Mélhárd Gyula. r. kath. lelkész, szül. 1851. ápr. 9-én. 1884 óta plébános Meihárd Gyula.

Mernyén. A Somogymegyei Régészeti Társulat jegyzje, késbb titkáraként szer-

kesztette a társulat „Evkönyve "-it 1879—82-ig, melyekben több régészeti czikke

jelent meg.
Melius Juhász Péter, a magyar Kálvin, a legnagyobb reformátorok egyike, Meiius Juhász

a magyar kálvinizmus megalapítója, püspök, író és kiváló polemikus szónok, szül.

1515-ben Horhiban, mely akkoriban Somogy vármegyéhez tartozó község volt s

most Tolnában a vármegye határszélén puszta. Wittenbergában tanult, nagy tudo-

mányú férfiú volt, gazdag teológiai ismeretekkel ; nagy jártassággal bírt a zsidó,

görög, török, arabs és német nyelvekben. Wittenbergából Debreczenbe hívták meg
lelkipásztornak. Elbb a katholiczizmus, különösen az egri püspök támadásai
ellen küzdött, majd a lutheránustól elvált kálvinista egyháznak élére állván, azt

szervezi és az akkor még lutheránus Dávid Ferenczczel megszerkeszti az els
kálvini hitiratot : Orthodoxa Sententia de coena Domini (az úrvacsoráról), majd
két évvel késbb, 1561-ben, Szegedi Gergelylyel és Czeglédi Györgygyei megírta a
a Confessio Debrecinensist, az els magyar református hitvallást. Nemsokára azon-
ban még hatalmasabb küzdelem várakozott Meliusra. Ebben az idben kezdett

ugyanis az unitarizmus terjedni Magyarországon. Debreczenben Arany Tamás kezdte
elször a szentháromság-tagadók igéit hirdetni, de négynapi templomi vita után
Melius teljesen legyzte és a diadalmas püspök kiadta Arany Tamásnak 37 rend-
beli eretnekségérl írt könyvét : Az Arán Tamás hamis es eretnec tevelgesinee és

egyéb sok teuelgéseknek . . . meghamissitási . . . (1562 Debreczen) czím alatt.

Még Egri Lukácsot, az ungvári unitárius papot, is sikerült elhallgattatnia, de a
valódi élethalálharczot akkor kellett megvívnia a szentháromságtagadók ellen, mikor
a hatalmas és élesesz Dávid Ferencz támadta meg a lutheranizmust és kálvánizmust
egyaránt. Melius észreveszi a veszélyt és tudásának teljes erejével, szenvedélyének
izzó hevével vesz részt a vallási küzdelemben. Egyik hitvitát a másik után tartja

Dávid Ferenczczel és a vitairatoknak egész özönét zúdítja ellenök. E küzdelemben
emelkedett ki terjes valóságában Meliusnak, „Péter pápának'*, hatalmas egyénisége,
kiváló szónoki és harczos polemikus írói tehetsége. A küzdelem még javában tar-

tott, mikor a legszenvedélyesebb harczos kezébl kihullott a toll. Melius 1572
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decz. 15-én meghlt. Debreczeut , a „debreczeni pápa" tette kálvinista Rómává,
tette iskoláját is híressé, és az puritán, hajthatatlan, lelkes magyar egyénisége

adta meg nemesük a debreczeni, hanem az egész kálvinista egyháznak a jellegét.

Nagy tudós, ers, maró tollú író, élesesz hitvitázó, hatalmas szónok volt, tele

indulattal és szenvedélylyel. Vallási elveiben hajthatatlan és az unitárizmus ellen

engesztelhetetlen gylölettel lelkében. A magyar kálvinizmusnak volt a meg-
alapítója és megszilárdítója. 1872 decz. 15-én, halálának háromszázadik évfordulója

alkalmával, a református egyház a debreczeni nagytemplomban emlékünnepet tar-

tott és elhatározta, hogy a nagy reformátornak emléket állít.

Munkái : A Ohrisztus Közbe Járásáról Való Praedicacioc . . . Döbrötzönbe nyomtattac
1561. — A Szent Pal Apostol levelenec, mellyet a Colossabelieknek irt, predicacio szerent való
magyaráz attya . . . U. o. 1561. — Catecismus. Az Egész Keresztiem tudomannac fondamen-
toma . . . Calvinus Janus irassa szerint. U. o. 1562. — A kisértet és bnös ember párbeszéde.
1562. — Magiar Praedikatioc. U. o. 1563. — Válogatót praedikaciok. U. o. 1563. — Apológia
et obstersio Debrecinensis a calumniis quibusdam . o. 1563. — Refutatio confessionis de coena
Domini Matkiae Hebler. U. o. 1564. — Az ket Sámuel könyueinek es az ket kirali könyvek-
nek . . . igazan való fordítása Magiar nielvre. U. o. 1565. — Szent Job könyvének . . . for-

dítása. Várad, 1565. — A Debreczenbe öszve gylt keresztien praedikatoroknac . . . vallásoc.

Debreczen, 1567. — Uj Testamentum. Szeged, 1567. — Az Szent Janosnac több ielenesnec igaz

es iras szerint való magyarázassa. Várad, 1568. — Disputatio in causa SS. Trinitatis. Claudiopoli.

1568. — Az igaz kereszténységnek rövid Fundamentuma. Debreczen, 1569. — Az egéz szent
irasbol való igaz tudomán. U. o. 1570. — Igaz Szent Irasbol ki Szedettet Ének. U. o. 1570. —
Krisztusnak, Sz. Péternek, Sz. Pálnak és Pápának egymással való beszélgetései. U. o. 1570. —
Herbárium. Az Taknac Foveknec nevekrl . . . Kolozsvár, 1578. (Az els magyar botanika.)

Mérei Kálmán. Mérei Kálmán dr., benedekrendi tanár, szül. 1862 nov. 16-án Kaposvárt.

Munkája: Teleki László gróf „Kegyencz"-e. Bpest, 1893.

Mérey Mihály. Mérey Mihály, (Kaposmérei) jogtudós, I. Ferdinánd király híve. 1544—1562-ig

királyi személynök, 1563-ban alnádor lett. I. Ferdinánd király megbízásából 1551-ben
Quadripartitum néven egy teljes Corpus Jurist állított össze. Meghalt 1572-ben.

Mérey Mór. Mérey Mór (Kaposmérei) szül. 1813-ban Kaposmérn. Nemzetri rnagyként.
késbb parancsnokként vett részt a szabadságharczban, mely után Angolországba
menekült, hol mint gyárigazgató halt meg 1858-ban.

Szerkesztje volt 1848-ban a Radicallap czímü politikai napilapnak. Több elbeszélése jelent

meg a korabeli szépirodalmi lapokban. Magyarra fordította Angélinek Kézmvesek lakomája
czímü 1 felv. vígjátékát (eladták Budán és Debreczenben) és Goldoninak Házasságszerzö czímü
színmvét. — Nm férje czímü vígjátéka színre került Debreczenben.

Mikiósy Gyula. Miklósy Gyula, színigazgató, szül. 1839-ben Kaposvárott. 1859-ben a szabadkai

színtársulatba lépett. 1863-ban színigazgató lett és Székesfehérvárott, majd Budán
mködött. Ebben az idben adta ki a Színlap czím hírlapot, melyben több czikke

jelent meg. Ugyancsak több közleményt írt a „Színészeti Közlöny "-be. Az agi-

tácziójának volt eredménye az els színész-kongresszus létrejövése. Pesten, 1871-ben.

1872-ben Budapesten az István-téren, majd a Városligetben saját költségén szín-

házat épített, de vállalkozása nem sikerülvén, ismét vándorszínész lett és több

vidéki színtársulatnál szerepelt. Meghalt 1891 jún. 23-án Kézdivásárhelyen. Több
színdarabot fordított németbl és francziából.

Mitzgerimredr. Mitzger Imre dr., ügyvéd, szül. 1875-ben Marczaliban. Kassán 1899-ben

fszerkesztje volt a „Kassai Napló"-nak, majd 1901-ben a „Fels-Magyarország"

czím politikai napilapnak. Úri kér czím népszínmvét el is adták. 1902-ben Buda-

pesten ügyvéd lett. Több költeményt és rajzot írt a szépirodalmi lapokba. Az ügyetlen

ember czím monológja megjelent Budapesten 1899-ben.

Mosdóssyimre. Mosdóssy Imre, kir. tanfelügyel, író, szül. Alsóbogát-pusztán. Középiskolái

elvégzése után Budapesten jogot hallgatott és 1891-ben államtudományi vizsgálatot

tett. Ugyanez évben a közoktatásügyi minisztériumban fogalmazógyakornok, de

már a következ évben Vas vármegye segédtanfelügyelje lett. 1895-ben már kir.

tanfelügyel Budapesten és a közoktatásügyi minisztérium VI. osztályában mködik.

írt költeményeket, elbeszéléseket, ifjúsági színmveket, esztétikai, tanügyi czikkeket stb.

Önálló müvei : Az' ölyvedi kántor. Bpest 1892. — A csregbi czifra szz. U. o. 1893. — A Pista

gyerek apja, vagy tiszteld atyádat, anyádat. U. o. 1895. — Mvészet az iparban. U. o. 1895. —
Árva szerelem. Regény. U. o. 1895. Két kötet. — Üllösiek végnapjai. Regény. Két kötet. U. o.

1896. — Nemzeti kultúrpolitikánk. U. o. 1896. — Három elbeszélés az ifjúság számára. U. o.

1898. — Félszegségek a nevelésben. U. o. 1901. — A bányaör. U. o. 1901. — Üt az ingová-

nyom U. o. 1901. — A király könyve. U. o. 1901.

Mózes Imre. Mózes Imre, tanító, szül. Kutason 1872-ben. Tanító volt Sárkeresztúron, Kocsor-

don, Gyomán, Istvándin. 1899 óta Miskolczon tanít. Számos czikket írt a vidéki
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lapokba; a „Borsodmegyei Lapok "-nak fmunkatársa. Szerkesztette a „Miskolczi

Tanítói Egylet Otthona" czínm havi folyóiratot. Több tankönyvet is írt.

Naszluhácz Ödön, ügyvéd, író és zeneszerz, szül. 1853-ban Kaposvárott. N
öd'ö

"
n
hácz

Mint jogász szerkesztette az „Egyetemi Hiradó"-t (1875). Budapesten ügyvédi

irodát nyitott, de késbb vidékre költözött. Utóbb Oraviczabányán telepedett le.

16 éves korában rendes munkatársa volt a gyri „Szabad Polgár "-nak, vezérczik-

keket. költeményeket, elbeszéléseket írt még több más vidéki lapba, Szerkesztje
volt a „Csurgó" (1880) és az „Újpest és Vidéke" czím lapoknak is (1884). Irt

egy röpiratot Tiszta erkölcs czínimel (1886). Mint zeneszerz és zongoramvész is

jó nevet szerzett magának. Szép sikerrel hangversenyzett a vidéken és a fváros-
ban, a Válni fáj, Ilonka-csárdás és Gyri jogász czím szerzeményei a maguk
idejében ismeretesek voltak.

Neumann Zsigmond, kémikus, szül. 1860-ban Tabon. A budapesti egyetemen Neumann Zsig-

Than Károly asszisztense volt, majd a Budapest székes-fváros vegytani laborató-
mond '

riumában lett segédvegyész. 1890-ben kir. kereskedelmi törvényszéki hites vegyészszé

nevezték ki.

Munkája : A nitrátok és nitritek képzdése a víz párolgása közben. (Pályanyertes m.)
Ezenkívül számos kémiai dolgozata jelent meg a hazai és külföldi szakfolyóiratokban. A „Magyar
Chemiai Folyóirat" gazdasági kémiai rovatának vezetje.

Noszlopy Antal, földbirtokos, országgylési képvisel, több költeményt és NosziopyAntai.

czikket írt a „Honmvész"-be, „Nefelejts"-be és a „Regél"-be. — Leánya, Noszlopy
Constantia munkája: Eszmetöredékek. Pest, 1865. — A távolból (zenem, zongorára).

Noszlopy Tivadar (Noszlopi), író, volt somogymegyei aljegyz, szül. 1861-ben Nosziopy Tiva-

Várfalván. A vidéki és fvárosi politikai és szépirodalmi lapokban számos költe-
dar '

menye, néprajzi és irodalomtörténeti czikke jelent meg. Fleg Berzsenyi Dániel
életérl és családjáról közölt számos érdekes és ismeretlen adatot.

Önálló mvei : Mezei virágok. Kaposvár, 1881. (Költemények.) — Vadrózsák. U. ott. 1883.

(Újabb költemények.) — Emlékeim Somogyból. 1882, 1887. Két kötet. — Berzsenyi Dániel
életrajza.

Orlai Antal dr., honvédelmi miniszteri titkár, szül. 1860-ban Kaposvárott, oriai Antal dr.

1884 óta a honvédelmi minisztérium hivatalnoka,

Számos katonai czikke jelent meg a fvárosi politikai és szaklapokban. Önálló munkái

:

A népfölkelésröl szóló 1886. évi XX. törvényezikk magyarázata, különös tekintettel a népföl-

kelési utasításra. Bpest, 1887. — Elmélkedés a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól.

Montesquieu után francziából ford. és jegyzetekkel ellátta. 1891. — Egy flandriai kutya. Elbeszélés
Quida után, angolból. U. o. 1899. — Katalin királyn. Regény Walter Besant után angolból.

Papp István, ref. lelkész, szül. Ságváron, 1790-ben. Tanulmányait Pápán elvé- PaPP István,

gezvén, külföldön hallgatta a theológiát. Hazatérvén, 1818-ban Vilonyán, 1829-ben
Veszprém-Vámoson lett lelkész. Nagy irodalmi munkásságot fejtett ki ; különösen
nagy hírt szerzett nevének a keresztény vallásfelekezetek egyesülésérl írt mun-
káival. Mint filozófus, Kantnak volt követje. Kitn szónok volt, a ki szellemes

rögtönzéseirl volt ismeretes. Meghalt 1864 júl. 1-én.

Legnevezetesebb munkája : A vallási egyesülés ideája. Veszprém, 1823. Ezenkívül számos
predikácziós és imádságos könyve jelent meg. mondotta a „Mondolat" híres írója, Somogyi
Gedeon felett is a halotti beszédet, melyet Veszprémben 1822-ben ki is adóit. A népképvise-
leti rendszernek is egyik bátor szószólója volt és ennek érdekében számos czikket írt a

korabeli újságokban.

Pap János, tanító, szül. Kutason, 1861-ben. Elbb tanító volt, 'de a szín- Pap János,

mvészet iránt érzett hajlama a színpadra vitte és 1885-ben a budapesti Népszín-

házhoz szerzdött, majd a színmvészeti akadémiát elvégezvén, a Népszínházban
többször fellépett. 1889-ben a nyitrai színházhoz került, de a vidéki színészet

nyomorúságai miatt elvesztvén kedvét, ismét tanító lett Segesden, hol jelenleg is

mködikJ
Számos költeménye, elbeszélése, dramaturgiai és pedagógiai czikke jelent meg a fvárosi

és vidéki lapokban, ^4 korcsma, A cseperkekalap czím népszínmveit eladták a budapesti Nép-
színházban.

Pap József, földmível, szül. 1863-ban Kutason. Csak elemi iskolát végzett, Pap József.

de önszorgalomból mvelte magát, sok tudományos és szépirodalmi munkát olvasott

és már 16 éves korában jelentek meg költeményei a fvárosi és vidéki lapokban.

18 éves korában gyógyíthatatlan betegségbe esett, mely hosszú szenvedés után

1889-ben véget vetett életének. Tépett rózsák czím költemény-kötetét bátyja,

Pap János, adta ki 1889-ben.
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Pete Zsigmond. Pete Zsigmond, orvos, freáliskolai tanár, szül. 1825-ben Böhönyén. 1865—
74-ig a fürdgyógyászat magántanára volt.

Ez idben jelentek meg tle a következ müvek : Értekezés a fürdésrl. — Fürdi élet-

rend. Pest, 1866. — A fogfájás és fosromlás gyökeres gyógyítása. U. o. 1867. — 1874—76-ig

a székesfehérvári freáliskola tanára lett, honnan Mármarosszigetre került. Itt halt meg 1883-ban.
Számos orvostudományi ezikke jelent meg a szakfolyóiratokban. Szerkesztette az „Egészségi
Tanácsadóit 1864—73-ig.

Peti Józset Peti József, ref. theológiai tanár, szül. 1831-ben Koinlósdon. Pápán, majd
Kecskeméten, 1859-ben pedig Pesten volt theológiai tanár. Meghalt 1862 aug. 22-én.

Számos egyháztudományi és filozófiai czikkén kívül önálló müvei : A hittani tudat jelene

az ev. ref. egyházban. Kecskemét, 1859. — Az eszmeelviség védelme, tapasztalatai és értelmi

állásponti bölcsészeink ellen. Pest, 1860. Szerkesztje volt a „Házi Kincstár"-nak 1861—1862-ig.

Pimér György. Pintér Oyörgy, postakezel, szül. 1854-ben Balatonkeresztúron. Munkája,
Hervadt virágok (költemények), Sümegen jelent meg 1902-ben.

Piringer Mihály. Piringer Mihály, cs. és kir. tanácsos, nyitramegyei hivatalnok, az erfurti

Tud. Akadémia tagja, szül. 1763-ban Tabon, meghalt 1840 jan. 19-én, Bécsben.
Müvei : Ungarns Banderien und desselben gesetzmássige Kriegsverfassung überhaupt.

Wien, 1S10, 1816. Két kötet. — Die Magyaren-Sprache in ihren Grundsátzen beleuchtet von P.

Wien, 1833. (Magyarul is.) — Recensionen über Ungarns Banderien und die Hyperandiskepsis.

U. o. 1816. — Magyarországnak Bethlen Gábor támadásakori állapotjáról, egy azon idej,

hazája szeret, igaz magyar embernek (Balásffy Tamás) tanátslása. Üjrányomtatták P(íringer) és

T(hewrewk). Pozsony, 1838.

Pongrau Béla. Pongrátz Béla, hírlapíró, szül. 1859-ben Mocsoládon. 1881-ben a „Székesfehérvár

és Vidéke'' munkatársa és a „Darázs" czím élczlap szerkesztje lett. Késbb a

„Szabadság" czím lapot alapította, melyet négy évig szerkesztett. Késbb Buda-
pestre költözött, hol a „Függetlenség" munkatársa lett. ezenkívül dolgozott a

„Nemzeti Hirlap", „Ország-Világ", „Gondz" stb. czím lapokba.

Önálló munkái : Álmatlan éjszakák. Költemények. Székesfehérvár, 1883. — Jézus. Rhapso-
dikus költemény. Budapest, 1887. — Akkordok. Költemények. U. o. 1895.

Reéz Pái. Reéz Pál, író és hírlapíró, szül. 1880-ban. A szombathelyi „Vas vármegye"
czím lapnál segédszerkeszt volt ; majd két évet Boszniában és Herczegovinában

töltött mint katona. A „Pesti Hirlap "-nak, „Új Idk"-nek, ., Egyetértés "-nek, „Buda-

pesti Hirlap" -nak innét küldött sok verset és tárczát. 1904-tl Szegeden mkö-
dött. A „Szegedi Napló" kötelékébl 1909-ben lépett ki és 1910 tavaszán részt-

vett a „Délmagyarország" czím napilap alapításában, majd, 1911-ben, Szegeden

megindította a „Délvidéki közgazdaság" czím lapot, közben, az 1912. év derekáig,

a „Szegedi Híradó" szerkesztségének is tagja volt. Az 1912. év augusztus havától

pedig a Kaposvárott megjelen „Somogyi Hírlap"-nak a felels szerkesztje.

Önálló müvei : Messze földrl, kaszárnyából. Szombathely, 1904. — Kemenesi magyarok.
Szeged, 1906. — „A hegyek mögül" könyvével (Szeged, 1907) különösen nagy irodalmi sikert

aratott.

Rippl-Rónai jó- Rippl-Rónai József, fest és író, szül. 1861-ben Kaposvárott, hol iskoláit

kezdte ; innen Budapestre került és atyja tanácsára nevelséget vállalt gróf Zichy

Ödön családjánál. Már ebben az idben nagy szenvedélylyel festegetett, másrészt

azonban zenei tehetsége is szép jövvel kecsegtette. Csakhamar felhagyott a

nevelsködéssel és 1883-ban már a müncheni festakadémián találjuk, honnan

1885-ben Parisba ment, hol Munkácsi Mihály tanítványa lett és eleinte mesterének

modorában festett. Majd önálló mtermet nyitott Parisban. Els sikerét „Five o

clocktea" czím képével aratta, melyet Sedelmeyer, a híres mkeresked, vásárolt

meg. De Ripplt nem elégítették ki e sikerek, önálló akart lenni s új utakat törni.

Most a küzdelemnek nehéz évei következtek Rippl-Rónaira. Át kellett szenvednie

a félreismerést és kigúnyoltatást. Ekkor rendezte els kiállítását a párisi osztrák-

magyar nagykövetség palotájában, melyet a kritika barátságosan fogadott és több

képe elkelt. Két év múlva a Champ de Mars-i Salonban rendezett kiállításáról a

híres kritikusok : Charles Fuster és Arséne Alexandre ebagadtatással nyilatkoztak

és ettl kezdve híre meg volt alapítva, st a Salonban megválasztották associének

is. Késbb Berlinben, majd Londonban aratott nagy sikereket és egyik mvét
báró Seidlitz, a drezdai képgyjtemény igazgatója, vásárolta meg. Annál nehe-

zebben tudott megért közönségre találni saját hazájában. Els kollektív kiállí-

tását 1901-ben rendezte, melyen 200-nál több képét, rajzát mutatta be. 1902-ben

ismét kb. 500 darab képet, tollrajzot és iparmvészeti tárgyat állított ki, melyek

végre itthon is meghozták neki az elismerést. Azóta többször rendezett Londonban,

Parisban kiálhtást. Az 1906-iki milanói kiállításon díszoklevelet nyert. Mvész-
életének memoárjait Emlékezéseim czím munkájában írta meg (1911).
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Roboz István, író és lapszerkeszt, szül. Kötcséu 1826-ban. 1848—49-ben Koboz István

Noszlopy Gáspár kormánybiztosnak volt titkára; résztvett a forradalomban, majd
bujdosásba ment ; 1851-ben pedig kötései birtokán gazdálkodott. Azután bejött

Kaposvárra, itt Hochreiter törvényszéki elnök alatt a törvényszéknél vizsgálóbíró

volt. Már ekkor számos lapnak volt munkatársa. A legels munkája a Kovács Páltól

szerkesztett „Gyri Közlöny"-ben jelent meg, Labora név alatt, 1846-ban. Az ötvenes

evekben írta nagy elbeszéléseit az akkor Császár Ferencztl szerkesztett „Pesti

Xapló"-ba. „A carrarai márványleány" czím alatt. Ugyanez idben jelentek meg
czikkei. versei, novellái a „Hazánk", „Életképek", „Hölgyfutár", késbb a „Pesti

Hirlap", „Budapesti Hírlap" -ban stb. Az ötvenes évektl fogva következ mvek
jelentek meg tle : Pécsi sugárszálak, Balaton szerelme, Daguerreotip, Egg porladó

szív levelei (két kiadás), A Butikomból (két kiadás), A virágok albuma, A Tükörbl.

Ü írta Kossuth Lajos imáját a kápolnai elesettek fölött 1849-ben, Csapody Pál

kastélyában, Ádándon, mely majdnem minden európai nyelvre le van fordítva és

képekben megörökítve. 1863-ban megalapította a „Somogy" czím hetenként meg-
jelen „politikai újság" -ot, melynek azóta a szerkesztje. szerkesztette Magyar-

országon az els megyei hivatalos lapot, mely hosszú évek során fennállt. Az egykori

á'landó kaposvári mkedveli társaságnak elnöke volt. felsége a Ferencz József-

renddel, majd a királyi tanácsossággal tüntette ki. A gazdasági egylet titkára is

volt és számos egyletnek elnöke vagy igazgatósági tagja. A somogymegyei volt

irodalmi Berzsenyi -Társaságnak elnöke. 1887-ben ünnepelték írói pályájának

40 éves jubileumát, mely alkalommal a város közönsége aranytollal tisztelte meg
és Kötcse polgársága nagy ezüstbilbkommal. Az utolsó évtizedben közölte a Petfi
Sándor Pápán czím czikksorozatait, melyeknek eleje a „Budapesti Hirlap" és a

„Pesti Hirlap"-ban jelent meg. 1913 október havában a „Somogy" 50 éves jubi-

leuma alkalmából nemcsak Somogy vármegye közönsége ünnepelte Roboz Istvánt,

hanem az ország neves írói és testületei is melegen üdvözölték az ország leg-

öregebb, de még mindig fiatal szerkesztjét.

Roboz Zoltán dr., zoológus, szül, 1861-ben Kaposvárott. Egy évet töltött aRobozZoitándr.

heidelbergi és a gráczi egyetemen, majd 1883-ban Francziaországba utazott, hol

a Villefranche-sur-Mer-ben felállított tengeri zoológiai intézetben bvítette tudo-

mányos ismereteit. Hazatérve megválasztották Somogy vármegye flevéltárosának.

Meghalt 1905 júl. 24-én.

Tudományos irodalmi munkálkodását korán kezdte. Már az egyetemen pályadíjat nyert a

Polycelis nigra Ehr boncztana czím munkájával. Heidelbergi tartózkodása alatt készítette Bei-

trage zur Kenntniss der Cestoden czím munkáját, mely magyarul Adatok a Cestodák ismeretéhez,

a Solenaphorus megalocephaluson megejtett észleletek alapján czímmel jelent meg (Értekezések
a term. tud. körébl XII. 10.) és vele az állami külföldi utazási ösztöndíjat nyerte el. A gráczi tartóz-

kodása alatt írt Calcituba polymorpha czím értekezése a Sitzungsberickte der Wiener Akademie
der Wissenschaften kiadásában jelent meg, 1888-ban. Egyéb mvei : Adatok a Gregorinák ismere-

téhez (Értekezések a term.-tud. körébl, 1886). — Jelentés a phyloxera-ügy állásáról Tolna
vármegyében, az 1887. évben, Szekszárd, 1887. — A szénkéneg alkalmazása a phyloxera elleni véde-
kezésnél. Számos fametszettel. U o. 1890. — Az amerikai szlk a phyloxera elleni védekezésnél.
U. o. 1892. — Néhány szó hazai szlészetünk reconstructiójához. Válaszul Miklós Gyulának.
Kaposvár, 1892.

Roder Adolf, író és néptanító, szül. 1833-ban Ecsényben. Több helyen Rider Adolf.

mködött Somogy és Vas vármegyében, utóbb Szombathelyen, hol a zsidó elemi

iskola igazgatója lett. 1893-ban nyugalomba vonult, midn felsége az arany
érdemkereszttel tüntette ki. Meghalt 1899 okt. 4-én Balatonvörsön.

Számos pedagógiai és szépirodalmi czikkén kívül fleg több nyelvtani mvet írt, melyek
közül a Brieflicher Unterricht für das Selbststudium der ungarischen Sprache volt nagyon ked-
velt és elterjedt, valamint a Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. Toussaint-Langen-
scheidt tanmódszere alapján czím munkája. — Számos lapot alapított és szerkesztett. 1873-ban
megindította a „Vasmegyei Figyelö"-t és az „Eisenburger Nachrichten "-t. Szerkesztette a „Jen-
seits der Donau" czim hetilapot Szombathelyt, valamint a „Magyar honpolgár"-t és társszerkesz-
volt a „Vasmegyei Figyel"-nek.

Rozgonyi György, róm. kath. plébános és író, szül. 1861-ben Kaposvárott. Rozgonyi

1902-ben Nagybajomban plébános lett, hol jelenleg is mködik.

Számos egyházi és szépirodalmi czikkein és költeményein kívül önálló mvei : Galambos
Bálint ártatlansága, vagy Isten megbünteti a hamis tanúságot. — Virág András története, vagy az
ördög bibliája. U. o. 1888. — Faragó uram baja, vagy mit szül a pörlekedés. U. o. 1890. —
Menjünk Amerikába ? vagy Varjas Pál gazda uram esete. — Simor János herczegprimás élettörté-

nete. U. o. 1891. — Deres Mihály sorsa, vagyis mit terem a vadházasság. U. o. 1892. — A falu

árvája, vagy az irgalmas szív irgalmasságot lel. U. o. 1893. — Nem mind arany, a mi fény-
lik, vagy hogyan váltotta be pénzét Csapó gazda. U. o. 1893. — Énekes könyv. A róm. kath.
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népiskolák növendékei számára. U. o. 1893. — A két testvér, vagy a viszálykodás romlásra
vezet. U. O. 1894. — Pályalombok. Veszprém, 1895. — Gombos Tamás kincse, vagy mire jó a
Kristóf imádság? Bpest, 1900. — Az álnok jóbarát, vagy a hamis eskü büntetése. U. o. 1902.

Sajó Sándor. $ajó Sándor, iskolai igazgató, szül. 1856-ban Gyalánban. 1880-ban székes-

fvárosi tanító lett, 1901 óta elemi iskolai igazgató. Nagy társadalmi tevékeny-
séget is fejt ki és nagy érdeme van a tanítók árvaházának és a tanítók otthona
megalapításába!). Tagja a Szent István-Társulat tankönyvbíráló-bizottságának.

Számos pedagógiai dolgozatot írt a szaklapokba és szerkesztette a „Nép-
nevelk Lapja "-t.

Saigó Sándor. Salgó Sándor, hírlapíró, lapszerkeszt, szül. 1876-ben. Els novellája 1893-ban
jelent meg a „Népszaváéban, mely ugyanez évben egy komoly irodalmi tanulmányát
is kiadta. Petfi, mint szoezialista czímmel. 1895-ben a „Zalai Közlöny "-nek, majd
a ,,Zalá"-nak lett szerkesztje Nagykanizsán, de ezalatt a fvárosi lapokba is írt.

1898-ban a ..Pécsi Napló" segédszerkesztje lett, honnan 1905-ben Kaposvárra
hívták, hol megindította a Somogy vármegye czím modern irányú napilapot, mely-
nek máig is a szerkesztje.

sárkozv imre. Sárközy Imre (Nádasdi), mérnök és genealogus, szül. 1869-ben Nagybajom-
ban. Középiskoláit Pápán és Sopronban, a mérnöki tanulmányokat a budapesti

megyetemen végezte. 1891-ben kultúrmérnökként a földmívelésügyi minisztérium

szolgálatába állott. Késbb apai birtokára vonult vissza, hol jelenleg is gazdálkodik.

Számos értekezésén kívül önálló mvei : Eégibb vizi mérnökeink életébl vázlatok. Bpest,
1897. — A Kapós szabályozási tervének mszaki leírása. Székesfehérvár, 19L0. — Mszaki
leírás a Sió és Sárvíz alsó szakaszának szabályozási tervéhez. U. o. 1S01. — A Nadosdi Sár-

közy-család. U. o. 1906. — A „Nagy Iván" czím folyóiratban és a Nemzetségi Zsebkönyvben
is több dolgozata jelent meg.

sárkczy istván. Sárközy István, megyei alispán, az irodalomnak nagy pártfogója, szül. 1759
ápr. 22-én Kisasszondon. A jogot elvégezvén, a katonai pályára lépett, de ezt csak-

hamar odahagyta, megyei szolgálatba szegdött és Somogyban 1785-ben aljegvz,

1786-ban ellenr, 1790-ben táblabíró, 1794-ben fbíró, 182,4—36. Somogy Vár-

megye alispánja lett. 1837-ben a consiliarius czímet kapta. Mikor II. József halá-

lakor a koronát Bécsbl visszahozták, is tagja volt a koronát rz nemességnek.
Nemcsak a megyei, hanem az egyházi életben is nagy érdemei vannak. 1793-ban
a belssomogyi ref. egyház gondnokául választotta meg és ez idtl kezdve halá-

láig, 52 évig, a legnagyobb buzgalommal szolgálta egyháza ügyeit. A csurgói

gimnázium alapításában is nagy része van. A tudományokat és irodalmat kedvel
emberként, barátságban és levelezésben állott kora legtöbb írójával, kiket jótanács-

csal és, ha kellett, pénzzel is támogatott. Kazinczy igen nagyrabecsülte a nemes
gondolkodású, mveltlelk alispánt, kivel élénk levelezésben állott. Sárközy nagy-

bajomi kastélya szellemi középpontja volt az egész Dunántúlnak, s abban az id-
ben az ország majdnem minden nevezetesebb írója megfordult ott. Berzsenyi Dániel,

Pálóczi Horváth Ádám állandó jóbarátságban voltak vele. Legnagyobb figyelemmel

és szeretettel karolta fel Csokonai Vitéz Mihályt, a kit egy egész évig vendégül

látott házánál. O szerezte meg Csokonainak a csurgói gimnázium preczeptori állását

is. Meghalt 1845 aug. 29-én Nagybajomban.

Mint irodalomkedvel, maga is fordított néhány költeményt Blumauer és Schubert müvei-
bl. — 1811-ben kiadott egy Somogy vármegyére vonatkozó Távolságeladó Könyvecskét. —
Kéziratban megmaradt a debreczeni ref. fiskola könyvtárában a Gall József dr. koponyatudo-
mányából kiszedegetett nevezetességek stb. czím munkája. — Kazinczy Ferenczhez írt leveleit

kiadta a Magy. Tud. Akadémia.

Schön Bernát. Schön Bernát, néptanító, szül. 1842-ben Sziliben. Tanító volt Bonyhádon. Baján

és Gyrött.
Számos pedagógiai czikket írt a szaklapokba és több népiskolai tankönyvet irt. Szerkesz-

tje volt a „Bács-Bodrog" czím hetilapnak, a „Tanítóbarát" -nak és a „Gyri Friss Újságának.

Schön József. Schön József, igazgató-tanító és pedagógiai író, szül. 1846 május 3-án Sziliben.

Több évi vidéki tanítóskodás után Budapestre került, hol 1899 óta népiskolai igazgató.

Számos pedagógiai czikket és elemi iskolai tankönyvet írt. Nevezetesebb önálló mvei
ezeken kívül : Paedagogus és szaktudós. Bpest, 1879. — A tanítás mvészete. U. o. 1899. —
A szoczializmus ismertetése. U. o. 1899.

Sebestyén Ede. Sebestyén Ede, hírlapíró, szül. 1875-ben Nagyatádon. Már 16 éves korában

a „Somogyi Hirlap" munkatársa volt. Budapestre kerülvén, teljesen a kírlapírásnak

adta magát, majd az orosz néprajz és irodalom foglalkoztatta és tanulmányai

bvítése czéljából 1895-ben Oroszországba is utazott. 1897-ben az „Országos Hir-

lap" munkatársa lett. 1899-ben az „Esti Újság" szerkesztségébe lépett. 1903-ban



263

Madarász József.

Roboz István. (Rippl Rónai rajza

Nagyváthy János. (Az Orsz. Képtárból Tóth Ágoston. (Az Orsz. Képtárból.
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Gróf Széchenyi Imre. Gróf Széchenyi Pál. (Az Orsz. Képtárból.

Yisi Imre (Az <>i>z. Képtárból.) Zichy Antal.
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Bukarestbe utazott, hol egy évet töltött. Itt ;i nemzetiségi viszonyokat és a magyar-

ság állapotát tanulmányozta. Ez idben a „Budapesti Hirlap
K-nak és a „Pesti

llirlap"-nak volt tudósítója és munkatársa az „Adverul" czím rumén politikai lapnak.
Önálló mvei : El Parisba ! Bpest, 1899. — A romániai magyarok élete. Bpest, 1904. —

A román nemzetiségi politika U. o. 1905. -- Az Astra nev oláh közmveldési egyesület

ismertetése. U. o. 1905. — Fordított több elbeszélést, regényt oroszból, ruménböl, németbl -és

l'rancziából. Szerkesztje volt „A könyv" czím irodalmi hetilapnak (1899) és a „Könyvtári

Szemle" -nek (1901).

Siklóssy Gyula, (Perneszi) hírneves szemorvos, egyetemi magántanár, szül. Sikióssy Gyula

1839 máj. 19-én Pernesz-Oszlopán. Orvosi oklevelét a bécsi egyetemen szerezte

1864-ben ; ezután három évig a híres Arit tanár segédjeként Bécsben tartózko-

dott. 1867-ben Pestre hívták a szemészeti osztály orvosának, a hol késbb az

osztály forvosa és 1868-ban a szemészeti mtéttanból egyetemi magántanár lett.

Somogy vármegyének tiszteletbeli forvosa volt. Meghalt 1901. június 18-án

Budapesten.
Számos szemészeti dolgozatai közül nevezetesebbek : Helmholtz : A szem dioptriájában

foglalt képletek levezetése és könny mszerekkel való kidolgozása. (Orvosi Hetilap 1871). —
Járványos köt. hártyalob (u. o. 1873). — Mindkét fels szemhéj kiszegélye, szarucsap a bal-

szemen (Szemészet, 1868.) stb., stb.

Somogyi Ede, hírlapíró, szül. Kaposvárott 1852-ben. 1873-ban gróf Lónyay Somogyi Ede.

Menyhért titkára volt. 1876 óta hírlapíró. Rendkívül nagy nyelvismerete van : tíz

nyelvet ért. Ujabban a szumir nyelvet tanulmányozta és számos czikket közölt a

szuimr-magyar nyelv rokonságáról, mely dolgozataival nagy feltnést keltett és

nagy vitára adott alkalmat. Mint hírlapíró, több jeles irodalmi vállalatot indított

meg. így a Magyar Lexikont 17 kötetben (1878—85). O alapította az Ország

Világ czím szépirodalmi hetilapot. 1886—87-ben a Nemzeti Újságot szerkesz-

tette, 1892 óta a „Budapesti Hírlap" munkatársa.
Számos czikkein kívül mvei : Die Tochter Nanas, Pariser Sittenroman von Alfr. Sirven

und H. Leverdier. Aus dem Französischen übersetzt. 2 köt. Bpest, 1881. — Kötéltánczosnö.

Vast Riconard regénye. Francziából ford. 2. köt. U. o. 1882. — Dolgozzatok, míg a mécsetek
ki nem alszik. Tolstoj után ford. U. o. 1891. — A Kreutzer szonáta. Regény. írta Tolstoj Leo.

Ford. u. o. 1890. — Szumirok és magyarok. U. o. 1903. — Emlékezzünk a régiekrl. U. o. 1908.
— Ezeken kívül írt egy 5 nyelv szótárt és magyar, angol, franczia nyelvtant.

Somogyi Mór, zongoramvész, szül. 1857-ben Szigetvárott. Hosszabb ideig somogyi Mór.

Szombathelyen zenetanár volt. 1883-ban a budapesti „Harmónia" által kitzött

zenempályázaton három zeneszerzeménye pályadíjat nyert. Ekkor Budapestre köl-

tözött, hol többször nagy sikerrel hangversenyzett. 1894-ben zenekonzervatóriumot

szervezett és annak igazgatója. Irt számos zenemvet és zenészeti czikket. Mun-
kája : Album. Budapest, 1897.

Somssich Lázár, cs. és kir. udvari tanácsos. Az 1790—91-iki országgylésen Somssich

Zala vármegye követe, 1792-ben kir. udvarnok és helytartósági tanácsos volt. 1807
aug. 13-án halt meg Kszegen. Tudományos képzettség ember volt, több tudo-

mányos társaság tagja. Latin költeményeit kora nagyrabecsülte.

Somssich Miklós, a reformkorszak egyik kiváló ellenzéki szónoka, szül. 1781-ben So
]
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Sárdon. 1806-ban Somogy vármegye aljegyzje, majd fjegyzje lett és igen

tevékeny részt vett a vármegye politikai és társadalmi életében. 1811-ben megyéje
követnek küldte a pozsonyi országgylésre ; azontúl a megyei ellenzéknek egyik

vezérférfia lett és megyéjének követeként fontos szerepet játszott az 1830, 1832

—

36-iM országgylésen. Meghalt 1870 decz. 19-én. Országgylési beszédei a Nap-
lókban vannak.

Somssich Pál, v. b. 1. 1., a frendiház tagja, kiváló államférfiú, szónok és publiczista somssich Pál.

szül. 1811 jan. 13-án Sárdon. Középiskoláit Pécsett, Kaposvárott, a filozófiát Pesten
;
a

jogot Gyrött végezte és mindig nagy szorgalommal olvasta a klasszikusokat és tanul-

mányozta a jeles történetírók mveit. Somogy vármegye jegyzjeként csakhamar kitnt
jeles szónoklataival, miért is megyéje az 1843-iki országgylésre követül felküldte,

hol a konzervatív mérsékelt ellenzéki pártnak egyik vezérszónoka lett. 1847-ben
Baranya választotta meg követének. A szabadságharczban nem vett részt, de az

elnyomatás idejében kitn tollával harczolt az alkotmány megvédése érdekében,
számos hírlapi czikkben és publiczisztikai dolgozatban fejtvén ki világos, éles

logikával, nagy történeti és jogi ismerettel és meleg, hazafias érzéssel a nemzet
jogait és Ausztria tévedéseit. E nem munkái közül a német nyelven is megjelent
Magyarországnak és királyának törvényes joga czím nagyobb röpirata nagy tisz-

teletet szerzett nevének. 1861 és 1865-ben a kaposvári kerület egyhangúlag kép-
viselvé választotta, mire Deák Ferencz pártjához csatlakozván, annak egyik leg-

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 14
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kiválóbb tagja s a Deák-párti kör elnöke lett. 1869-ben a bácsvármegyei rigyiczai

kerületet képviselte az országgylésen, mely évben a képviselház elnökévé válasz-

tották meg, mely tisztséget 1872-ig viselte, a midn bels titkos tanácsossá is

kinevezték. Az országgylésen a mérsékelt ellenzék tagja volt 1887-ig. Meghalt
1888 márcz. 5-én Budapesten. Résztvett vármegyéjének minden társadalmi moz-
galmában : nagy érdeme van a kaposvári gimnázium újjáalakításában, a Berzsenyi-

emlékoszlopnak létrehozásában ; azonkívül nagy tevékenységet fejtett ki az I. Magyar
Biztosító-Társaság alapításában, melynek késbb igazgatósági elnöke is lett. Elnöke
volt még az országos és a somogymegyei gazdasági egyesületnek és a drávasza-

bályozási bizottságnak stb. Beszédeit és czikkeit finom ízlés, világos, logikus

okfejtés, eszmegazdagság és zamatos, ékes, de dagálytól mentes nyelv jellemzik.
Munkái : Végszavai a somogyi követeknek az 1843/4. országgylés felett. Hely n. 1845. —

Magyaroszágnak és királyának törvényes joga. Bécs, 1850. (Németül : Das legitimi Recht
Ungarns und seines Königs. U. o. 1850. Két kiadás.) — Értekezés az angol forradalomnak
története felett. írta A. Guizot. El- és végszóval ellátva fordította. Pest, 1851. — Reden von
Melchior Lonyay und Paul Somssich in der Unterhaussitzung von 18. Mai. 1861. U. o. —
Válasz Kossuth Lajos Nyilt levelére. U. o. 1868. (Melléklet a „Magyarország" 85. számához.) —
Az 1869—72. országgylés képviselházának mködése. Feltüntetve Somssich Pál képvisel-
házi elnök három végjelentésében, megtoldva az elnöki zárbeszéddel. U. o. 1872. — Nyilt levél

Kónyi Manóhoz. A tiszta jövedelem a csángó-alap javára van felajánlva. U. o. 1886. — Ország-
gylési beszédei a Naplókban vannak. — Szerkesztette a „Borászati Füzetek"-et 1869 és
70-ben Entz Ferenczczel együtt Budapesten.

Somssich Pon- Somssich Pongrácz, államtanácsos, a Szent István-rend középkeresztese, a

Magy. Tud. Akadémia igazgatósági tagja
;
szül. Sárdon, 1788-ban. Tanulmányai elvég-

zése után szolgabíró lett Somogyban, 1824-ben alispán, 1825-ben vármegyéjét
képviselte a pozsonyi országgylésen. 1830-ban alnádor, 1833-ban kir. személynök,

1841-ben államtanácsos lett, 1845-ben grófi rangot nyert. Országgylési beszédei

a Naplókban vannak.

szaiay Fruzina. Szalay Fruzina Obetko Károlyné, költ, szül. 1864-ben Kaposvárott. Már
kora ifjúságában fordítgatott idegen költk mveibl és eredeti költeményeket is

írt, melyek a szépirodalmi lapokban jelentek meg. 1890 óta rendes munkatársa a

„Hét"-nek.
Önálló mvei: Versek, Budapest, 1893. — Egy marék virág. Költemények. U. o. 1898. —

Bébi és Miczóka. U. o. 1906.

Szaiay Gyula. Szalay Gyula, kath. fgimn. tanár, szül. 1865-ben Böhönyén. A Jpiarista

rendbe lépett és 1895-ben tanári oklevelet szerzett. A rend kötelékébl kilépvén,

1893 óta a kiskunfélegyházi községi kath. fgimnázium taaára.

Számos költeménye, elbeszélése, nyelvészeti és irodalomtörténeti értekezése jelent meg a

szépirodalmi és szaklapokban. Önálló munkája: Virág Benedek élete és mvei. Budapest, 1899. —
A „Félegyházi Híradó" szerkesztje 1895 óta.

Szaiai István. Szálai István, ref. lelkész, a Magy. Tud. Akadémia levelez tagja. sziü.

1816 jún. 9-én Visontán. Tanulmányait Csurgón kezdte, Debreczenben végezte.

Azután külföldre ment, hol a bécsi, lipcsei, hallei és berlini egyetemek hallgatója

volt és fleg filozófiai és természettudományi tanulmányokkal foglalkozott. Haza-

térvén, 1846-ban debreczeni káplán, majd szikszói, 1859-ben szentesi lelkész lett.

1876-ban a békés-bánsági egyházmegye esperessé választotta. Meghalt 1878 márcz.

6-án Szentesen.
Az Akadémia figyelmét Egy kö az egyezményes philosophia templomához czím] értekezésével

vonta magára, melyet azután Tapasztalati lélektan czím alatt bvebben kidolgozván, az Akadémia
1858-ban kiadta és Szálait levelez-tagjául választotta. Számos filozófiai, természettudományi,

pedagógiai, theológiai értekezése jelent meg a szaklapokban. A családi élet erkölcsi alapja a

bellük folyó kötelességekkel együtt czím dolgozata 1870-ben Akadémiai pályadijat nyert. Önálló

mve még Elméleti lélektan, mely Sárospatakon jelent meg 1865-ben.
Sz
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A 'a " Széchenyi Aladár gróf, orsz. képvisel, szül. Lábodon, 1862 febr. 15-én.

A budapesti egyetemen a jogot elvégezvén, huszárönkéntes lett. 1887-ben a nagy-

atádi kerület képviselvé választotta. 1896-ban a vágvecsei kerület képviselje

volt és a véderbizottság tagja. Élénk részt vesz a vármegye közéletében.

Munkái : Nyilt levél a vágvecsei kerület választóihoz, Budapest, 1898. — Memorandum
(a balatoni halászat érdekében). — Országgylési beszédei a Naplókban vannak.

Széchenyi imre Széchenyi Imre gróf, frend, cs. és kir. kamarás, a magyar szövetkezeti és
gr6f '

agrármozgalmak egyik kezdeményezje és terjesztje, szül. 1858 márcz. 31-én.

A mezgazdasági kérdések és viszonyok iránt már kora ifjúságában nagy érdek-

ldést tanúsított és nem elégedvén meg az elmélettel, hogy ismereteit ez irányban

kibvítse, több mágnástársával 1881-ben nagy külföldi utazást tett. Bejárta Angliát

és azután áthajózott Amerikába, a hol fleg a mezgazdasági viszonyokat tanul-

mányozta és tapasztalatait Amerikai levelek czím munkájában írta meg. Ameri-



Irodalom, tudomány és mvészet 267

kából visszatérve, somogyvármegyei birtokain élt és buzgó tevékenységet fejtett ki

vármegyéje politikai, társadalmi és különösen közgazdasági intézményeinek fejlesz-

tése körül. Ez idtájt jelent meg két közgazdasági munkája : Homestead és birtok-

minimum (1883), Megyei közgazdasági monográfiák, melyek tárgyukban új esz-

méket vetettek felszínre. Több éven át Somogy vármegye közgazdasági eladójaként

mködött, mély szakértelmével a megye gazdasági életének irányt adott és nem
volt a vármegyében és az országban köz- vagy mezgazdasági kérdés, melyet

tollával és tevékenységével ne szolgált volna. Nagy része volt a Magyar Gazdák
Hadsereg-ellátó Szövetkezetének, a Magyar Mezgazdák Szövetkezetének, a Magyar-

országi Szövetkezetek Szövetségének megalapításában stb. Tagja volt a Magyar
Földhitelintézet felügyelbizottságának, a Mezgazdasági Iparrészvénytársaság, a

Magyar Ipar- és Keresk. Bank és a Magyar Általános Hitelbank igazgatóságának,

a Kath. Központi Kongrua-bizottságnak és alelnöke volt a M. Atlétikai Klubnak.

A Balatonvidék felvirágoztatása körül is nagy érdemei vannak, melyekrl azonban

más helyen bvebben írunk. A frendiház jegyzje
;
a közgazdasági és közleke-

désügyi bizottság tagja volt. Meghalt 1905 nov. 25-én Somogyváron.

Az emiitetteken kívül önálló müvei : Somogy megye monographiája. Budapest, 1892. —
Telepítési törekvések. U. o. 1891. — Bimetallizmus és a termények árhanyatlása. U. o. 1896. —
A somogyvári Kapuvár, illetleg Szt. Egyed-apátság történetének vázlata. U. o. 1896. —
Szövetkezeti alapon való kölcsönös biztosítás. U. o. 1899. — Az egyke. U. o. 1906.

Széchenyi Pál gróf, földmívelési, ipar- és kereskedelmi miniszter, szül. 1838 Szf
f̂

enyi PáI

nov. 6-án. Tanulmányai végeztével a papi pályára lépett, de ehhez nem érezvén

kedvet, somogyi birtokaira vonult, hol gazdálkodással foglalkozott és nagy tevé-

kenységet fejtett ki Somogy vármegye gazdasági mozgalmaiban. Megalkotta a

„ Somogymegyei Gazdasági Egylet" gazdasági köreit, szervezte a nagyatádi kört

stb. 1875-ben a marczali kerület képviseljévé választván, itt is élénk részt vett

minden alkalommal a gazdasági kérdések tárgyalásában. 1881-ben földmívelési,

ipar- és kereskedelemügyi miniszter lett. Mint ilyen rendezte az 1885-iki kiállítást,

a melynek sikere érdekében kifejtett tevékenységeért felsége az els osztályú

vaskoronarenddel tüntette ki. A miniszteri széket 1889-ben hagyta el. Meghalt
1901 okt. 28-án Budapesten. Számos czikke jelent meg a gazdasági szaklapokban.

Országgylési beszédei a Naplókban vannak.

Szegfi Mór Mihály, freáliskolai tanár, volt miniszteri titkár, szül. 1825-ben Sz
^fjj^

ór

Sziliben. Az „Életképek "-ben és a „Pesti Divatlap "-ban közölt népies tárgyú

munkáival vonta magára a figyelmet. Tüzérként vett részt a szabadságharczban,

hol kapitány lett. Az elnyomatás idejében külföldön bujdosott. A kiegyezés után

a kereskedelmi minisztériumban lett fogalmazó, majd titkár ; de ez állását oda-

hagyván, tanári vizsgát tett és a lcsei, késbb a kassai freáliskolában volt

tanár. Meghalt 1896 aug. 28-án Tabon.

A szépirodalmi lapokban megjelent elbeszélésein és versein kívül önálló müvei : Magyar
ragozási táblázat. Pest, 1853. — Kis bajok, nagy gondok. Regényes képek. U. o. 1856. —
A harmadik szomszéd. Népies regény. 2 köt. U. o. 1857. — A világ csudái. Pest, 1857. —
Fenn és alant. Regény 4 köt. U. o. 1871.

Székely Sámuel, hírlapíró, szül. Sziliben, 1857-ben. 1886-ban Parisba ment,székeiys muei.

hol 1888-ban az Agence Libre-nek, majd az Agence Dalziel távirati ügynökségnek
rendes munkatársa lett. 1889-ben Parisban „Párisi Magyar Értesít" czímmel
magyar lapot adott ki és több budapesti lapnak volt levelezje. Midn 1892-ben
a „Budapesti Hirlap"-ban Morenheim báró, párisi orosz nagykövetet, a Panama-pör
miatt megtámadta, a franczia kormány kiutasította. Ekkor a „Budapesti Hirlap"

tudósítójaként Londonba utazott. 1894-ben visszatért Budapestre, hol megalapította

a „Politikai Hetiszemlé"-t, majd kiadta a „Politikai és Közgazdasági Évkönyv"-et
(1899). 1903-ban New-Yorkban telepedett le, hol jelenleg több európai napilapnak
a levelezje.

Szemnecz Emil, hírlapíró, szül. Faluszemesen 1859-ben. Theológiát hallgatott, Szemnecz Emii.

de azután a katonai pályára lépett és 1882-ben hadnagynak nevezték ki. 1884-ben
a tartalékba lépett és hírlapíró lett. 1886-ban antiszemita programmal a zalaeger-

szegi kerület képviseljévé választotta. 1890-tl 1908-ig a „Magyar Állam" felels
szerkesztje. A polgári házasság ellen indított sajtómozgalmat vezette és e

törvény szentesítésekor írt czikkeért 8 havi államfogházra ítélték, melyet meg is

kezdett, de hat hét múlva királyi kegyelmet nyert.

Munkái: Katholikus autonómia. Budapest 1897. — Zimándy Ignácz és a „Magyar állam"-
Adatok a sajtópör történetéhez. U. o 1899.

14*
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spines ignácz. Szirtes Ignácz, áll. freáliskola! tanár, szül. 1850-ben Lengyeltótiban. Elbb
a pancsovai, majd a pécsi freáliskola tanára volt. 1893 óta a budapesti IV. ker.

freáliskolánál mködik. Számos pedagógiai czikkén kívül több geometriai tan-

könyvet írt középiskolák használatára.

szterémi Albert. Szterényi Albert, frabbi. Több egyháztörténeti értekezésen kívül szerkesztette

a „Hama ckaker" és a „Die Zeit" czím theológiai folyóiratokat.

Munkája: A polgári házasság, tekintettel a vegyes házasságra a zsidó törvény és törté-

nelem szempontjából. Bpest, 1883.
Szterényi Hugó Szterényi Hugó drv fgimnáziumi tanár, természettudományi író, szül. 1857

decz. 7-én Lengyeltótiban. Tanulmányait Budapesten elvégezvén, a híres minero-

lógus és geológus Szabó József egyetemi tanár mellett volt asszisztens. 1884-ben a

kecskeméti freáliskolánál, azután az aradi fgimnáziumnál, majd a székesfehérvári

freáliskolánál mködött. 1891-ben Budapestre helyezték át, hol 1894-tl a VH ker.

fgimnáziumban tanított 1909-ig. Meghalt 1909 márcz 27-én.
Szterényi érdeme, hogy az ifjúság számára írt természettudományi dolgozataival a termé-

szettudományokat megkedveltette az ifjúsággal. Ilyen mvei az „Ifjúsági olvasmányok a termé-

szet körébl" (3 kötet Budapest, 1890, 1892, 1895). — Apróságok a természettudományok köré-

bl (3 kötet, 1896, 1898, 1900). Hasznos olvasmányok. — Olvasmányok az ipar, chemia és

természettudományok körébl (1898) stb. Számos egyéb munkái közül a legfontosabbak : Az
Ó-Sapot és Dolnya-Lyubkova között lev terület eruptív kzetei. Bpest, 1883. — Az iparban
szerepl ásványok. 2 kötet Bpest. 1897, 1899. — Mesterséges indigó. U. o. 1898. — Az electro-

chemia mai szerepe. U. o. 1899. — írt még számos természetrajzi tankönyvet közép- és polgári

iskolák számára, a Pallas Nagy Lexikonában az ásvány-földtani résznek szakszerkesztje, a

„Pesti Hirlap"-nak rendes munkatársa volt.

Szterényi József. Szterényi József, v. b. t. t., nyg. m. kir. keresk. min. államtitkár, közgaz-

dasági író, szül. 1861 nov. 25-én Lengyeltótiban. Tanulmányainak végeztével két

évig külföldön tartózkodott, hol fleg közgazdasági tanulmányokkal foglalkozott.

Innen hazatérvén, Brassóban 1885-ben egy magyar politikai lapot: a Brassót ala-

pította, melyet 1889-ig szerkesztett. Ugyanebben az idben alakította az Erdély-

részi Ipar- és Kereskedelmi Egyesületet, melynek ftitkára volt. Többször beutazta

Románia, Szerbia, Bulgária, Törökország, Anatolia stb. keleti országokat, hol

a közgazdasági viszonyokat tanulmányozta. 1890-ben a kereskedelmi minisz-

térium hivatalnoka lett, a hol különösen a háziipar fejlesztése körül szerzett nagy
érdemeket és általában a mai iparpolitikának vetette meg az alapját. 1896-ban

az ipari szakoktatás figazgatója lett, 1898-ban osztálytanácsossá, a következ
évben pedig miniszteri tanácsossá nevezték ki. Az 1897-iki brüsszeli nemzetközi

kiállításon a magyar társadalomgazdasági osztályt szervezte és az itt tartott

kongresszusokon képviselte Magyarországot. Nagy érdemei vannak a hazai gyár-

ipar fejlesztése körül. Kiváló szaktehetségének legfényesebb alkotása az 1904-ben

a képviselház elé terjesztett memoranduma az iparfejlesztésrl. 1906-ban Kossuth

Ferencz akkori kereskedelmi miniszter t nevezte ki politikai államtitkárrá. felsége

1908-ban a v. b. t. t. méltósággal tüntette ki.

Rendkívül nagy és sokoldalú szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Kodifiká-

czionális munkálatai közül kiváló az 1899 : XLIX. t.-cz. a hazai iparnak állami

kedvezményekben való részesülésérl ; a balesetbiztosításról készített törvény-

javaslata, továbbá az ipartörvény módosítása, mely a legnagyobb hazai kodiíikáczio-

nális munka. Szerkesztette a „Magyar Iparoktatás" czím szaklapot, az „Ipariskolai

Könyvtár" ez. tankönyvgyjteményt és az „Iparosok Olvasótárá"-t ; fszerkesztje

volt a „Mintalapok iparosok és ipariskolák számára" czím vállalatnak ; szerkesz-

tette a „Magyar Közgazdasági Értesít "-t, mely németül és francziául is meg-

jelent. Munkatársa volt a „Közgazdasági Ismeretek Tárá"-nak és a Pallas Nagy
Lexikonának.

Az említetteken kívül önálló mvei : A takarékszövetkezetekrl. 1884. — Törökország

kereskedelemjogi viszonyai. — Az iparoktatás külföldön. I. Ausztria és Baden. Tanulmány.

Bpest, 1895. — A háziipar- és kézügyességi oktatás Magyarországon. U. o. 1896. — Magyar-

ország nagy- és mezgazdasági ipara. U. o. 1895. — Az iparoktatás Magyarországon. Számos
a szöveg közé nyomott képpel. U. o. 1897. — L'industrie et Fenseignement professionnel et

commercial en Hongrie. U. o. 1897. (Németül : U. o. 1897.) — Magyarország iparoktatásának

térképe. U. o. 1897. (Franczia czímmel is.) — Az ipari és kereskedelmi oktatás az ezredéves

kiállításon. U. o. 1898. (Különny. Matlekovics : „Az ezredéves kiállítás eredménye" ez. kiállítási

nagy jelentés IX. kötetébl.) — Magyar iparoktatási Évkönyv. U. o. 1897. és 1898. U. o.

— Protection légale des travailleurs en Hongrie. U. o. 1900. — L'Enseigneinent industriel

et professionnel de la Hongrie. U. o. 1900. Képekkel. — Az iparoktatás az 1899—1901.

években. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. miniszter. U. o. 1901. Színes képekkel. — Iparfej-

lesztés. U. o. 1902. (Németül: u. o. 1902.) — A kormány kisipari programmja. U. o. 1907.

(Németül: u. o. 1907.)
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Tallinn Béla (Vizeld), v. b. t. t., volt fispán, szül. 1851-ben Szabáson. Jogi Taiiián Béla.

tanulmányait Pozsonyban elvégezvén, vármegyei szolgálatba lépett, 1873-ban Torontál

vármegye tiszteleti aljegyzje, a következ évben a bilédi járás fszolgabírója.

1880-ban torontálvármegyei fjegyzhelyettes lett és még ugyanaz évben alispánná

választották meg. 1886-ban Somogy vármegye fispánja lett, és mint ilyen, balaton-

szabályozási és drávaszabályozási kormánybiztos volt. 1892-ben Békés és Csongrád

vármegyék fispánja. 1894-ben ez állásától megvált s ekkor érdemei elismeréséül

felsége a Szent István-renddel tüntette ki. 1896-ban. a törökkanizsai kerület kép-

viseljévé választotta ; a képviselháznak 1899- és 1901-ben alelnöke volt ; ugyanez

évben v. b. t. t. lett. 1903-ban, Tisza István kabinetjében, földmívelésügyi minisz-

terré nevezték ki.

Ország-gylési beszédei a Naplókban vannak. Munkája: Törvényjavaslat a munkások és cselé-

dek sorsának betegség-

, baleset, rokkantság- és aggkor esetére való biztosításáról. Bpest, 1896.

Tenczer Pál, hírlapíró, az izr. hitközség közoktatási bizottságának elnöke, Tenczer Pál.

szül. Nagybajomban 1836 ápr. 11-én. Tanult Keszthelyen, a jogot Pesten végezte.

Különösen a zsidóság magyarosítása, a zsidók emanczipácziója érdekében fejtett

ki lelkes tevékenységet, Megalapította a Magyar Izraelita Egyesületet, ennek köz-

lönyét : a Magyar Izraelitát, melyet nagy küzdelmek között 1867-ig szerkesztett.

Az 1868— 69-iki izr. kongresszuson a keszthelyi kerület képviseletében jelent

meg, és a haladópár^yezére lett. Ez alkalommal kiadott egy Albumot, melyben
a kongresszus nevezetes tagjainak életrajzát közölte. Ezután megalapította a

..Magyar Ujság"-ot, majd 1876-ban a „Neues Politisches Volksblatt"-ot, melynek
18 évig szerkesztje volt. Agibs tevékenysége csakhamar a Terézváros vezérl
emberévé tette, melynek képviseltestületébe is belekerült és mint ilyen keresztül-

vitte az ingyenes oktatást a székesfváros népiskoláiban. Igazgatósági tagja volt

a Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részvénytársaságnak, fel-

ügyelbizottsági tagja a Polgári Serfz Részvénytársaságnak. Tagja volt a székes-

fvárosi közigazgatási és közoktatási bizottságnak, és elnöke a VT. ker. Iskolaszék-

nek. A fváros fényes ünnepet rendezett születésének 60. évfordulójára, felsége
pedig 1898-ban a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Meghalt
1905 febr. 6-án Budapesten. Az említetteken kívül munkája Tenczer Pál emlék-

iratai, írta Tövis. Budapest, 1896.

Tomcsányi Lajos, jezsuita tanár, szül. 1846-ban Pusztakovácsiban. 1863-ban ^l^s"7'

a Jézus-társaságba lépett, majd a budapesti egyetemen a klasszika-filológiából

tanári oklevelet szerzett, Theológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, hol a

theológusoknak tanulmányi felügyelje volt. Innen hazatérvén, Kalocsán, Szatmáron
és Pozsonyban volt tanár

;
jelenleg Budapesten mködik.

Számos theológiai czikkén kivül munkái: Quo modo Vergilius imitatus sit Theoeritum.
Colocae, 1884. — A mvelt Európa tudósainak háromszázados tévedése. U. o. 1886. — Horánszky
Nándor és az Egye sült-Államok iskolái. U. o. 1900. — Attikának kereskedelme történelmi és
jogi szempontból. U. o. 1906. — A házasság érdekében újonnan kiadott rendelet. Bpest, 1909.
— Az ember akaratának szabadsága.

Tóth Ágoston (Felsszopori), honvédezredes, hadtudományi író és hírneves topó- Tóth Ágoston,

gráfus, a M. Tud. Akadémia leveleztagja, szül. 1812-ben Marczaliban. Gimnáziumi
tanulmányainak bevégzése után, a katonai pályára lépett. 1834-ben dandársegéd-
tisztként Bécsbe helyezték át. 1843-ban fhadnagyi ranggal a törzskarba osztották

he. hol fleg térképkészítéssel foglalkozott. A szabadságharczban több csatában
vett részt, ezredesi rangot nyert és végül Erdély katonai kormányzója lett. A fegy-

verletétel után a haditörvényszék 18 évi várfogságra ítélte. 1858-ban kegyelmet
nyervén. Olmützbl visszatért hazájába, hol elbb gazdasággal foglalkozott. 1867-ben
kinevezték a közlekedési minisztériumba fmérnökké és megbízták a topográfiai

osztály szervezésével. Térképei és dombormvei az antwerpeni földtani kongresz-
>/.uson és a bécsi világkiálbtáson nagy kitüntetésben részesültek. A pesti egye-
temen külön tanszéket állítottak számára, hol fleg a tereptant, térképolvasást

adta el. 1870-ben a közlekedési minisztérium osztálytanácsosának és a topo-

grafiai osztály igazgatójának nevezték ki. A következ évben az Akadémia .leve-

lez tagjául választotta meg. A Földrajzi Társulat megalapításában nagy része
volt és megalakulása után elnöke lett. Nyugalomba vonulván, G-ráczban élt 1889
jún. 9-én bekövetkezett haláláig.

Számos térkép készítésén kivül önálló mvei : A köztársaság. Kolozsvár, 1849. — A
magyar katonai nevelés és a Ludoviceum felállításának ügye. Pest, 1869. — Szózat Magyar-
ország harczratermett ifjúságához. U. o. 1869. — A helyszínrajz és földépítkezés történelme,
elmélete és jelen állása. Utazási eredmény. Bécs, 1869. — Az európai nemzetközi fokmérés és
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a körébe tartozó geodaetai munkálatok, térképpel. Pest, 1870. — Jelentés az európai nemzet-
közi geographiai gylésrl. Buda, 1871. — A földképkészítés jelen állása, a mint képviselve
volt az antwerpeni kiállításon. U. o. 1872. - Az alsó Duna j-Palánkától a Vaskapuig
Bpest. 1875.

róth ignácz dr. j1

^/, jgnácz dr., ni. kir. bányakerületi forvos, szül. 1844-ben Ságváron.
Elbb a híres Kovács József egyetemi tanár mellett tanársegéd volt. 1873-ban
Selmeczbányára került, a hol 1881-ben bányakerületi forvos lett. Itt nagyon
sikeres orvosi mködést fejtett ki a bányamunkások között pusztító bányaaszály
és ólommérgezés, valamint az alkoholizmus ellen. Orvosi elfoglaltsága mellett

tevékeny rész vett a város kulturális mozgalmaiban is. Több orvosi és tudományos
egyesületnek tagja.

Munkái : Magyarország borászata. Pest, 1869. (Entz Ferenczczel és Málnay Ignáczczal. Köz-
lemények a földmvelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. minisztérium körébl Ö.) — A méhészet
kézikönyve. Ábrákkal. Bpest, 1874. — Ment eljárás vérzések és sérüléseknél. Schillinger

Ferenoz után. 2. kiadás. Selmeczbánya, 1876. — A selmeczbányai k. fémkohó egészségügyi
ismertetése. U. o. 1895. — Javaslat az 1890. T. t.-cz. 134. § és az 1894. t.-cz. 49. §-ának
megváltoztatására. U. o. 1897. — Javaslat szab. kir. Selmeczbánya város mezgazdasági
jövedelmeinek fokozására. U. o. 1898. — Alkoholismus a társadalomban. U. o. 1900. —
Anchylostontum duodenale Selmeczbányán, Bpest, 1903. (Kül.-ny. az Orvosi Újságból.) —
Anchilostomiasis. Brüsszel, 1903. -- 10. Jelentés az ipari ólommérgezések elhárításáról. Berlin

ben 1907 szept. 23—29-én a XIV. nemzetközi hygiene és demographiai kongresszuson. U. o.

1907. — Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál. Eladta a m. orvosok és ter-

mészetvizsgálók vándorgylésén Pozsonyban. Selmeczbánya, 1907.

Tr
Károiy.

y Trencsény Károly, fels kereskedelmi iskolai tanár, szül. 1867-ben Szobon.

Elbb Kaposvárott tanított. 1892 óta a zombori fels kereskedelmi iskola tanára.

Titkára a Bács-Bodrogvármegyei történelmi társulatnak és jegyzje a zombori

iparoskörnek.
Számos esztétikai, történeti, nyelvészeti és pedagógiai czikke jelent meg a szépirodalmi

és szaklapokban. — Ónálló munkái : Az én világom. Zombor, 1893. — A zombori iparoskör,

volt népkör, 25 éves története. 1876—1901. U. o. 1901. — Szerkeszti a Bács-Bodrogvármegyei
történelmi társulat „Évkönyv" czimü évnegyedes folyóiratát, ö írta Bács-Bodrog vármegye mono-
gráfiájában a ..Zombor város" czím fejezetet.

vajda Elemér dr. Vajda Elemér dr. (Mérei), tabi ügyvéd, szül. Tabon 1878-ban. A ,Pesti Hir-

lap"-ban s a „Budapest" -ben több politikai czikke jelent meg és a „Somogyi
Hírlap" 1907—10-ig sok vezérczikket közölt tle. 1911-ben megalapította a „Tabi

Újságot, a melynek minden számában jelennek meg dolgozatai. Somogy vármegye
törvényhatósági bizottságának tagja, a tabi Kaszinó alelnöke, oki. gyorsírás tanár,

egyházközségi (ág. ev.) felügyel stb.

vajda Gyula dr. Vajda Oyula dr., piarista áldozópap, történettudós, egyetemi tanár. szül.

1843 máj. 14. Kaposvárott. A kegyesrendbe 1864-ben vétette fel magát. Tanári

oklevelét a történelem és földrajzból a budapesti egyetemen szerezte. 1881-ben
Kolozsvárra került, hol késbb házfnök és fgimnáziumi igazgató lett. 1883-ban

magántanár, 1892-ben rendkívüli, 1895-ben rendes tanár lett a kolozsvári egye-

temen, a magyar mveldéstörténetbl. 1891-ben az orsz. tanárvizsgáló-bizottság

rendes tagja, 1906-ban elnöke lett. Meghalt 1909 márcz. 26-án, Kolozsvárott.
Munkái : Városaink befolyása a közmveltségre. 1000—1301. Bpest, 1878. — A váradi

regestrum. (1209—1235. U. o. 1880.) — Erdély viszonya a portához és a római császárhoz, mint

magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korában. Kolozsvár, 1891.

vajda Gyula dr. Vajda Gyula dr., állami felsbb leányiskolái igazgató, szül. Kaposvárott

1868-ban. Elbb a szegedi felsbb leányiskolában tanított : 1905 óta a trencséni

állami felsbb leányiskola igazgatója.
Munkái : Collin Mátyás élete és költi müvei. Irodalomtörténeti tanulmány. írta Weiller

Gyula. Bpest, 1897. - - Heinrich Kleist, Michael Kohlhas. Tört. elbeszélés. Ü. o. 1900. —
Petfi Sándor költeményei. Táj- és életképek. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. U. o. 1900.

(M. Könyvtár 171.) — Ünnepi versek. Szavalókönyv, iskolai ünnepélyekre alkalmas költemé-

nyek gyjteménye. U. o. 1902. (2. kiadás. U. o. 1907.) — Petfi élete. Költeményeibl össze-

állította, bevezette és magyarázta. Szeged, 1902. (Segédkönyvek a magyar irodalmi oktatáshoz.)
— Szónoki müvek. (Szemelvények Kölcsey Ferencz, br. Eötvös József és Gyulai Pál beszé-

deibl.) Szerk. bevezette és magyarázta. U. o. 1903. — Magyar Irodalomtörténeti olvasókönyv
I. rész. Irálytan. Felsbb és polgári leányiskolák III. oszt. számára, Bpest, 1903. (2. jav. kiadás.

U. o. 1907.) II. rész. Költészettan és retorika. Polg. leányiskolák IV. oszt. anyagának feldolgo-

zása. U. o. 1905. (2. jav. és bv. kiadás. U. o. 1909.) III. rész. Irodalomtörténet. Felsbb leány-

iskolák, tanítóképzk számára. U. o. 1906. — Német irodalomtörténeti olvasókönyv, költészet-

tani és irodalomtörténeti magyarázatokkal. I. A felsbb leányiskola V. oszt. számára (Schuster

Alfréddel). U. o. 1904. — Irodalmunk fejldésének rövid áttekintése. U. o. 1904.

vajay István. Vajay István (Czeczei), róni. kath. plébános, orsz. képvisel, szül. Mágocson
1863-ban. Több évi segédlelkészkedés után a szalántai kerület két ízben, 1892

és 1905-ben, orsz. képviselvé választotta. 1898 óta bölcskei plébános.
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Több elbeszélésén, költeményén kiviil önálló míívei : Le az álarczczal ! Pozsony, 1890. —
A holtak birtokán s egyéb elbeszélések. Pécs, 1891. — Ezredévi emléksorok. Bpest, 1896. —
Szerkesztette „A nép igaz barátja" czimtí társadalmi és politikai havi folyóiratot Pécsett.

Vaszary János, fest, szül. Kaposvárott 1867-ben. A mintarajziskolában Vaszary János.

eltöltött két év után Münchenben tanult, majd Parisba ment, hol Bougueraeu és

Fleury voltak mesterei. Elször a budapesti Mcsarnok kiállításán Vaszary Kolos

herczegprímás arczképével tnt fel, majd poétikus táj- és genre-képeivel aratott

nagy tetszést. Késbb oltárképeket is festett a balatonfüredi és a zalaradnai

templomok számára. Egy bizánczi stílben festett Madonnája az 1897-iki tavaszi

mtárlaton aratott nagy tetszést. Aranykor czím képe lágy, színdús romantikájá-

val. Szolgalegénye erteljes realizmusával egyaránt értékes alkotások. Mveibl
1906-ban a Nemzeti Szalonban, 1912-ben a Mvészházban rendezett nagy elis-

merés mellett kollektív kiállítást. Több képét az állam vásárolta meg és számos

díjjal is kitüntették. 1902-ben Turinban diplome d'honneur-rel. 1906-ban Milanóban

díszoklevéllel tüntették ki ; 1898-ban a nagy Társulati díjat, 1901-ben a kis állami

aranyérmet nyerte el.

Ver György, zeneszerz, szül. 1857-ben Igaion. A pécsi püspöki jogaka- Ver Gy° rey-

démián jogot végzett, de muzsikális hajlamai a zenei pályára vitték. 1882-ben
Miskolczon karmester lett. 1883-ban a budapesti Népszínházhoz került, hol négy
évig rendez volt. Miután néhány esztendn át több vidéki színtársulatnál mkö-
dött, 1892-ben visszatért Budapestre, hol a zeneszerzésnek és az irodalomnak él.

Vernek eddig szinre került darabjai és mvei : Fiatal asszony, kinek vén leánya van
(vigj. 1 felv., Pécs. 1877). — Prolog (Miskolcz, 1882). — A mkedvelk (vigj. 3 felv., Miskolcz,

1883). — Már kés (vigj. 1 felv., Debreczen, 1888). — A szultán (operetté 3 felv., Budapest,
Népszínház, 1892 nov. Í9). — Virágcsata (operetté 3 felv., Budapest, Népszínház, 1894 ápr 28).

— Kleopátra (operetté, 1900). — Kain, verses tragédia 4 felv. (els eladása a budapesti Nem-
zeti Színházban 1902 ápr. 4). — Leányka, daljáték 3 felv., szövegét és zenéjét írta, bemutató
eladás a Népszínházban 1906 jan. 17). — A nép (színm 3 felv., bemutató eladás a Nemzeti
színházban 1907 márcz. 2). — Göre Gábor Budapesten (elször a Kisfaludy-színházban 1907
máj. 25). — A mkedvelk. Vigj. 3 felv. Miskolcz, 1882. — 1848 (Hadak útja). Látványos
színm, eljátékkal, 9 képben. Irta és zenéjét szerezte. Budapest, 1898. (Elször a Népszín-
házban márcz. 15). — 1000 év. Látványos énekes színm dalokkal és tánczczal, 3 felv. Arad,
1899. (Els eladása a budapesti Népszínházban ápr. 17., egy év alatt több mint 150 eladást
ért). — Lieder und Gesánge für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Leipzig, 1899. Három
füzet. — Der Löwenjager zenei részét írta (Bécs, Theater an der Wien, 1896).

Vihar Béla, a keleti keresk. akadémia tanára, kiváló ethnografus és író, a vikár Béla.

.

Magy. Tud. Akadémia levelez tagja, szül. 1859 ápr. 1-én Hetesen. Középiskoláinak

elvégzése után, a budapesti egyetemen tanári oklevelet szerzett. 1880-ban ország-

gylési gyorsíró lett és késbb átvette a „Gyorsírászati Lapok" szerkesztését,

melyet 1886-tól. megszakítással, 1909-ig szerkesztett. Ugyancsak egyik alapítója

és késbb szerkesztje volt az „Élet" czím modern szépirodalmi hetilapnak is,

majd szerkesztette és kiadta a „West-Ostliche Rundschau" czím politikai és

irodalmi havi folyóiratot 1894—95-ben. Vikár különösen ethnografiai kutatásaival,

a finn népköltészet remekeinek magyarra fordításával szerzett nagy érdemeket.

1889-ben félévig Orosz- és Finnországban tartózkodott, hogy a finn nyelvet és

irodalmat tanulmányozza, Visszatérve, elbb a Kalevalából egyes énekek fordítását

közölte, majd 1909-ben megjelent a Kalevala. Ugyancsak finn eredetibl fordította

Kvllervo énekei-í, melyet a Kisfaludy-Társaság a Széher-díjjal jutalmazott. Kale-
valái tanulmányok czím munkája, a magyarok svallásának a finn hagyomá-
nyokban található nyomait kutatja. Nagyon hasznos szolgálatot tett az irodalomnak
a magyar népköltészet maradványainak gyjtésével : saját, eredeti módszerével
nemcsak a szöveget, hanem a költemények dallamát is sikerült neki feljegyezni

és így a feledéstl megmenteni. Kutatásait különös szeretettel vármegyéjére ter-

jesztette ki és ennek eredménye Somogymegye népköltése (1905) czím értékes

munkája. Ethnografiai, foklorisztikai és értékes mfordítói munkásságát az Aka-
démia is elismerésével jutalmazta, midn t 1911-ben levelez tagjául választotta

meg. Azonkívül levelez tagja a Finn Irodalmi Társaságnak és a Finn-Ugor Tár-
saságnak, választmányi tagja a M. Néprajzi és a M. Nyelvtudományi Társaság-
nak, alapító tagja a Philologiai Társaságnak, elnöke az Országos Gyorsíró-Egye-
sületnek stb.

A szaklapokban és a szépirodalmi lapokban megjelent igen nagyszámú politikai s tudo-
mányos czikkein, költeményein stb. kívül önálló mvei az említetteken kívül még : A hold
regéi. írta Suonio (Krohn). Finnbl ford. Bpest, 1882 (Olcsó könyvtár 148). — Gáti István
Stenografiája kapcsolatban a modern stenografiával. U. o. 1889. (Értekezések a nyelv- és szép-
tud, körébl XIV., 12.) — Kolerás világ, vagy a Baczillus koma szomorú és igaz története.
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Legifjabb Tatár Pétertl. U. o. (1892. Versben.) — Az aranyember vagy a rongyos bankó.
Irta legifjabb Tatár Péter. U.-ott, év n. — A valutareform ismertetése népies versekben. írta

legifjabb Tatár Péter. U. o. év n. — Polgári házasság, vagy Jézus mint feleségszerzö. írta

legifjabb Tatár Péter. U. o. év n. — Markovits Iván életrajza, 1838 jún. 12.— 1893 ápr. 5.

írta V. B. Autografálta és kiadja Medgyesi Károly. U. o. — Árpád és Habsburg, vagy a király

kegyelete. Ünnepi költemény. Kimnach rajzaival. U. o. 1898. — Ibsen : A ngylöl. Ford.
V. o. 1898. (Magyar Könyvtár 41.) — Budenz-emlék. Ünnepi beszéd 25 éves jubileumán. U. o.

1901. Kalevalái tanulmányok. Vonatkozással a magyar ösvallásra. U. o. 1901. — A Kale-
valából a Lemminkajnen runok. Finnbl ford. U. o. 1901. (Magyar Könyvtár 209.) — A hun-
magyar írás. vagy a rovás irás. Három eredeti írásrajzzal. Székely-Udvarhely, 1903. — Virág
mesék. A képeket rajzolta Kreidolf Ern. U. o. 1903. — Szcs Marcsa népballadának eredete.

1. o. 1906. — A regös ének. U. o. 1906. — Adalékok Dessewffy Arisztidhez. U. o. 1910.

i Költemény.) — A magyar népköltés remekeit szerk. és bevezetéssel ellátta (Budapest, 1907.

Két kötet. Remekírók Képes könyvtára L, II.) és Szilágyi Dezs beszédeinek II. kötetét (Budapest,

1900.) Sajtó alá rendezte a Markovits Iván „Gyorsírás" czímíí munkáját. Budapest, 1904, 1908 és 1909.

Visiimre. Visi Imre, orsz. képvisel és publiczista, szül. 1852 decz. 26-án Nagyatádon.

A jogot Pécsett és Pesten hallgatta, de tehetsége a hírlapírói pályára terelte és

már 17 éves korában a „Pesti Napló"-ban, ., Reform "-ban és a „Hon"-ban jelentek

meg dolgozatai. 1871-ben a „Hon"-nak belmunkatársa lett és a szabadelvpárti

„Magyar Népvilág "-ot és a „Nagy Tükör" czím élczlapot szerkesztette. Késbb
a „Hon" és „Ellenr" egyesítésébl keletkezett „Nemzet"-nek lett szerkesztje.

1884-ben az abrudbányai kerület választotta meg képviseljéül, 1887-tl a buda-
pesti józsefvárosi kerületet képviselte és az országgylés számos bizottságába

választották bele. Tisza Kálmán tízéves miniszteri jubileuma alkalmára megírta

Tisza Kálmán életrajzát, majd Tíz esztend czímmel megjelent politikai tanulmá-

nyában éles elmével fejtegeti a múlt század 70-es és 80-as éveinek politikai és

kulturális fejldését. O alapította meg a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetét,

melynek titkára, késbb alelnöke lett. Számos egyesületnek volt választmányi

tagja és a székesfváros bizottságának tagjaként nagy tevékenységet fejtett ki

Budapest kulturális fejlesztésében. Meghalt 1889 decz. 24-én Budapesten.

Nagyszámú publiczisztikai ezikkein kívül önálló mvei : Saint Maur kisaszony jegyese.

Cherbulier Viktor regénye Ford. Budapest, 1876. — Leoni Leo. Sand György után ford. U. o.

1878 (Olcsó Könyvtár 47.). — Egy chinai viszontagságai Chinában. Regény. Werne Gyula után

ford. francziából. Budapest, 1879. — Egy párisi nö története. Regény. Feuillet Octave után ford.

U. o. 1881. — Jangada. Nyolczszáz mértföld az Amazonon. Regény. Werne Gyula után ford.

U. o. 1882. — A Robinsonok iskolája. Regény. Werne Gyula után ford. U.-ott, 1883. (3 kiadás.

U. o. 1908.) — Beszéde a csongrádi választókerület polgáraihoz. (1884. máj. 22. U. o. 1908.) —
Tisza Kálmán. Politikai jellemrajz. U. o. 1885 (Ism. „Fv. Lapok* 272. sz. sat. Németül. U. o.

1886. 12. rajzzal.) — Tíz esztend. Politikai tanulmány. írta Memor. U. o. 1885. — A Daniseffek,

dr. 4 felv. írta Newsky Péter (ifj. Dumas és Corvin), ford. (Elször adták 1878 decz. 13, a

budapesti Nemzeti Színházban.); lefordította Klatzkó Julián, lengyel publiczista. „Két kanczellár

(Gorcsakow és Bismarck)" ez. munkáját és Turgenyev munkáiból is fordított.

waidfogi Ká Waldfogl Károly dr., plébános, szül. 1840-ben Németújfaluban. Több évi

káplánkodás után, 1869-ben, a pécsi kath. tanítóképz-intézet tanára, késbb (1871)

igazgatója lett. 1878-ban Szajkón plébániát vállalt. Meghalt 1901 oki 21-én.

Szerkesztje volt a katholikus „Nevelés-oktatásügy" czím folyóiratnak. Számos pedagógiai,

filozófiai dolgozatán kivül önálló mve : Egy bölcsészeti trilógia két tagjáról.

váradyFerencz. Várady Ferencz (Sárosi), író és hírlapíró, szül. 1860-ban Kaposvárott. 1877-ben

jelent meg Pécsett els verseskötete. 1880-ban a „Pécsi Figyel" munkatársa

lett. 1884-ben átvette a lap szerkesztését s 1890-ig állott e lap élén. 1884-ben

„Veréb Jankó" czímen képes heti élczlapot alapított és szerkesztett, és tartott fenn

1890-ig. 1886-ban a pécsi országos dalünnepek idején „Emléklapok" czímen

alkalmi napilapot szerkesztett s
;
Pécs város els mtárlatát rendezte. Az 1 888-iki

pécsi kiállítás alatt „Kiállítási Értesít" czímen napilapot szerkesztett. 1892-ben

megindította a „Pécsi Napló"-t, a Dunántúl els politikai napilapját, mely máig is

fennáll. Ugyanez évben „Kézirat Vidéki Lapok Részére" czímen knyomatos lapot

indított. 1898-ban megalapította és szerkeszti „Baranyavármegye Hivatalos Lapja "-t.

Megírta Baranya Múltja és Jelenje czímen két hatalmas kötetben a vármegye

monográfiáját, a miért a vármegye 1899. évi április hó 10-én tartott közgylésén

jegyzkönyvi köszönetet mondott. Több népdalát megzenésítették s éneklik az

országban. Mint ornithologus, a természettudományi ismeretek terjesztésére fel-

olvasásokat tartott s nagy fáradtsággal és pénzáldozattal honosított és fenntartott

él exotikus madárgyjteményével kiállításokat rendezeti Az 1 888-iki és 1907. évi

pécsi kiállításokon ornithologiai kiállításával els díjat (grand prix), díszoklevelet

nyert. Az 1890. évi II. 5 nemzetközi ornithologiai kongresszus magyarországi bizott-

ságába és a Budapesten rendezett élmadár-kiállítás albizottságába beválasztották'
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Zichy Mihály zalai kúriája
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A „Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége", melynek megalakításától tagja, 1906-ban

igazgatósági tagjává választotta. A „Dunántúli Közmveldési Egyesület" -nek

választmányi tagja. A „Pécs-Baranyai Múzeum-Egyesület"-nek egyik megalakítója

és választmányi tagja. A ..Mecsek-Egylet" madárvéd-osztályának 1905-tl 1911-ig

elnöke s a madár- és állatvédelem propagálásán ernyedetlen buzgalommal fára-

dozik. A „Baranyamegyei Jegyzk Egyleté"-nek tiszteletbeli tagja, A „Baranya-

megyei Hadastyán Betegsegélyz-Egylet"-nek tiszteletbeli tagja, a színügyi bizottság

tagja 1913-ig, a pécsi református egyház tanácsosa, a Kossuth-szobor, valamint a

Franczia-emlékm bizottságának tagja volt. Csaknem minden hazafias és kultu-

rális irányú mozgalomban résztvett.

Szépirodalmi munkái önálló kötetekben a következ ezímek alatt jelentek meg : Versek,

1877. — Ujabb költemények, 1879. — Tavaszom virágai, 1882. — Rímek és prózák, 1883. —
Lant, 1884.' — Tövisek, 1886. — Rokonok, 1888. — Emlékül, 1889. - Hulló levelek, 1892. —
Panasz, 1895. - Karcolatok. 1897. — Terefere, 1902. — Röptében, 1904. — Várady Ferencz
versei, 1906. — Buborékok, 1910.

Vincze József dr., piarista tanár, szül. 1874-ben Szllsgyörökön. 1808-ban Vi™ze József

szerzett tanári oklevelet Kolozsvárott. Elbb itt tanított, 1899-ben Budapestre került,

Számos irodalomtörténeti értekezésén kívül önálló mvei : Vörösmarty kisebb eposzai.

Kolozsvár, 1898. — Az elbeszél költészet legújabb irodalmunkban. Budapest, 1900. — Mikszáth
munkái. U. o. 1900. — Irodalmi nevelés. U. o. 1901. — Magyar szentek legendái. U. o. 1905. —
Szent Barlám és Jozafát, szent Elek legendái. U. o. 1906. — Szent Ferenez és társainak legen-

dája. U. o. 1907. — A finn irodalommal is sokat foglalkozott és több fordítása jelent meg.

Xántus János (Csíktapolczai), világhír utazó és ethnografus, a Nemzeti xántus János.

Múzeum néprajzi osztályának igazgatóre, a M. Tud. Akadémia levelez tagja,

szül. 1825-ben Csokonyán. 1847-ben a pesti egyetemen ügyvédi vizsgálatot tett.

A szabadságharcában több ütközetben vitézül harczolt, de mint fhadnagyot egy
kémszemle alkalmával az osztrákok elfogták és Königgrátzbe helyezték, hol az

osztrák ezredben közemberként szolgált, 1850-ben szabadonbocsájtatván, az emi-

irránsokkal való összeköttetései és hazafias agitácziói miatt ismét elfogták és újra

besorozták. Ezredétl megszökvén, Amerikába menekült, hol sok viszontagsággal

és nyomorúsággal küzdött, míg végre 1852-ben a neworleansi egyetemen a latin,

spanyol és német nyelv tanára lett : 1853-ban Pál, württembergi herczeg kísére-

tében Texasba és Mexikóba ment, majd két év multán az Egyesült-Államoktól a

Kanzas állam felmérésére kapott megbízást, mely expediczió alkalmával a Smit-

sonian-Institut számára óriási mennyiség állat- és növényanyagot gyjtött. 1857-ben
az Unió kormánya Kalifornia déli, még eddig teljesen ismeretlen részeinek topo-

gráfiai felmérésével bízta meg és ennek bevégezte után a Csendes-tenger meteorológiai

viszonyainak tanulmányozására kapott megbízást, mely alkalommal 89 szigetet és

zátonyt fedezett fel. Ebben az idben honvágya hazahozta, Már elbb 20.000 állatból

álló gyjteményt küldött a Nemzeti Múzeumnak, mikor pedig hazatért, párját ritkító,

több száz kitömött kolibribl álló madárgyjteményt hozott magával, a Nemzeti
Múzeum számára. Nemsokára ismét visszautazott Amerikába, hol elbb a washing-
toni tengerészeti minisztérium titkára, majd Mexikóban konzul lett. Ez idben
betegeskedni kezdett, s ezért újból visszatért hazájába. Itt több évi fáradságos
munka után megalapította a botanikus, késbb az állatkertet, melynek igazgatója

lett. 1868-ban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából résztvett a
keletázsiai expedíczióban és Japánt, Kínát s a Szunda-szigeteket beutazván, 1871
végén, 21 havi utazás után, gazdag gyjteménynyel tért vissza, hogy most már
véglegesen hazájában telepedjék le. 1873-ban a Nemzeti Múzeum ethnografiai

osztályának igazgatórévé nevezték ki és még 20 éven át buzgalommal mun-
kálkodott a tudományos intézetekben, a melyeknek tagja volt. Az Akadémia
1859-ben választotta meg levelez tagjául és 1862-ben tartotta székfoglalóját,

Adatok a tenger természettani földiratához czímmel. Elnöke volt az Ethnografiai

Társaságnak, alelnöke a Földrajzi Társaságnak, a Budapesti Állat- és Növény-
honosító Társulatnak és számos más hazai és külföldi tudományos testületnek. „
Meghalt 1894 decz. 13-án Budapesten.

.Magyar, német, angol, spanyol és latin nyelven írt igen nagyszámú tudományos dolgozatai
jelentek meg a hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Körülbelül 100 önálló mííve közül a legfon-
tosabbak : Xántus János levelei Ejszakamerikából. 12 eredeti rajzok után készült k- és egy-
néhány fametszettel. Közli Prépost István. Pest, 1858. — Utazás Kalifornia déli részeiben.
Egy földképpel, nyolcz k- és lyolcz fametszettel. U. o. 1860. — Utasítás természetrajzi tárgyak
gyjtésére, elkészítésére, megtartására és tovaszállítására. U. o. 1862. — A magyarországi gz-
hajózás érdekében. U. o., 1865. (Különny. az j Korszakból.) — A közoktatási miniszter meg-
bízásából 1869—70-ben Kelet-Ázsiában országos pénzen gyjtött s a M. N. Múzeumban ideig-
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lenesen kiállított nópismei tárgyak leírósorozata. U. o. 1871. (Függelék : Természetrajzi gyj-
temény. Németül is.) — Vezet a M. N. Múzeum népismei gyjteményében. Második átdolgozott
kiadás. Budapest, 1874. — A természettudományok általános haladása. (A m. orvosok és természet-
vizsgálók 1874-ben Gyrött tartott XVII. nagygylésének munkálataiból.) U. o. 1875. — Emlék-
beszéd szárhegyi gróf Lázár Kálmán I. tag felett 1875 febr. 22. az Akadémiában. U. o. 1875.

(Értekezések a természettud. közébl VI. 1.) — Néhány hét Ceylon szigetén. U. o. 1877.

(Különnyomat a „Budapesti Szemle" -bi.) — A föld és térképkészítésrl. Segédkönyv közép-
iskolák használatára. U. o. 1879. — Természettani földrajz. Segédkönyv középiskolák számára
s a nagyközönség használatára, Geihic, Grove, Agassiz, Bürke és Norton rendszere s eladási
modora szerint szabadon dolgozva. U. o., 1879. (Ism. „P. Hírlap" 124. szám.) — Utiemlékek
Singapore és vidékérl. Gyr, 1879. (Különny. a „Gyri Közlöny" -bi.) — Borneo szigetén

1870-ben tett utazásomról. Budapest, 1880. (Különny. a „Földrajzi Közlemények"-böl.) — Kézirat-

ban maradtak : A Biadschak Czengori népfaj (Czigányok) Domeni de Rienzi után. Csokonya
ápr. 1845 végén: „Sajtó alá bocsátható. Buda, 13/1. 1847. Palugyay". Az Izengár nép története.

Test, 1847. A mormonok története. Fort-Tejon. California, febr.-márcz. 1858. 40 ív. — Arczképei.
Knyomat, rajzolta Barabás, 1861. Nyomt. Reiffenstein és Rösch Bécsben, kiadja Nagy Endre,
a „Gyri Közlöny" szerkesztje, megjelent 1862-ben a lap mellett,

zaiai Márk. Zalai Márk, kereskedelmi akadémiai tanár, szül. 1841-ben Gigén. 1868-ban
kereskedelmi iskolát nyitott Nagyváradon. 1871-ben a nagyváradi kereskedelmi

testület állított fel ott reálkereskedelmi iskolát, melynek tanára lett ; innen a követ-

kez évben a debreczeni keresk. iskolához került tanárnak.
Több számtani és könyvviteli könyvet irt kereskedelmi iskolák használatára. Ezeken kívül

müvei : Gondolatok. Bpest," 1893. — Pénz és hitel. U. o. 1898.
Zichy Antai. Zichy Antal, író, a Kisfaludy-társaság és a M. Tud. Akadémia tagja, frendi-

házi tag, szül. Zalán 1823-ban. A jogot a pesti egyetemen elvégezvén, csakhamar
Mosón vármegye aljegyzje és tiszti ügyésze lett. Az 1847—48-iki országgylésre

képviselül választották meg és az országgylést Debreczenbe is elkísérte. Már
elbb foglalkozott az irodalommal és Debreczenben a Jókai „Esti Lapjá"-nak is

munkatársa lett. A szabadságharcz után somogyvármegyei jószágain élt. majd az

els országgylés összehívásakor a tabi kerület képviseljeként újra felvette nyil-

vános szereplését az irodalomban és a politikai életben. Az 1865—68-iki ország-

gylésen több bizottságban szerepelt eladóként és szakreferensként. Elévülhetlen

érdemeket szerzett a közoktatási törvény létrehozásában és életbeléptetésében,

és a székesfváros tanügyi osztályában is nagyon fontos és hasznos munkásságot

fejtett ki. Politikai és társadalmi mködésén kívül az irodalom terén is igen nagy

és értékes alkotásai vannak. Már fiatal korában feltnt az „Életképek "-ben, „Hon-
derd-ben stb. közölt költeményeivel és czikkeivel. A 60-as években a „Pesti

Napló "-ban megjelent czikkei, valamint röpirataiban A kérdéshez (1861), Szabad-

elv konzervatív politika (1862), Csonka minisztérium mint közvetít (1866) stb..

alapos tudással tárgyalta közjogi viszonyainkat. Majd történelmi tanulmányokba

merült, melyeknek eredménye Macauly fordítása, Anglia története a forradalomig

(1866), Az angol forradalom története (1867) czím munkái és Stuart Mária

(1865), Strafford (1865) és Cromwell czím drámai trilógiája, melyek közül a

Cromwell a Teleki-díjat nyerte el. A Kisfaludy-társaság 1866-ban tagjául válasz-

totta és 1868-ban a Szónoklatról szóló értekezésével foglalta el székét, míg az

Akadémiában Horatius szatíráinak mfordításával tartotta székfoglalóját. Késbb
az Akadémia tiszteletbeli tagjának is megválasztatván, egy Lessing-tanulmánynyal

köszönte meg megtiszteltetését. A nyolezvanas években sokat foglalkozott Széchenyi-

vel és ezidben jelentek meg tle: Eszmék, adatok, adomák Széchenyi István gróf

naplójából (1880), Széchenyi István gróf életrajza (1897), Psychiatria és politika.

Kiadta és jegyzetekkel ellátta gróf Széchenyi István munkáit és levelezéseit stb.

Ezeken kívül lefordította Lessing Bölcs Náthánját, munkatársa volt a ...Budapesti

Szemle "-nek, ..Arany Koszorúja "-nak, a „Pesti Napló "-nak, tagja volt az Akadémia

Teleki-pályázat drámabíráló-bizottságának, elnöke az Akadémia I. osztályának stb.

Meghalt 1898 május 19-én Budapesten.
Zichy Mihály. Zichy Mihály, világhír fest, szül. Zalában 1827 okt. 21-én. Veszprémben

a piaristáknál elvégezvén a fgimnáziumot, Pestre ment a jogot hallgatni, de már

ezidtájt inkább festegetett, mint tanult. 1842-ben Marastoninak. a pesti rajz- és

festiskola alapítójának a mtermébe került, a ki — mint Zichy maga mondta —
„szította benne lángra a pislogó parazsat". Marastonitól Bécsbe került, hol Wald-

miiller tanítványa lett, a ki a természet alapos megfigyelésére és tanulmányozására

oktatta. Ebben az idben Ment csónak czím képével 100 arany pályadíjat nyert.

A haldokló lovagját pedig megvette az Osztrák Megyesület és így továbbképez-

hette magát. Bécsi tartózkodása alatt készültek Az anya fájdalma és Krisztus

levétele a keresztrl czím képei, melyek jelenleg a Szépmvészeti Múzeumban
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vannak. Ez idben I. Miklós czár nvére : Heléna nagyherczegn leánya szániára

rajztanárt kerestek és Waldniüllert kérték fel erre, a ki maga helyett a fiatal

Zichyt ajánlotta. így került Zichy Szent-Pétervárra. Különféle intrikák azonban

eltávolították az udvartól, mire meglehets szk anyagi viszonyok közé került az

orosz fvárosban, hol egy fényképésznél retusrként kereste kenyerét. De néhány

vázlata és nagyobb kompozícziója újra feléje terelte az elkel körök figyelmét

és egy napon ismét meghívót kapott a czárhoz, a ki megbízta, hogy udvarát fesse

meg tréfás képekben. így keletkezett a Gacsinai krónika czím album. Ekkor
Miklós czár udvarába fogadta és számos kép megfestésével bízta meg. Utóda,

11. Sándor czár is kegyeiben részesítette és megfestette vele trónralépése ünne-

peinek egyes jeleneteit ; az számára festette a 26 nagy képbl álló híres vadász-

albumot is. 1856-ban végleg rangszerinti udvari festvé nevezték ki. 15 évi udvari

szolgálat után az udvari intrika és irigység újra eltávolította Pétervárról. Rövid

ideig Parisban tartózkodott, majd a walesi herczeg meghívására elkísérte t a

skócziai vadászatokra. Késbb visszatért Parisba, hol hatévi idzése alatt óriási

munkásságot fejtett ki. Ö rendezte a szegedi árvízkárosultak javára a párisi nagy
ünnepet, mely 250.000 frankot jövedelmezett. Ez idben hazajött és szülhelyén,

Zalán, dolgozott hosszabb ideig, de II. Sándor czár halála után az orosz udvar,

fényes fizetéssel, újra meghívta udvari festnek. Zichy, a meghívásnak engedve,

újra visszatért Szt.-Pétervárra, hol mind III. Sándor, mind utódja: II. Miklós egész

élete végéig elhalmozták kegyeikkel. Meghalt 1906 márcz. 1-én Szent-Pétervárott.

Zichy egyike a világ legnagyobb festinek és illusztrátorainak. Festményeinek,

rajzainak, színes kartonjainak, illusztráczióinak száma igen nagy és legnagyobb

részök az orosz czári család birtokában van. Olajfestményei közül a Szirén-cziklus,

a Hulló csillagok, a Halottak órája, A rombolás géniuszának diadala ; történeti

képei közül : Luther a Wartburgon, Messiás, Démon hatalma, Erzsébet királyné

Deák Ferencz ravatalánál; színes kartonjai közül: a Bor hatalma, az Autodafé
és a IV. Henrik orgiája a legnevezetesebbek. — Illusztrácziói, melyeket Byron,

Lermontow, Arany, Madách. Petfi mveihez és az „Aradi vértanuk albumá"-hoz
stb. készített a legjobbak azok közötti, a melyeket e nemben alkottak.

*
* *

A somogyvármegyei könyvtárak, egy-kett kivételével, mind csak az újabb Könyvtárak.

idben keletkeztek. Alább közöljük azokat, a Múzeumok és Könyvtárak Országos
tanácsának utolsó jelentése alapján. A legrégibb könyvtár Somogy vármegyében a

Szt. ferencz-rendiek könyvtára Andocson. Keletkezett 1721-ben. Állománya Szt. ferenczren-

-\nr\r\ » n tr\n i . n , , , ,
diek könyvtára.

2300 mu, 2400 kötet. Szak-katalogusa is van.

A csurgói fgimnázium könyvtára 1792-ben keletkezett. Nagyobb adoma- Cs
k
u
ó
reó^simn -

nyokkal járultak fejlesztéséhez a pápai ref. fiskola, id. Csorba Ede és a Nyikos-
Kacsóh család. Állománya 10.579 kötet és 14 kézirat, melyek közül a kálmáncsehi
ref. egyház kéziratos énekeskönyve a XVII. századból értékes emlék. Van szak-

lajstroma és czédula-katalógusa. A nagyközönség is használhatja.

A csurgói ifj. könyvtár 1887-ben vált ki a nagy könyvtárból. Tartalma 2729 kötet.
c
köny

ó
vtár

úsági

A kaposvári m. kir. áll. fgimnázium és a vármegyei könyvtár. A vármegyei Kaposvári

könyvtár 1816-ban keletkezett, midn gróf Festetics Lajos 4000 kötetbl álló mlg'y'ei könyv-

könyvtárát a vármegyének adományozta. Késbb Festetics László 2000 korona tár-

alapítványt tett a könyvtár javára, melyet a vármegye nemesei több adománynyal
gyarapították. Elször rendezte 1835-ben Sárközy István alispán.

Á könyvtárt a megyeházán nyilvános könyvtárként kezelték 1866-ig. Ezévi
június 22-én Jankovics László fispán, a meglehetsen rendezetlen állapotban lev
gyjteményt, a gimnáziumi választmánynak adta át gondozás végett, mely azt a
gimnáziumban helyeztette el. A könyvtár alapja ekkor 7485 frt volt. Eleinte az

alapból 150, késbb 200, 300 frtot fordítottak a gyarapítására. Most Somogy vár-

megye 700—800 koronát juttat évenként e czélra. A vármegyei könyvtáralap
jelenleg 36.000 koronánál többre rúg.

A könyvtár álladékaaz 1912. évvégén 3479 m, 6691 kötetben és 678 füzetben.

Ritkaságuknál, régiségüknél fogva legértékesebbek a következ 1711 eltti
hazai nyomtatványok

:

Telegdi Miklós: Az Euangeliomoknac ... I. r. Bech 1577. III. r. 2. kiad. Bech 1638. -

Leepes Bálint : Az halandó és ítéletre menendeo tellyes emberi nemzetnek Fényes Tuekoere.
Xiomattatott Prágában Sessius Pál által I. II. keonyv. Anno 1616. — Tyukodi Marion : Az tiszta
élet Joseph patriarcha Varad, 1641. — Illyés András : Megrövidített ige I. Nagyszombat 1691.— Landovics István: Uj segítség. Nagyszombat 1689. — Szentiványi M.: Curiosiora variarum
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sententiarum miscellanea. Tymaviae 1689. — Avanciwus N.: Vita et doctrina Christi. Tyrnoviae
1679. — Canones Eclesiastici. Varadini 1642.

A fgimnáziumi tanári könyvtár alapját az intézet egyik alapítója és gond-
noka: Vályi János vetette meg 1818-ban, a mikor 284 kötetbl álló könyvtárát a
gimnáziumnak hagyta. Az idk folyamán adományok és vétel útján hatalmas könyv-
tárrá fejldött. A tanári könyvtár álladéka az 1912. év végén 3977 m, 6925 kötetben és

SÍ 11 füzetben. Nevezetesebb könyvek: Zrínyi Miklós, Adriai Tengernek Syrenaia,

Bech 1651. - Mondolat, Dicshalom 1813. — Kazinczy Ferencz munkáinak, Bes-
senyei drámáinak (A hármas vitézek, Buda tragédiája) els kiadásai. — Szenczy
Molnár Albert : Szent Biblia I—IV., Hanovia 1608. - Dictionarium, Heidelbergae
1621. — Pázmány Péter: Igazságra vezérl kalauz, Poson 1637. — Haller J.

:

Hármas históriája 1681. stb.

A fgimnáziumi ifjúsági 'könyvtár 1874-ben keletkezett ; állománya 4289 kötet,

könyvtárak ^ kaposváriNemzeti Kaszinó könyvtára 1061m, 1731 kötet. Keletkezett 1889-ben.

A népkönyvtárt alapította 1903-ban a Múz. és Könyvt. Orsz. Tanácsa, Állo-

mánya 631 m, 709 kötet, 71 füzet.

A kaposvári hivatalnokok körének könyvtára keletkezett 1905-ben. Állománya
983 kötet, 111 folyóirat,

A kaposvári kath.-kör könyvtára 601 kötet.

A donnervárosi népkönyvtár. Keletkezett 1910. 370 kötet.

A többi könyvtárakat betrendben közöljük, a helységek szerint

:

Apáti népkönyvtár, állom. 226 m, 254 kötet.

Balatonberényi vándorkönyvtár. Alapította a DKE. 187 m, 184 kötet.

Balatonkeresztúri vándorkönyvtár 156 kötet. Alapította a M. és K. 0. T.
1

Barcs község népkönyvtárát alapította a M. Vasutas Szövetség. 133 m, 142 kötet.

Berzenczei népkönyvtár, alapította a M. és K. 0. T. 271 m, 320 kötet.

Böhönyei népkönyvtár, alapította a DKE. 271 kötet.

Gsokonyai polg. olv.-kör könyvtára. Keletkezett 1870-ben. 293 m, 307 kötet.

Csurgói kaszinó könyvtára. Alapíttatott 1879-ben. 600 m, 778 kötet.

Csurgói ifjúsági és népkönyvtár. 216 m, 283 kötet. Keletkezett 1886-ban.

Erdöcsokonyai vándorkönyvtár, alapította a DKE. 1909-ben. 168 kötet,

Erdcsokonyai polg. olvasókör könyvtára. AlapítottaM870-ben Szalóky Dániel

ref. tanító. Állománya 420 m, 450 kötet.

Faluszemesi vándorkönyvtár. Alapította a M. és K. 0. T. 112 kötet.

Felssegesdi r. kath. isk. könyvtára, 46 kötet.

Fonyódi vándorkönyvtár, alapította a M. és K. 0. T. 157 kötet.

Homokszentgyörgyi ifjúsági könyvtár, 195 kötet.

Igali kaszinó könyvtára. Alapította Bogyai Gyula kir. járásbíró és Macsay
Lajos ügyvéd. Állománya 526 m, 700 kötet.

Jutái vándorkönyvtár, alapította a DKE. Állománya 163 m, 196 kötet.

Kaposkeresztúri népkönyvtár. Alapította a M. és K. 0. T. 345 m, 350 kötet.

Réthelyi népkönyvtár, 320 kötet.

Kröshegyi olvasókör könyvtára. Keletkezett 1881-ben. Adományokkal gyara-

pították Ágoston József és gróf Széchenyi Imre. 716 m, 782 kötet.

Lakácsai vándorkönyvtár. Alapította a DKE, 1908-ban. 157 m, 180 kötet.

Lengyeltóti kaszinó könyvtára. Keletkezett 1900-ban. Gyarapították Berzsenyi

Ger és gróf Zichy Béla. 1618 m, 1954 kötet.

Liszói népkönyvtár. Alapította 1905-ben a M. és K. 0. T. 276 kötet,

Marczali népkönyvtár. Alapította a DKE, 1908-ban. 264 m.
Mesztegnyöi r. kath.-kör könyvtára. 234 m, 242 kötet.

Nemesvidi népkönyvtár. Alapította Sebestyén Pál plébános. 64 m, 144 kötet.

Rinyaújlaki ref. iskola könyvtára. Alapította 1868-ban Bodor Sándor tanító.

298 kötet.

Somogyberzenczei népkönyvtár.

Szigetvári olvasóegylet könyvtára. Keletkezett 1882-ben. 445 m, 480 kötet.

Szllsgyöröki olvasókör könyvtára. Keletkezett 1872-ben. 1590 m. 1810 kötet.

Vízvári vándorkönyvtár. Alapította a Somogvvári Közmveldési Egyesület

1901-ben. 176 kötet.

A vármegye vidéki nagyobb magánkönyvtárait : az illet község leírásában

említjük meg.

1 Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa.
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A haladás ösvényén az újabb korban oly diadalmas ervel kibontakozó és Sajtó,

elretör Somogy vármegyében, a századokon át harczi förgetegektl dúlt hsi
reges „somogyi végeken", ifjú a múltja, rövidméret a története a sajtónak is.

Félszázadra tekinthet vissza a kaposvári öreg „Somogy", az egyik legöregebb

magyar újságírónak legidsebb, itt úttör lapja is. Az utolsó évtized teremtett

csak megfelelbb talajt a modern hírlapírásnak s nevelt érdekld közönséget,

immáron naponként megjelen vármegyei lapok fenntartására.

A vármegye legrégibb s ma is számottev újságja a kaposvári „Somogy"
hetilap. Elbb vegyestartalmú volt, majd 1868 július 1-tl mindmáig politikai

hetilap. Alapításától kezdve egész a jelen idkig Roboz István szerkeszti, kezdet-

ben ugyan volt a kiadója is, 1874-tl pedig a Somogy-Kaposvári Kereskedelmi-

es Ipartársulat, majd 1876-tól ismét Roboz István. Elbb Nagykanizsán Fischel

Fülöp, majd Kaposváron Jeiteles Hermán nyomtatta, jelenleg a „Somogyvármegye
nyomda és lapkiadó részvénytársaság" könyvnyomdájában készül. Hetenként egy-

szer megjelen újság ma is. 1866 márczius 6-án indította meg Roboz István szer-

keszt és laptulajdonos, s 1913 október 19-én, 50 éves fennállása alkalmából,

szeretettel ünnepelték az érdemes szerkesztt.

A „Független Somogy" 1872 április 24-én keletkezett, de még az évi deczeni-

ber hó 15-én megsznt. Ez a politikai és vegyestartalmú hetilap az ellenzék köz-

lönye volt, Németh Ignácz szerkesztette és adta ki, s Fischel Fülöp nyomtatta

Nagykanizsán. Vasárnaponként jelent meg.

Kaposvárott jelent meg a „Somogyi Közlöny" vegyestartalmú hetilap. Jan-
csovics Gyula szerkesztette és adta ki, majd Prager József. Jancsovics Gyula
nyomtatta. 1878 január 6-án keletkezett, s már 1878 június 8-án meg is sznt.

Kaposváron kétszer hetenként megjelen politikai és vegyestartalmú lap volt

a „Balpárt", a szerkesztje és kiadója Gáspár Lajos volt. Jancsovics Gyula nyom-
tatta. 1879 január elsején keletkezett, de csakhamar megsznt.

A tulajdonképeni modern hírlapírás idszakát a „Somogyvármegye" napilap

megindulásától számíthatjuk a vármegyében. Ez az újság 1905 június elsején

indult meg Salgó Sándor szerkesztésével. Új hanggal, új színekkel, új ízléssel, a

haladás eszméinek lüktet életerejével gazdagította a helyi sajtót. A „Somogyvár-
megye" fennállásának negyedik évében már saját házába költözött. A lapot kiadó

„Somogyvármegye nyomda és lapkiadó részvénytársaság"-nak ma Somogyban a

legels nyomdája van, s a lapot is szedgépekkel szedik.

Ugyanez irányban, ugyancsak a haladást szolgálva, a modern hírlapírás

hasonló kellékeivel s elevenséggel felkészülten, indult meg 1904-ben a vármegye
másik, ma is elterjedt napilapja, a „Somogyi Hírlap", melynek az els szerkesz-

tje Karácsonyi Aladár volt, a ki után Miklós Gyula, majd Pogány Béla voltak

a felels szerkeszti, jelenleg pedig Reéz Pál.

E két meggyökeresedett napilapon kívül még más napilapokkal is kísérleteztek

Kaposvárott; ilyenek voltak a „Kaposvári Hirlap" , mely 1907-ben indult meg,
Schröder Béla szerkesztette, tizenegy hónapig állott fenn, s a „Somogyi Napló",
mely 18 hónapot élt meg.

A Roboz István lapján kívül Kaposvárott, az újabb idkben még két másik
hetilap is megjelent. A „Somogyi Újság", a Poór Sándor ügyvéd lapja, a „Kapos-
vár", a Venis Károly dr. ügyvéd hetilapja volt; ezt a lapot kezdetben Szalay
Károly ügyvéd és Csondor János szerkesztette, illetleg alapította, A „Népjog"
ez. polg. hetilapot Ruza Ern dr. szerkesztette.

De Kaposváron kívül is jelennek meg hetilapok, és pedig : Csurgón a „ Csurgó
és Vidéke"

; Szigetvárott a „Délsomogy s a „Szigetvár és Vidéke" ; Marczaliban a

„Felssomogy"
; Tabon a „Tahi Újság" és Nagyatádon a „Nagyatád".

Somogynak voltak és vannak szaklapjai is. A „Társadalom" ez. hetilapot

Hekinger István (Mesics György és Ötvös Jen közremködésével) 1883 január
1-én indította meg. 1884-tl Mesics György szerkesztette és 1885-ben megsznt.
Kaposvárott jelenik meg a „Somogyi Iskolaügy" ; Rónai Sámuellel Lengyel István
és Cságoly József társszerkesztk vezetik. Somogynak legrégibb közoktatásügyi
lapja volt a „Somogymegyei Tanügyi Lap", mely havonként háromszor jelent

meg Kaposvárott. Még Kovács-Sebestény Gyula szerkesztette és alapította 1872
október 20-án s 1873 szept. 20-án megsznt. Felemlítjük még a „Somogyi Kis-
gazda" czím. Nagyatádon megjelen újságot is.
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I. ELEMI NÉPOKTATÁS. 1

A
délének

te

r
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i-l O omo§y vármegye évszázadokon át csaknem teljesen el volt szigetelve az ország
akadályai. ° l^ többi részeitl. Éjszakon a Balaton és délen a Dráva gátolták a szabadabb köz-

lekedést. A Dunántúl déli részén átvonuló régi, nagy kereskedelmi utak mind
kikerülték. Somogymegyének ez a nagy elszigeteltsége, a mely jóformán az els
vasút megépítéséig tartott, a kulturális fejldésnek sem kedvezett. Ez az oka,

hogy Somogyban jelentékenyebb város sem fejldhetett századokon át. A török

hódoltság is csak ártott a vármegye kultúrájának.

iskolák.' A népoktatás Somogy vármegyében is a róm. katholikus vallástanítással

kezddött. Már az els magyar katholikus papoknak kötelességévé tették, hogy a

felntt megkeresztelendket az új vallásra vonatkozó legszükségesebb tudnivalókra

és imádságokra kitanítsák. A térítések után a hívek gyermekeinek vallásos okta-

tásáról is gondoskodni kellett. Ekkor és csupán csak az egyházias oktatás czéljaira

szervezték a plébániai iskolákat, a melyeknek vezetje a plébános volt.
Sz
vagy

e

kapt!Í
Jóval késbb alakultak a székesegyházi (káptalani) iskolák, a melyekben a

lani iskolák, vallási dolgokon kívül már olvasni is tanítottak. Ezek voltak abban a korban a

papságra készülk és a jómódú nemesség iskolái.
Sz

iskoiái

Sek ^S késbb alakultak a szerzetesek iskolái, a melyeket a papi pályára készü-

lk s a vidéki nemesség gyermekei látogattak. Ezekben már a latin olvasást

és beszélgetést is tanították. Ilyen volt a többek között a szigetvári premontreiek

iskolája, melynek virágzási kora a XIV. századra esik. Az említett iskolának

egyik tanára, az országhír tudós Szigethy István, csakhamar nyitrai püspökké
(1350-ben), majd kalocsai érsekké lett (1367-ben).

városi iskolák. A XIII. század közepe táján fejldött ki a városi iskola, a melyben már az

olvasás, írás, számolás tanítására fordították a legtöbb idt, de emellett a latin

nyelv elemeirl sem feledkeztek meg. A tanítás anyagának terjedelme mindig

az iskolamester képzettségétl függött. Ilyen iskola — eddigi tudomásunk szerint —
kett volt Somogyban, egyik Kálmáncsehiben (a mai Kálmáncsán), a másik

Marezaliban. A kálmáncsehi iskoláról csupán annyit tudunk, hogy 1485 aug.

5-én Sebestyén nev iskolamestere egy közjegyzi okiraton tanuként szerepelt,

továbbá, hogy 1548 körül Enderik Máté, 1559 körül Bellenius Tamás, .... Imre

és Kamnasi János voltak az iskolamesterei. A marczali iskoláról még kevesebb

feljegyzésünk van ; mindössze annyi, hogy a marczali iskolamester 1497 aug.

31-én a kálmáncsehi miséspapnál fizetésbeli kötelezettséget teljesített. Marczalit

1288-ban a següsdi szerzetesek bírták, a mibl látszik, hogy eredetileg szerzetes-

iskola volt.
A

sá
r5

ktee
dolt~ Békefi Rémig szerint a XTV. és XV. században már minden falusi plébánia

székhelyén volt iskola. Ezt a századok alatt elért eredményt Somogyban rövid id
alatt csaknem teljesen tönkretette a hódító török. Csupán az ügyes, magyarnak s

töröknek egyaránt kedvében járó kálmáncsehiek ref. fiskolájáról tudjuk, hogy
egy ideig még az általános pusztulás után is háborítatlanul virágzott.

T^rk iskolák. A törökök azonban a maguk használatára csakhamar gondoskodtak iskolákról.

Az egyes ersségekben szinte nélkülözhetetlennek tartották a tanítót, a kit nagyon
megbecsültek. Szigetváron 1668-ban volt egy felsbb török iskola is, a hol a

1 Miután e munka korlátolt kerete nem engedi meg, hogy a vármegye népoktatásának

történetét bvebben tárgyaljam: módot fogok keresni, hogy azt, vagy legalább is egyes érde-

kesebb részleteit, összegyjtött adataim alapján, kimerítbben tárgyalva közzétehessem.
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tudományok minden ágát tanították. A szigetvári iskolának lehetett egyik oktatója

Slidede nev híres török író, a ki ott élt és ott is halt meg.

A XVIII. század elején a somogyi nagybirtokosok a protestáns vallásra térvén
\'öy°tketmé-

át, még annak a néhány katholikus papnak is távoznia kellett uradalmaikból, a nyei.

kiket a törökök meghagytak. Keseren panaszolja egy régi írás, hogy : „In Comitatu

Sümeghiensi parochus nullus, praedicantes circiter 100," vagyis Somogyban plébános

egy sincs, protestáns pap pedig körülbelül 100 van. A kath. papokkal együtt

letntek az utolsó plébániai iskolák is.

A plébániai iskolák helyén támadtak a protestáns iskolák, melyekben eleinte A
|J°j|f

ánsoli

szintén a pap tanított ; azt azonban csakhamar felmentették a tanítás alól, hogy

teljesen hivatásának élhessen. A protestánsok az iskolákra ugyan mindig kiváló

gondot fordítottak, de 1649-ben még k is elegendnek tartották az olvasás taní-

tását. Az írást csak akkor kellett tanítani, „ha a gyermekeknek és szüleiknek

tetszik.

"

Somogy vármegye népoktatásának ügye — a XVII. század elejétl Mária A P
1^íe

t

st£nsok

Terézia koráig — teljesen egybefzdött a protestáns vallás sorsával, de zavar-

talan fejldésük nem sokáig tartott. A protestáns iskolák és tanítók igazi

elnyomatása és üldöztetése mégis 1723-ban, a helytartótanács felállításával kez-

ddött; ez idtl minden alkalmat felhasználtak a kormányhatalmon levk a

protestánsok hátraszorítására és iskoláiknak megszüntetésére. Ezt a korszakot a

protestáns iskoláktól benépesült Somogy népoktatásügye nagyon megsínylette.

Mária Terézia uralkodásának vége felé enyhültek némileg ezek az állapotok

;

akkor engedték meg a lutheránus lakosságú Kötcse (1778), Tab és Derecske (Döröcske)

(1779) somogyi községeknek, hogy saját felekezetükhöz tartozó iskolamestert

tarthassanak.

Az 1770—71-iki összeírás szerint Somogy vármegyében 138 népiskola volt s az i770—7i-iki

ezek közül 47 teljesen üresen állott. A szomorító statisztikai adatokhoz fzve olvas-
osszeírás -

ható az a haragos megjegyzés is, hogy „a jobbágyok barmok módjára nevelik

gyermekeiket". Ugyanez összeírás szerint Somogy vármegye kaposi járásában

bár 19 helyen volt tanító, csupán 7 helyen volt tanítás 5, 12, 39, 12, 4, 8 és

12 tanulóval. A szolgabíró megjegyzése szerint a felsorolt helységeken sehol

sem volt külön iskolai épület, hanem csak az iskolamesterek „házaiban'' oktatták

a gyermekeket, olyan szk helyen, hogy ott tizenöten alig fértek meg.

Mária Terézia uralkodásának vége felé Örményi József és Tersztyánszky Dániel a Ratio Educa-

külön tanulmányi rendszert dolgoztak ki a magyarországi összes iskolák számára,
tloms '

az ú. n. „Ratio Educationis"-t, a melyet a királyné 1777 aug. 22-én rendelet-

képen ki is bocsátott. A „Ratio Educationis" új tantárgyakat, új módszereket

s új elveket hozott az iskolákba. Az országot kilencz tankerületre osztotta s

mindegyiket egy-egy királyi tanulmányi figazgató kormányzása alá rendelte.

Somogy vármegye a pécsi tankerülethez tartozott. Meghagyta a „Ratio Educatio-

nis," hogy faluhelyeken egy- vagy kéttanítós, városokban háromtanítós, ú. n. nem-
zeti vagy normális iskolák állítandók fel, s ott már a német nyelven és fogalma-

záson kívül a latin nyelv elemeit is tanítani kell.

A „Ratio Educationis" rendelkezésére Kaposváron is fel kellett állítani a a kaposvári

„nemzeti" vagy „normális iskolát". Az anyagilag erre képtelen város helyett a fsuoiá"!™
261 '

„megyegylés", 1779-ben, Mitterpacher Dániel pécsi királyi figazgató tanácsára,

a patrónushoz : herczeg Esterházy Miklóshoz fordult gyámolításért. Esterházy

ugyanez év deczember havában latin szöveg levélben felelt a kérésre. „A meny-
nyire más szükségleteim engedik, figyelembe fogom venni és nevezett polgáraimnak
segélyezését el nem mulasztom", írta kitérleg. Esterházy herczegnek bizonytalan

ígérete és a város szegénysége miatt a kaposvári nemzeti iskola ügye hét évig

szunnyadozott. Ennyi id multán (1787-ben) szánta rá magát a város arra, hogy
szerzdéses kötelezettséget vállaljon a normális iskolai tanítók fizetésére.

1

Kaposvár polgársága azonban hamar betelt az új iskolával, fképen a német
nyelvnek túlságos erszakolása miatt, a melyet nemzetellenes merényletnek ítéltek

s már az els években tiltakoztak ellene. Az 1790 január 10-én tartott megye-
gylés jegyzkönyvében e panaszos tiltakozásoknak nyoma fennmaradt, a melyben
a „rajok kényszerített, túlságosan fizetett tanárok" ellen való elégületlenségük is

súlyos szavakkal tnik ki.

1 A normális iskolai tanítók akkor hivatalosan „tanár" czímet viseltek.
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A polgárságnak a normális iskola iránt táplált gylöletét még József császárnak
rövid id alatt (1790 l'ebr. 20.) bekövetkezett halála és az ezt megelz, minden
újítást visszavonó rendelete sem oszlatta el. Csupán csak akkor nyugodtak meg,
a mikor részint azért, mert a helytartótanács 1791-ben megtagagta a nemzeti
iskola támogatását, részint pedig azért, mert úgy is sok panasz merült fel ellene

s a megyegylés beleegyezett, hogy a város a normális iskolát beszüntesse, a mi
meg is történt.

A
második" ^g a norm:,hs iskola megszüntetése eltt megindult a mozgalom, hogy Kapos-
..nemzeti várott gimnáziumot is állítsanak fel; mivel azonban ennek elfeltétele a rendszeres

normális iskola volt, a helytartótanács 1792 aug. 3-án kelt leiratában felszólította

a vármegyét, hogy a földesurat kérjék fel a normális iskola fenntartására. A megye
ugyanaz év október havában tartott közgylésébl másolatban közölte herczeg
Esterházy Antallal a helytartótanács leiratát, egyúttal három tanár fizetésére

260 forintot kért tle, ki e kérés teljesítését a leghatározottabban megtagadta.

Ezután tizenegy évig vajúdott a normális iskola ügyével a gimnázium létkérdése

is, míg végre gyjtések útján sikerült annyit összeszedniük, hogy 1802-ben újra

megnyílhatott. A nemeslelk adakozók megérdemlik, hogy neveiket e helyen meg-
örökítsük. Bedegovits 848 írttal, Szálai Veronika 40, Szetsdiné 200. Kollarits 50.

Kégliné 500, Ivantsits 42, Kovács János 150, Stefanoyics 32, Tomala 50, özvegy
Füstfaragóné 400, Farkas Trési 8 és Kapronczai Éva 50 forinttal, összesen

2370 forinttal áldoztak a kaposvári nemzeti, vagyis normális iskolára. Az újra fel-

állított kaposvári normális iskola, noha kimondottan nem is volt összekötve tanító-

képzvel, Mária Teréziának egy 1779 febr. 12-én kibocsátott rendelete értelmében

mégis képezhetett ki tanítókat, st érvényes képesít-bizonyítványokat adhatott

kiképzett segédtanítóinak. A kaposvári normális iskola iskolamesterei éltek is

ezzel a jogukkal. Az 1822— 1854. évek között, Orbán Gábor vezetésével, a tanító-

képzés terén is kiváló volt a kaposvári iskola.
z

Szabáiyz'at
UJ

1844-ben a kormány gróf Apponyi korlátnokkal új népiskolai szabályzatot

készíttetett, a mely a következ 1845-ik évben lépett életbe. Az 1845-iki szabály-

zatnak volt egy kétségtelenül jó hatása Somogyban, tudniillik a népiskolák gyor-

sabb menet szaporítása. A kaposvári elemi iskolát viszont alsó elemi iskolává.

azaz ú. n. alclemivé fokozta le, mert a városnak akkor valószínleg nem volt

módjában a fels osztályokat felállítani.

A múlt század ötvenes éveiben Somogy vármegyének már csaknem minden
helységében volt elemi iskola, st egyes helyeken kett is. Kaposváron pl. a

„nemzeti iskolán" kívül már 1841 óta fennállott az izr. el. iskola, Marczaliban l

a rendes (egytanítós) falusi iskola mellett 1850 körül fennállott egy külön „német

iskola" is. Az elbbibe a napszámosok és cselédek gyermekei, az utóbbiba pedig

az iparosok, kereskedk és urak gyermekei jártak. A „német" iskolában egy-egy

évre fogadott, német származású, de magyarul is tudó tanító tanított. Érdekes, hogy

míg a marczali „magyar" iskolában akkor még mindig a hittan volt a ftantárgy

és azt naponként tanította a pap, addig a „német" iskolában a hittanra csak egy-

egy óra jutott hetenként.

1856-ban újra rendezte a kormány a tanítóképzés ügyét, osztályozta a tanítói

okleveleket. Ettl az idtl kezdve felemi, alelemi és altanítói oklevelet adtak ki.

Kaposvárott már 1847-ben megvolt a három osztály, st 1851-ben még egy külön

leányosztályt is állítottak fel, azonban a kaposvári elemi iskola csak akkor kapta

meg az „elemi ftanoda" czímet és jelleget, a mikor az 1856. évben a negyedik

fiúosztályt is felállította.

SO
rae°CTe tan-

Báró Eötvös József vall.- és közoktatásügyi miniszter 1868 ápr. 12-én nevezte

felügyeli, ki Somogy vármegye tanfelügyeljéül a ma (1913) is él Kovács Sebestéiig Ggula
kir. tanácsost, a ki 1892-ben vonult nyugalomba. Az lelkiismeretes munkálko-

dása évtizedek mulasztásait pótolta és a vármegye mai kulturális fejlettségének

nagy része az érdeme. Helyére Kubányi Károly lépett, a ki falusi tanítóságból

emelkedett a tanfelügyelségig. Nagy szaktudása és tevékenysége új lendületet

adott a vármegye tanügyi fejldésének, de sajnos, néhány meg nem érdemelt hír-

lapi támadás elkedvetlenítette s 1897-ben áthelyeztette magát. Még ugyanabban

az esztendben lépett Kubányi örökébe Beksics Ignácz kaposvári fgimnáziumi

tanár, ki nagy tervekkel vette át a tanfelügyeli hivatalt ; régi betegsége azonban

1 Jüngling István inarczali születésíí tanító közlése.



Közoktatásügy 283

már az els hónapokban súlyosra fordult s terveinek megvalósítását megakadá-
lyozta. 1899-ben bekövetkezett halála után Gulyás, Ferencz dr. került Somogy
varmegye tanfelügyelségének élére, a ki tizenhárom évig vezette azt. 1912-ik évi

áthelyezése után Gönczi Ferencz, a szintén tanítóból lett tanfelügyel váltotta fel

Gulyást. Gönczi, mint vérbeli szakember, nagy nyeresége a vármegyének, nemcsak
a régóta összehalmozódott nehéz feladatok megoldása miatt, de azért is, mert

azzal, hogy meg tudja látni az egyes iskolák igazi állapotát, megkétszerezi a

munkaeredményt s a vármegye kulturális haladását.

A somogyi elemi iskolai tankötelesek száma 44.927. Az elemi iskolákba beiratkozott 44.167. Az lülO—1911.

Ezek közül az iskolaév végéig iskolába járt 41.484. Az iskolába járás alól fel volt mentve 452. sa"b
V
sta"sz-

Az elemi iskolai tankötelesek közül be sem iratkozott 760. Az iskolaév végén már nem járt tikai adatai,

iskolába 2991. Az- elemi iskolai tanítók száma : állami 69, községi 43, róm. kath. 373, ref. 115,

ág. ev. 32, egyesült prot. 1, izr. 25, társulati 1, magán 7, összesen 666. Ebbl képesítés nélkül

mködik községi 1, róm. kath. 7, ref. 3, összesen 11.

Az elemi iskolák száma : állami 24, községi 29, róm. kath. 226, ref. 106, ág. ev. 26, egy.

prot. 1, izr. 16, társulati 1, magán 7, összesen 436.

Az osztott iskolák száma 19, a részben osztott iskoláké 121, az osztatlan iskoláké 296,

az általános ismétliskoláké 310, a gazdasági ismétlöiskoláké 94, az óvók és óvónké 20, az

óvóiskoláké 19, az állandó menedékházaké 10, a nyári menedékházaké 17.

A vármegye tanítóságának két önálló egyesülete van: a „ Somogyvármegyei ^j^sy^-
Általános Tanítóegyesület" és a „Belssomogyi református Tanítóegyesület". ban.

A Somogyvármegyei Altalános Tanítóegyesületnek hat járásköre van: a kapos-

vári, szigetvári, nagyatád—barcsi, csurgói, marczali—lengyeltóti és igal—tabi járás-

körök. Az egyesület tagjainak száma 371, „Segély-alap" vagyona megközelíti a

17 ezer koronát. Ennek kamataiból a segélyre szoruló özvegyek és nyugdíjasok

évenként és fejenként átlag 20 koronát kapnak. Van az egyesületnek egy 600 koronás

„Jubileumi alap"-ja is, melynek kamatait mindig egy csurgói negyedéves tanító-

növendék kapja. Az egyesület legnagyobb alapja a Kaposváron építend „Tanítók

Háza"-alap czínien kezelt gyjtés, a mely már meghaladja a 19 ezer koronát.

A Belssomogyi ref. Tanítóegyesület „Segélypénztárá"-nak vagyona 56 ezer

korona. Ennek kamataiból a segélyre szoruló özvegyek, árvák és nyugdíjasok

évenként és fejenként 70 koronát kapnak.

A Veszprém-egyházmegyei r. kath. Tanítóegyesületnek hat tanítói köre van
Somogyban, a ságvár—karádi, a csurgói, a marczali—segesdi, a csököly—görgetegi,

az igal—kaposvári és a somogyvári. A tagok száma 346.

Van Veszprémben az egyházmegyei tanítóságnak egy 90 ezer koronás alapja

:

a „Gondviselés-alap". Évi segélyképen a befolyó tagdíjakból kiosztanak kb. 4000
koronát, a rászoruló özvegyek és nyugdíjasok között. Van ezenkívül egy 12 ezer

koronás alap is, melyet a Veszprémben építend „Tanítók Háza" számára gyjtenek.

Kaposvári állami elemi iskolák : Középponti iskola 13 tanervel. — Petfl-utczai iskola Áll. elemi isko-

6 tanervel. — Sétatér-utczai és Cseri-iskola 10 tanervel. — F-utczai, Kossuth-téri és Inter-
i9u-ban.

nátusi iskola 8 tanervel.
Vidéki állami elemi iskolák a következk : Bagolasáncz, Bárdudvarnok, Csurgó, Drávapál-

lalva, Gyékényes, Inke, Kaposszerdahely, Kelevíz, Kiskeresztúr, Kkúttapazd, Kuntelep, Nagy-
atád, Szentborbás, Szentimre, Szigetvár, Szölskislak, Toponár, Vadas.

Községi és hitfelekezeti elemi iskolák: Ádánd rk., Abnamellék közs., Almáskeresztúr— Közsógi és hit-

Elekmajor, Alsók ref., Alsósegesd ref., Andocs rk., Attala rk., Babócsa rk., izr., Balatonberény
„j^s^oiák'

6 "

rk., Balatonboglár közs., izr., Balatoncsehi rk., Balatonendréd rk., ref., Balatonkeresztúr rk., 1913-ban.

Balatonlelle közs., Balatonszentgyörgy rk., Balatonújlak rk., Bálványos rk., ref., Barcs közs.,

ág. ev., izr., Basal ref., Baté rk., Bélavár rk., Beleg ref, Belezna rk., Béndek-puszta rk., Ber-
zencze rk., zárdai, Berzencze-Perdcz-puszta rk., Besseny közs., Bize rk., Bodrog rk., Bodvicza
közs., Böhönye rk., ref., Boldogasszonyfa rk., Bolhás rk., ref., Bolhás-Szentlászló-puszta rk.,

Bolhó közs., Bonnya rk., ág. ev., Boronka rk., Bszénfa rk., Bürüs ref., Büssü rk., ref, Buzsák
rk., Csákány rk., Cserénfa rk.. Csert rk., ref., Csorna rk., Csombárd rk., Csököly rk., ref.,

Csömend rk., Csurgó rk., ref., izr., Csurgónagymarton ref., Darány ref, Drávafok ref., Dráva-
gárdony közs., Drávakeresztúr rk., Drávaszentes rk., Drávatamási közs , Ecseny ág. ev., Elek-
major urad., Endrcz közs., Erdcsokonya rk., ref., Edde ref., Faluhidvég-Pál-puszta rk., Falu-

szemes rk., Felsösegesd rk., Felsmocsolád közs., ref, Felsszentmárton rk., Feri-major közs.,

Fiad rk., Fonó rk., Fonyód rk., Fnyed rk., Gadács ág. ev., Gadány rk., Gálosfa rk., Gamás rk.,

Gamás-Vitya-puszta, Geszti rk., Gige ref., Gige-Cseberki-puszta rk., Gölle rk., Gölle-Hetény-
puszta rk., Gölle-Inám-puszta rk., Görgeteg rk., ref., Gyékényes rk., ág. ev., Gyöngyösmellék
közs., Gyugy rk., Hajmás rk., Hács rk., ág. ev., Háromfa rk., Hedrehely ref., Hencse ref., Henész
közs., Heresznye rk., Hetes rk., ref., Homokszentgyörgy rk., ref., Horvátkút rk., Hobol ref., urad

,

Hollád rk., Igal rk., Iharos rk., ág. ev., Iharosberény rk., ág. ev., Iharosberény-Józsefmajor rk.,

Inke ref., Inkeyantalfa-Fazekasdencs rk., Istvándi ref, Jákó ref, Juta rk., Jut ref., Kadarkút rk.,

ref., Kálmáncsa ref., rk., Kálmáncsa-Lajosháza-puszta rk., Kapoly rk., ref., Kaposfüred rk., Kapos-
homok rk., Kaposkeresztúr rk., Kaposmér rk., ref, Kapospula rk., Kaposszentbenedek rk., ref.,

Kaposszentjakab rk., Kaposvár zárdai, izr., árvaházi, Kára rk., Karád rk., Kastélyosdombó rk.,

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 15
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Kazsok ref., Kercseliget rk., Kereki rk., ref., Kéthely rk, zárdai, izr., Kiliti rk., ref., Kisasszond
ref., Kisbajom ref., Kisbárapáti rk, Kisberény rk., Kisberki rk., Kisdobsza ref., Kisgyalán rk.,

Kiskorpád rk., ref., Kistamási ref., Kivadár rk., Komlósd ref., Kónyi ref., Koppánymegyer rk.,

ref., Köröshegy rk., ref., Kötése rk., ref., ág. ev., Kutas rk., ref., Kürtös-puszta közs., Lábod
rk., ref., Lakócsa közs., Látrány rk., ref., Lengyeltóti rk., zárdai, izr , Lengyeltóti-Pusztaberény
rk., Lengyeltóti-Pusztaszentgyörgy rk., Libiczkozma rk., Libiczkozma-Kopár-puszta rk., Liszó rk.,

ág. ev., Magyaratád rk., ág. ev., Magyaregres ref., Magyarlad ref, Magyarlukafa rk., Magyar-
újfalu ref., Marczali rk., izr., Marczali Gyóta-puszta rk., Markócz ref., Merenye közs., Mernye rk,
íMernye-Szentmiklós-puszta rk., Mesztegny rk., zárdai, Mezöcsokonya ref., Mezöcsokonya Nyires-

puszta rk., Miliáld rk., Miké rk., Miklósi rk., Molvány ref., Mozsgó közs , Mosdós rk., zárdai,

Nágocs rk., ref., Nagyatád izr., Nagybajom rk., ref., izr , Nagybajom-Felskak-puszta rk., Nagy-
bábony ref., ág. ev., Nagyberény rk., zárdai, ref., Nagyberki rk , Nagycsepely rk, ref., Nagy-
dobsza ref., Nagygomba rk., Nagykorpád ref., Nagyszakácsi rk., ref., Nemesdéd rk., ref., magán,
Nemeske ref., Nemeskisfalud ref., Nemespátró ág. ev , Nemesvid rk., Németegres rk., Németlad
rk., Németiijfalu közs., Nikla rk., ág. ev.,.. Nyim rk., Orczi ref., Orda rk., Osztopán rk., izr.,

Öreglak rk., rtilos rk., szöd rk., ref., Ötvös rk., Pamuk rk., Pat ág. ev., Pata ref., Patalom
rk., Patosfa rk., Patcza ref, Pettend ref., Péterhida rk., Pogányszentpéter ág. ev , Polány rk.,

ág. ev., Porrog ág. ev., Porrogszentkirály ág. ev., Potony rk., Pusztakovácsi rk., izr., Puszta-

szemes rk., Ráksi rk., Rinyabeseny közs., Rinyahosszúfalu ref., Rinyakovácsi ref., Rinyaszent-
király rk., ref., Rinyaújlak ref., Rinyaújnép ref., Ságvár rk., ref., Sand rk, ág. ev., Sántos rk..

Sávoly rk., Simonfa rk., Som ref., Somodor rk., Somogyacsa rk., Somogyacsa-Gerézd-puszta rk.,

Somogyapáti rk., Somogyaracs rk., Somogyaszaló ref, Somogybükkösd rk., Somogycsicsó rk.,

Somogydöröcske ág. ev., Somogyfajsz rk., Somogyfajsz urad rk., Somogyhatvan ref., Somogy-
üárságy rk., Somogykishárságy rk., Somogyhárságy-Ritics-puszta rk., Somogyjád ref., Somogyjád-
Galambos-puszta urad. rk., Somogysámson rk., Somogysárd rk, Somogysárd-Sörnye-puszta rk,

Somogysimonyi rk., Somogyszil rk., ág. ev., izr., Somogyszentmiklós rk., Somogyszob rk., ref.,

Somogytarnócza közs., Somogytarnócza- Aranyos-puszta urad., Somogytiir rk., ref., Somogy-
udvarhely rk., ref., Somogyvámos rk., ág. ev., Somogyvár rk., Somogyvisonta rk., Somogyviszló
ref., Surd rk., ág. ev., Szabadi rk., ág. ev., Szabás rk., ref., Szárszó rk., ref., Szenyér rk., Szenta

rk., ref., Szentbalázs rk., Szentgáloskér rk., Szentgáloskér-Lapa-puszta rk., Szentlászló rk,

Szilvásszentmárton ref., Szigetvár izr., Szólád rk., ref., Szomajom rk., ref., Szorosad rk., Sz-
csény magán, Szkedencs rk., ág. ev., Szölösgyörök közs., Szörény ref., Sztára rk., Sztára-

Erzsébet-puszta urad., Szulimán közs., Szulok rk., Tab rk , ág ev., izr., Tapsony rk., Tarany rk,

Táska rk , Taszár rk, Teklafalu rk., Teleki rk., ref., Tikos rk, Toponár-Répás-puszta rk., Torvaj

rk., ág
p

ev., Tótkeresztúr rk., Tótszentgyörgy ref., Tótszentpál rk., Tótújfalu rk., Töröcske
rk., Törökkoppány rk., Üjvárfalva közs , Varászló rk., Varjaskér rk., Várda közs., Városhidvég
rk, ref., Vásárosbécz rk, ref., Vese ág. ev.. Visnye ág. ev., Visz közs., Vizvár rk, Vizvár-

Zsitva-puszta rk., Vörs rk., Zádor ref., Zákány rk., Zala rk., Zamárdi rk., Zics rk, Zimány rk,

Zsenczkisfalud rk., ref., Zseliczkisfalud-Márczadó-puszta rk , Zseliszkislak rk, Zseliczszentpál rk.

a kaposv. ei. Az els népiskolát Kaposváron a plébánia szervezése után két évre, azaz

netébi. 1717-ben nyitották meg s az a mostani Kossuth-téri elemi iskola helyén állott.

Néhai Csukly Károly el. isk. igazgató történeti „ Visszapillantás "-aiban a

városi levéltárra hivatkozik, mely szerint 1745-ben Pozsgay Pál volt az iskola-

mester. Nem lehetetlen, hogy Pozsgay volt az els kaposvári tanító. Ugyanott van

felemlítve az is. hogy a XVIII. század vége felé Sipos nev iskolamester mködött itt.

A XIX. század elejérl tehát a második „nemzeti iskola" idejébl Császár.

Ortoics, Hefling, Nagy György és Zsohár nev iskolamestereket említi fel Csukly

Károly. Ezek közül Zsohár, vagy helyesebben Sohár Ferencz, 1812 szept. 3-án a

gimnázium ügyeinek rendezése érdekében tartott gylés résztvevi között szerepel

s vele együtt Qruzling János és Ambrus Imre normális iskolai tanár is. Ambrus
Imre tanította akkor az ú. n. „ norma-osztály "-t (III. oszt.) a mely az elemi isko-

lától ugyanakkor elválasztott gimnáziumnak egyszersmind els grammatikai osztálya is

volt. Ettl az idponttól Ambrus a gimnáziumi tanárok közé számítható s a kaposvári

fgimnáziumnak a legrégebbi tanára. 1800-ban került az elemi iskolához s

1824-ben halt meg. Gruzling János kitn zenész volt ; 18 éves korában már

Pécsen hangversenyezett. Kaposváron 50 évig mködött. Erdemeinek elismeréséül

1856-ban a királytól érdemkeresztet, a kormánytól elismer oklevelet kapott.

Gruzlinggal hosszú ideig (1822—1854) együtt mködött Orbán Gábor, a ki

egyszersmind a kántori hivatalt is viselte. Vezetése alatt emelkedett nagy hírnévre

a kaposvári normális iskola, honnét a kikerült segédtanítókat távolabbi vidékeken

is szívesen választották meg rendes tanítókul. 1887-ben került Kaposvárra Czompó
György. 1851-ben választották meg Nyúl Gábort, az els elkülönített leányosztály

vezetésére. Voltak ugyan már elbb is ú. n. „magán" elemi iskolák a leányok

részére, de ezek nem voltak rendszeresek. 1869 jún. 6-án a város nagybizottmánya

a r. kath. jelleg elemi ftanodát községi iskolának nyilvánította s a kántorságot

a tanítói hivataltól elválasztotta. 1871-ben a bérelt helyiségben felállított ül. leány-

osztály vezetésére választották meg Rullyné Horváth Ilkát, az els kaposvári

tanítónt. 1886-ban nyílt meg a Petfi-utczai iskola két tanervel. 1892-ben a
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f-utczai iskola szintén két tanervel, 1897-ben a Szigetvár-külvárosi iskola

négy és az internátusi iskola két, 1902-ben a Baross-ntczai iskola négy tanervel.

(Megsznt 1904-ben.) A kaposvári községi elemi iskolákat 1898-ban államosították

s 1906-ban osztották négy igazgatói körzetre.

Az állami elemi iskola legérdekesebb statisztikai adatai a következk

:

Az 1872—73. iskolai évben 7 tanító tanított 561 tanulót, az 1882—83-ban

8 tanító 538-at, 1892 93-ban 13 tanító 818-at, 1902—03-ban 29 tanító 1710-et

és 1912—13-ban 37 tanító 2282 tanulót,

A kaposvári áll. el. iskola ma is kiváló helyet foglal el a vármegyei iskolák

között. A testület több tagja foglalkozik tanügyi, zene- és szépirodalommal. Társa-

dalmi téren is nagy tevékenységet fejtenek ki. Résztvesznek a város csaknem
minden egyesületének alapításában, vezetésében s általában minden kulturáHs

mozgalmában. Az kezdeményezésükre alakult meg 1901-ben a „Kaposvári szegény

tanulókat fehmházó egyesület"; legszebb alapítása azonban a testületnek a „Kapos-

vári Tanítói Segít-alap" melynek ma körülbelül 10.000 korona vagyona van,

özvegyeket, árvákat és nyugdíjasokat segélyez s egy-egy segélyrész 80 koronától

200-ig terjed. És ezek mellett az egyesület még tetemes összegeket juttat más
jótékony czélokra is.

Kaposváron az izraelita elemi iskolát 1841-ben nyitották meg ; ma öt tanító

tanít benne, négy osztályban. Egyik legrégebbi, talán éppen a legels tanítója

volt Frank Henrik, a ki 1850 körül mködött itt.

1871-ben nyílt meg az els óvóiskola, Tar Csatár és neje vezetésével, 1873-ban

a Ranolder János veszprémi püspöktl alapított zárdaiskola, a hol ma öt tanító-

nvér tanít hat osztályt ; 1883-ban a második óvóiskolát és 1902-ben a harmadikat

is felállították.

Források: Németh Béla: Szigetvár története. — Békefi Reuiig dr. : A népokt. tört. Magyar-
országon. — Fraknói Vilmos: A hazai és külf. iskolázás a XVI. században. — Csányi: Lapok
Somogymegye múltjából. — Kiss Á. dr. : A magy. népisk. tan. története. — Fináczy E. dr.

:

A magyarorsz. közoktatás története Mária Terézia korában. — Bécsy-Prilisauer : A kaposvári

m. k. állami fgimnázium története. — A kaposvári közs. népiskola 1878—79. évi értesítje. —
Csorba József : Somogy vármegye ismertetése. — Kaposvári pleb. irattár. — Elemi iskolai érte-

sítk adatai. — Kaposvár mezváros 1850—51. évi tanáccsjegyzökönyve.

II. KÖZÉPISKOLÁK.

1. A csurgói ref. fgimnázium.

A csurgói ref. fgimnázium több mint évszázados történetének kezdetét az GT
(^§™\&o\l-

1792-iki esztendtl kell számítanunk, a mikor Tolnai gróf Festetics György, a alapítása

keszthelyi G-eorgikon alapítója, szellemrokonának, katonabajtársának, barátjának s

jószágai kormányzójának, Nagyváthy Jánosnak, a befolyására megalapította a nagy-

kiterjedés és népesség Somogy vármegyében ez els és akkor egyetlen közép-

iskolát. A bels somogyi ref. egyházmegye akkori gondnoka, Nádasdi Sárközy
István ugyan arra törekedett, hogy ez az iskola ne Csurgón, Somogy vármegye
szélén, hanem Nagybajomban, a vármegyének majdnem középpontján állítassék fel

s e czéka elegend telket is igért a saját birtokán, de a grófnak sokkal bkezbb
ajánlata : a telken kívül palotaszer épület, a tanárok fizetésére több ezer frt-nyi

alapítványa arra bírta az egyházmegyét, hogy gróf Festetics ajánlatát fogadja el.

Mieltt azonban az épület elkészült s benne egy nagyobbszabás iskola (Lyceum)
megkezdhette volna mködését, az alapító egy úgynevezett grammatikai iskola

felállítását határozta el, mely a Csurgóval szomszédos faluban, Alsókban, 1792
április 2-án kezdte meg a tanítást, s az I. osztályba 35 deklinista iratkozott be.

Másfél év múlva a gimnáziumnak nevezett grammatikai iskola a gróf csurgói

majorjába vándorolt, hol a máig is „Kaszárnyának" nevezett cselédlakásban helyezték

el. Az állandó épület felépítésének mozgalmával egyidejleg az alapító gróf a

tanulók élelmezésére (alumnium) évenkénti 14 köböl búzát s az építési anyagokra
6000 frtot adományozott, a hívek pedig az építéssel járó munkák elvégzésére és

önkéntes „alamizsna-adásra" szólíttattak fel, st az egész szuperintendenczia területén

gyjtést rendeltek el. Az alapító gróf, az egyházmegye kérésére, 1794 április

26-án kiadta alapítványlevelét, 1796-ban készült el az akkori idkhöz képest ^koia^pmet.
palotaszer épület s ezzel megsznt az iskola vándorlása.

15*
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A következ évbl való az iskola réz-pecsétnyomója, melynek lapján hegyol-

dalban csurgó forrás látszik s ennek egyik oldalát, az épülettel együtt, a nap süti,

a másikat néhány feny díszíti. Körirata: Sigillum Gymn. Ev. Csurgóiensis-Consensu

Regio roborati a. 1797.

Az iskola csaknem kizárólag gróf Festetics gondoskodására utalva, gramma-
tikai jellegébl lyceummá ersödve, elkészíti törvényeit és tantervét ; fleg Nagyváthy
volt ezek szerzje, de 10 évi idszak kellett, míg érvénybe léptek, köztük a neve-

lés sikerét czélzó s máig érvényben lev utasítással, hogy a tanárok a tanulókat

szállásaikon felkeressék. Külön szervezet készült a konviktus és internátus számára.

hogy necsak a nemes gróf 5 alunmusa lakjék és étkezzék együtt az intézetben.

hanem több református ifjú is hasonló ellátásban részesüljön.
Az

riUM°
la

Festetics gróffal vetélkedtek az alapítványozásban a XIX. század elején a

Sárközyek, István és János, Nagyváthy János, Vitéz János, Nyárádi János, gr.

Buttler János, a báró Inkey család, késbb Csépán Antal, Belovári Ferencz, Sarkadi
Károly, Vincze Sandonié, gr. Somssich Imre, a Csorba család, Körmendy Sándor,

Somssich Pál, herczeg Festetich Tassiló, Freystadtler Vilmos, Csurgó nagyközség

s végül a legnagyobb közöttük, 60.000 K alapítványával, az intézet egykori növen-

déke : Soltra Alajos.
Cs

tanA?itódása. Az intézet bels szervezete az 1799. évtl kezddleg nagy változáson ment
át. Kezdetben egy rektor professzor tanított, késbb 2 professzor 2—3 preczeptor

segítségével, az utóbbiakat az intézet kiválóbb növendékeibl, a professzorokat

pedig a felszentelt jelesebb lelkészekbl választották. Az 1799. év tavaszán hívták

meg az intézet tanárául Csokonai Vitéz Mihályt, a költt. Csokonait nemcsak
költi tehetsége, hanem klasszikái s filozófiai mveltsége is támogatták a tanári

állás elnyerésében, a melyet 1799 május végétl 1800 febr. 21-ig töltött be.
C s

pffd
r

r.

L°sy Ekkor érkezett meg a külföldi egyetemeken iskolázott Császári Lósy Pál dr.. az

ötvöskónyi lelkész fia, a ki a kecskeméti, majd debreczeni fiskolák látogatása után

gróf Wartensleben Károly fiait a németországi akadémiákra kísérte el, majd egy-

magában is 4 évet töltött a jénai egyetemen, hol 1799-ben a filozófia doktorává

avatták. Minthogy Festetics külföldi tanulásában bkezen támogatta Lósyt, az

megígérte jótevjének, hogy tudományát a csurgói intézetnek, Festetics iskolájá-

nak szenteli. 1800 márcz. 19-én, József palatínus nevenapján volt a beiktatás fel-

emel ünnepsége, melyen az iskola inspektorának, Csépán János alsoki lelkésznek

üdvözl szavai után Lósy Pál „Ciceró ékesszólásával" tartotta meg rektor profesz-

szori székfoglalóját. Korszakalkotó mködését eldjének, Jakab József rektornak,

távoztával azzal kezdte meg, hogy „Methodus docendit" dolgozott ki a 8 liczeumi

osztály számára. így megszervezve, a csurgói liczeum a legszebb, auspicziumok

között folytatta mködését, mígnem Márton Gábor „subrektorrá
1
" választásával

konkoly került a tiszta búza közé. Az intézet e rossz szelleme feldúlta Lósy

nyugalmát, a ki háromévi tanárkodás után megvált az intézettl s Kecskemétre

távozott tanárnak. Utóda a tudós Vághó Pál lett s midn néhány év múlva Vághó
is távozott, megsznt a theológia tanítása. A 8 évfolyam megmaradt ugyan továbbra

is, de csak 6 osztálynak számíttatott.
A

ti«;'"vHu
ta " A XIX. század húszas éveitl fogva gimnáziumi oktatásunk nyelve országosan

a latin lett s uemzeti nyelvünk annyira háttérbe szorult, hogy már maga a Hely-

tartótanács sürgette a magyar nyelv intenzivebb tanítását. így volt ez a csurgói

gimnáziumnál is, a hol szintén az az elv uralkodott, hogy mivel a tanulók úgyis

jól beszélnek magyarul, nem szükséges a nemzeti nyelvet és irodalmat külön is

tanítani. E mellett a reáliák is csekély mértékben szerepelnek s ezért Csurgón is

a tanterv új módosításon megy át, az iskolai törvényekkel együtt. 1844-ben el-

törölték a bentlakást, de, mert a 3000 fnyi lakosú városkában a tanulók meg-

felel szállásokat nem kaphattak, az internátust 1845-ben ismét visszaáUítottak.

A következ évben a csurgói gimnázium felsbb osztályú tanulói (Retorok, Poéták)

a tanári kar engedélyével megalakították az ifjúsági önképzkört (képztársulatot),

melyet az akkor még csurgói diák, Baksay Sándor kezdeményezett.
G

irdiia'

S

utÍn
S ^z mtezet anyagi és szellemi gondozása, nagy alapítójának, gróf Festetics
' Györgynek 1820-ban bekövetkezett halála után, teljesen a fenntartó egyházmegyére

hárult. Az anyagi támogatást az egyházakra kirótt újabb teherbl s a varmegye

überális közönségének önkéntes adományaiból látták el, kik között világiak és

egyháziak, felekezeti különbség nélkül, hozzák meg áldozataikat a népszer csurgói

gimnáziumért. Az 1837—38. isk. évben megsznvén a preczeptori rendszer, az eddigi

tási nyelv.
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2 rendes tanár mellé harmadikat is választottak, de mert a tanárok fizetése így is

csekély volt, a képesített lelkész-tanárok szívesen cserélték fel tanári állásukat a jobb

javadalmazása lelkészivel, mert a 8 évi tanfolyam tanítása terhes szolgálat is volt.

Önvédelmi harcznnk küzdelmes ideje, az 1848—49-es nagy idk viharai nem
zavarták meg a csurgói gimnázium mködését és bár átvonult a kis városon Zeis-

berg ezredes, a drávaparti Kotoriról pedig behallatszott a gimnázium tantermeibe

a avztes Perczel Mór ágyúinak dörgése, a tanítás mégis tovább folyt.

A szabadságharcz elteltével új, de szomorú korszak következett a csurgói A
ság£ogmeg-

liczewm, majd „oskola" s gimnázium néven szerepelt intézetre. A közoktatási cs. vonása.

kir. minisztériumnak 1851-ben kiadott „Entwurf" -ja kivetkztette az intézetet a

6 osztályos gimnáziumi jellegébl, 4 osztályúvá fokozta le, megvonta tle a „gim-

názium" nevezetét is ; st nyilvánossági jogától is megfosztotta, a minek következ-

tében a tanulók száma, két év múlva, 33-ra apadt. A gimnázium kormányzótes-

tiilete, élén Sarkadi Károly alsoki lelkész-tanárral, egyházmegyei inspektorral,

szívós küzdelmet folytatott a csurgói gimnázium nyilvánossági jellegéért, ámde hiában

jelentkezett 3 tanulójával Sopronban érettségi vizsgálatra is, elutasították ket.
A törhetetlen Sarkadi nem nyugodott. 1853—54-ben 5, majd 1855—56-ban 6 osz-

tályúvá fejlesztették a gimnáziumot, elbb 4, majd 5—6 tanárral. Az 1850-es évek
végén, a kormány a tanárok képesítését igazoló oklevelek bemutatását is követelvén,

a 6 tanárt lelkészi képesítéssel igazolták. Az akadékoskodó kormánynyal szemben
ekkor azt kérte az egyházmegye, hogy gimnáziuma, magánjellege mellett, legalább

tanítókat „képesíthessen" a két fels osztály tanulóiból. A Helytartótanács ezt

sem engedte meg, hanem utasította az egyházmegyét, hogy 4 osztályú algim-

náziumot "állítson be, 6 alkalmas, kellképen díjazott tanárral és egy elkészít
osztálylyal, így reménye lehet, hogy nyilvános algimnázium marad. A tanári kar,

csekély 300 írt díjazása ellenére is, mind több és több feladatot vállal ; tanítja

a testgyakorlást, rajzot, behozza a nyilvános osztályozási naplót, hetenként kétszer,

szerdán és szombaton déleltt, tanácskozást tart, növeli a könyvtárt s annak fel-

szaporodott anyagát lajstromoztatja, átalakítja az „Entwurf" szellemében tantervét.

Az alapító gróf hasonló nev unokája s egyesek adományaiból az intézet vagyona
tetemes összeggel gyarapodott, a 6 rendes tanár mellé egy segédtanárt alkalmaztak,

csakhogy a 6 osztályú gimnázium a kor színvonalán megtartható legyen.

Midn a protestáns egyházak, 1860-ban, a pátens' nyomása alól felszabadultak, A
zi"

a
m
y "8in ' níi

új konventi tanterv készült. 1863—64-ben az alapító gróf arczképleleplezési ünnepét
több ezernyi közönség jelenlétében ünnepelték meg s bemutatták az újjászervezett,

szabaddá lett „nagy-gymnasiumot" . A nehéz idk komor ege kiderült, kedvezbb
idk következtek, a melynek a megalapozásánál maradandó érdemeket szerzett

Sarkadi Károly, az intézetnek' pénztárosa, gyakran egyedüli tanára, 1841-tl
1875-ig inspektora, a ki, mikor átvette a gimnázium pénztárát, az intézet vagyona
8000 peng forint és 2 tanárlakás volt, mikor pedig átadta, 40.192 frt tke,
72 hold szántó és rét, 5 tanári lakóház ; az évi bevétel — a köztartásét ide nem
számítva — 7000 frt, tehát majdnem annyi, mint elbb az egész tkeállomány.

Az így megersödött nagy-gimnázium továbbfejlesztése, teljes 8 osztályú fgim- Uj
iá^ok

atalaku

náziummá tétele az 1880-as évekre esik. Az eszme a tanári karból jutott az

egyházmegye közönségéhez. Héjas Pál tanár a „Csurgó" ez. lapban fejtegeti az

ügyet, melynek az egyházmegye akkori esperese, Körmendy Sándor volt leg-

els megértje s mindvégig hséges apostola. A megindított gyjtés több ezer frtot

eredményezett, majd Trefort Ágoston miniszter meglátogatva az intézetet, meg-
ígérte a kormány támogatását. Az egyesektl adományozott 26 ezer frtban volt az

alig száz évvel elbb, szegény bevándorolt idegenajkú iparosokból alakult Csurgó
városának 5000 frtnyi alapítványa s a kis város egyes lakosainak 4000 frtja.

1882—83-ban megnyílik a VII. osztály s a tanulók száma 129-rl 174-re,

a következ évben 212-re szaporodott, az intézet tevékeny igazgatója pedig ifjú-

sági tanulmányi kirándulást rendezett Fiume s az adelsbergi cseppkbarlang meg-
tekintésére s ezzel Vida Károly dr. bevezeti a magyar középiskolák hasznos
tanulmányi kirándulásait. A VHI. osztály megnyitása az 1883—84. iskolai évben
történt s az év befejeztével megtartották az els érettségi vizsgálatot, 14 tanulóval.

A következ évben, a régi ifjúsági képztársulat felelevenítéseképen, megalakul a
„Csokonai-kör", a tanári könyvtárból kiválasztott mvekbl ifjúsági könyvtár kelet-

kezik, majd megalakul 'az intézetnek egy jótékony szerve, az „Ifjúsági segít-
egyesület", mely a tanulókat ingyen, vagy csekély használati díjért tankönyvekkel.



888 Közoktatásügy

ruhával, gyógyszerrel és pénzsegélylyel támogatja, a melynek a tkéje gyarapí-

tására, a már elbb is több alapítványíiyal szerepelt, gróf Festetics Tassiló újabb
300 frtot. a város lakosai pedig kisebb összegeket áldoztak. -

Az Államsegély. A fgimnázium azonban, tetemes vagyona mellett is. még mindig anyagi küz-

delmeket él át. Az egykor palotaszer épület a haladó kor viszonyaihoz képest

szknek, felszerelése elégtelennek látszott, tanárainak 7—8—900 frt fizetése alig

biztosíthatta azok megélhetését, mind jobban jelentkezett a tanári létszám emelésének
szüksége s a nyugdíjról való gondoskodás kérdése. A bels somogyi ref. egyház-

megye közvéleménye lassanként elfogadta az államsegély eszméjét s egyik kül-

döttség a másik után kereste fel Trefort, gróf Csáky s Wlassics minisztereket, az

államsegély elnyeréseért. Az 1887—88. évben megérkezett ideiglenes államsegély-

ként 4000 frt, melybl 1000 frttal egy német-magyar nyelv tanszéket szerveztek,

a többit a tanári fizetések emelésére és a felszerelésekre fordították, de megalakult

egyúttal a tanári nyugdíj- és gyámintézet is. Ugyanez évben tartották meg a

Csokonai-ünnepélyt is, a mikor a költ olajfestés arczképét is leleplezték.
A
úran

dés A további evek küzdelme az ideiglenes államsegély növelésére s egy új,

korszer, modern gimnáziumi épület emelésére irányult. Végre 1892-ben az egyház-

megye megkötötte az állammal az els szerzdést, 8600 frt segélylyel és 4 tanár

kormánvkinevezési jogának átengedésével. A tanári fizetés 1100 írtban, 200 frt

lakáspénzben s négyszer 50 frt ötödéves pótlékban állapíttatott meg. Tanári nyug-

díjról azonban még szó sincsen, hacsak az 1882-ben keletkezett nyugdíj- és gyám-
intézetet ilyennek nem tekintjük, mely csekély anyagi erejével legkedvezbb
esetben 300 frt nyugdíjra nyújtott kilátást. A tanárok gyakori változásának az

intézetre kedveztlen hatása, rövid 10 év alatt, arra bírták végre az egyházmegyét,

hogy az államsegély felemelését, illetleg az 1892-ben kötött szerzdés revideálását

kérje. Ennek következményeképen jött létre 1897-ben az új szerzdésben bizto-

sított 15.700 frt államsegély, most már 5 tanár állami kinevezési jogával. A tanári

állás anyagi ellátásán kívül, az intézet szertárainak felszerelése is szépen haladt

elre. Míg a 80-as évek elején a közkönyvtáron kívül alig volt valami, a 90-es

években szépen gyarapodtak az intézet régiség- és szertárai is, majd a Földváry-,

pápai fiskola-, Eröss-, Kacsóh-, Csorba-féle adományokkal a nagy könyvtár is,

úgy hogy ezek az épületben már el sem fértek. Az építkezésre is államsegélyt

kértek és a közokt. kormány 50 ezer frtot részletekben folyósított e czélra.

1898-ban, összesen 92 ezer frttal, megépült a fenntartó egyházmegye 10 holdas,

ma már virágzó parkká változott telkén az emeletes, hatalmas fgimnáziumi épület

és 1899 szeptember 18-án avatták fel.

Az internátus. A fgimnáziumi új épület felavatása után. a régi épületet átalakították inter-

nátussá, melyben 54 tanuló kap évi 126 K-ért szállást, ftést, világítást és taka-

rítást. A kultuszkormány az internátus czéljaira 1911-ben 200.000 K amortizáczio-

nális kölcsönt engedélyezett, melyet azonban a súlyos pénzviszonyok miatt mind-

eddig nem folyósítottak. A régi gimnáziumi épület udvarán lev helyiségeiben.

havi 18 K 50 fillérért, 160—180 tanulót lát el egészséges ebéddel és vacsorával

ez a nemes intézmény.
A

"testufe"

720 Vida Károly dr. igazgató 30 évet meghaladó id óta áll az intézet élén s az

több évtizedes tevékenysége emelte a csurgói ref. fgimnáziumot modern középisko-

lává. A fgimnázium és internátus fenntartó testülete a b.-somogyi ref. egyházmegye.
Mai állapot. ^ csurgói ref. fgimnázium jelenleg 33.400 K államsegélyt kap ; tanulóinak

száma 345, kik a nyolcz osztályban következkép oszlanak meg : I. 59, 13. 62.

EJ. 51, IV. 48, V. 35, VI. 31, VII. 23, VIÜ. 36. Ezek közül somogymegyei 239.

horvát-szlavonországi 29. — Bentlakó 54.

A gimnáziumi igazgató-tanács elnöke Peti Lrincz bürüsi lelkész, igazgatója

Vida Károly dr., tanárai : Angyal Guidó, Bodola László, Fazekas Sándor. Héjjas

Imre dr., Horváth József dr., Horváth Kálmán, Kalocsay Endre, Kónya Gyula.

Maller Dezs, Matolcsy István, Patkós Bálint, Rácz Dezs, Szántó János.

Az intézet könyvtára 10.768 kötetet tartalmaz 26.158 K értékben. — Az inté-

zettel 13-féle kisebb-nagyobb alapítvány kapcsolatos. — Az évi segélyek, ösztön-

díjak, jutalmak és pályatételek fösszege az 1912—13. iskolai évben 12.989 K-t

tett ki. Ez adatok fényesen igazolják, hogy a csurgói fgimnázium mai állapota

s a nagy múlthoz méltó és nagyarányú fejldése biztos alapja a jövnek.

Források : Csire István : Csurgó múltjából. — Héjjas Pál : A csurgói evang. ref. fgimná-
zium rövid története.— U. a. Császári Lósy Pál dr. élet- és jellemrajza. — A fgimnázium értesíti.
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2. A kaposvári állami fgimnázium.

Hosszas, nehéz küzdelem elzte meg a kaposvári gimnázium megalapítását, Megalapítása,

mely visszanyúlik a XVIÜ. század kilenczvenes évéig. Herczeg Esterházy Miklós,

a vármegye s a város közönségének lelkes támogatásával, Yály János, a herczeg

Esterházy-uradalom kiváló fiskálisának vezérkedésével csak 1812-ben jutott tet

alá ez a szívós kitartással mozgatott nagy ügy.

1812 október 17-én, Paintner Mihály figazgató támogatásával, megérkezett

a rég várt „privilégium is, vagyis a nyilvánossági jog a négyosztályú gimnázium

részére. Csapody Gábor alispán az 1812 november 5-én tartott megyegylésen
felolvasta a rendek eltt a nyert privilégiumot, mely nagy lelkesedést keltett.

Yály a gimnázium ügyeinek vezetésében teljes hatalmat nyer ; fárasztó mun- váiy János és

kajában nagy segítségére van Szabó Ferencz, ki az intézetnek elébb tanára, majd
Varga forvosnak az igazgatói állásról való lemondása után, 1816 május 8-tól,

igazgatója lesz. 1817-ben megjött az engedély az V. és VT. osztály, vagyis a

humaniórák megnyitására is ; de már 1818-ban mély gyász borult az intézetre,

mert Yály János meghalt. Végrendeletében húszezer forintnyi vagyont hagyott az

iskolára s könyvtárát is az intézetnek hagyta. Munkássága és anyagi áldozatai

tekintetében az els hely illeti meg az intézet alapítói között. A magára maradt

Szabó Ferencznek óriási nehézségekkel kellett megküzdenie. Az intézet anyagi

bajai, — mert a Vály-féle hagyatékot nem kapták meg azonnal, — és a tanár-

hiány sok küzdelmes napot szereztek neki. Nem csüggedt el. Sürgetésére a vár-

megye új gyjtést indít meg, mert a helytartótanács elegend pénz híján már-

már a humaniorákat is be akarta záratni. Az 1819. esztend végével a Vály-féle

hagyatékkal együtt közel százezer forintra emelkedtek az így gyjtött alapok.

A nagy munkás Szabó Ferencz 1827-ben halt meg. Utóda Horváth Elek lett, a kit,

kiváló irodalmi munkásságáért, a Magyar Tudós Társaság is levelez tagjává

választott. Halála után, 1835-tl 1850-ig, Fater Mihály lett az igazgató, ki tanár-

és igazgatóként összesen 42 évet töltött el az intézetnél.

Az 1848—49-iki szabadságharcz szomorú vége az intézet életében is mélyre-

ható változásokat idézett el. A magyar pénzjegyek (Kossuth-bankók) értéküket

vesztvén, a gimnáziumi alapok is nagy veszteséget szenvedtek, úgy hogy az intézet

kénytelen volt négyosztályos kis-gimnáziummá átalakulni, „Kaposvári altanoda"czímen.

Az alapítók, illetleg utódaik az intézet ügyeinek vezetését 1850-ben egy Az
?
ls állandó

válíisztmánv
állandó választmányra, az úgynevezett gimnáziumi választmányra bízták, melynek
els tagjai lettek : herczeg Esterházy Pál, Veszprémi Káptalan, Festetics Dénes,
Somssich Miklós, Tallián János, Csapody Pál, Czindery László, Kacskovics Mihály,

Jankovics László, Inkey József, Bodonyi Rókus, Kund Vincze, Rochreiter Ambrus,
Tevely Elek (a tömeg ügyésze), a tanári kar, Kaposvár városa, Paiss Boldizsár,

gróf Zichy János, Tallián Lázár. Tömeggondnok : Boqyay Péter, pénztáros

:

Bátsmegyey János.

Bár a választmány e nehéz idkben is szívén hordozta az intézet sorsát, az Az^einyomatás

intézettl még 1850-ben megvonták a nyilvánossági jogot. A tanári kar, élén

Korponay Ferencz igazgatóval, és a választmány kitartó küzdelme 1851-ben ugyan
visszaszerzi a nyilvánossági jogot, azonban ismét megújulnak az egykori anyagi

bajok, melyeket tetézett az önkényuralomnak az a törekvése, hogy a gimnáziumi
alapokat állami kezelésbe vegye ; ámde Bogyay Péter gondnok állhatatosan meg-
tagadta a gimnázium vagyonáról szóló felvilágosításokat, st 1855 márcz. 8-án
tartott ülésén a választmány is erélyesen tiltakozott e fosztogató törekvések ellen,

hangoztatva az alapítványok magánjellegét. A bajokhoz járult még, hogy az

intézeti épület is roskadozó állapotban volt.

E válságos napokban, miként egykor Vály János, úgy most is támadt az Somssich Pál.

intézet megmentésére egy gondviselésszer férfiú, „Somogy vármegyének nagy fia,

a ragyogó ékesszólás és az erélyes cselekvés mestere", Somssich Pál. Midn
1858-ban a cs. kir. megyei hatóság átvette a gimnázium vagyonát, a választmány
Somssich Pállal az élén kimondta, hogy „soha bele nem egyeznek abba, miszerint

az seik és saját maguk áldozatkészségébl keletkezett intézet gondviselésük alól

elvonassék, vagy más bárki által kezeltessék, vagy az alapítók szándéka ellenére

átváltoztassék". 1861-ben, vissza is kapják az alapokat, melyek Somssich Az államosítás

Pál utánjárása, rendületlen kitartása^és gyjtése útján, a vármegye furainak és

kath. papjainak jelents támogatásával, tetemesen megnagyobbodtak. Új épületet

evei.
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emelnek, mely 1864 okt. 3-án nyílik meg Németh Ignácz igazgatósága idejében.

1867-ben. az alkotmányos élet visszaállításával, szebb napok virradtak az intézetre;

ugyanis 1867-ben báró Eötvös József miniszter leiratilag kijelentette, hogy a kapos-

vári kath. algimnáziumot „hatosztályúvá" óhajtja kiegészíteni, st állami segélyt is

utalt ki. A régi küzdelmes idk nyomasztó emlékei a választmányban azt a meg-
gyzdést érlelték meg, hogy a politikai tekintetben tisztultabb viszonyokat és a

kedvez helyzetet felhasználva, az intézet államosítását kérje. Somssich Pál köz-

benjárására báró Eötvös miniszter kijelenti leiratában, hogy „hajlandó a kaposvári

gimnázium egész szervezését és fenntartását, az alapok jövedelmeinek (6600 frtnak)

átvétele mellett, az országos alapok költségére átvállalni, ha a pártfogóság az

iskolaépületet kibvíti és ha a kormány a fenntartáshoz okvetlenül szükséges

rendes tandíjat is épp úgy szedheti, mint a többi tanintézetben". A gimnáziumi

választmány Somogy vármegye bizottmányi nagygylésének megbízásából elkészí-

tette a kormánynyal kötend szerzdést, melyben több intézkedéssel biztosították

az intézet régi jellegének az államosítás után való fenntartását is. így lépett

a kaposvári kath. gimnázium az 1869—70. tanévben az állami intézetek sorába.

Az államosítás els éveiben Fail Attila dr. volt az intézet igazgatója, kit 1876-ban
Cselkó József követett.

Somssich Pál, hajlott korára hivatkozva, 1879-ben lemondott a választmányban

viselt elnöki tisztérl. Utóda KacsJcovics Sándor lett, ki 19 évig volt az alapítványok

gondozója, magát a gondnoki tisztet pedig a vármegye egyik legelkelbb tagja,

Somssich Andor foglalta el. Kacskovics Sándor betegsége miatt 1884-ben leköszönt

elnöki állásáról. Utána Tallián Pál lett az elnök, az alapítványok ügyésze pedig Mak-
falvay Géza, ki immár három évtizeden át támogatója és pártfogója az intézetnek.

Már a múlt század 80-as éveinek elején mind hangosabban nyilatkozik meg
az óhaj, hogy az intézet nyolczosztályú fgimnáziummá fejlesztessék. E törekvés-

nek 1884-ben lett foganatja, midn is Somssich Pál közbenjárására Trefort Ágos-

ton vallás- és közoktatásügyi miniszter, az 1884 febr. 19-én kelt és a gyri tan-

ker. figazgatóhoz intézett min. leiratával, a VII. osztálynak az 1884—85. isk. évre

való megnyitását valóban el is rendeli. A gimnázium választmánya a Somssich Pál

iránti mélységes hálával, lelkes adományokból megfesttette Vastagh Györgygyei
egykori elnökének életnagyságú képét és felajánlotta a vármegye közönségének.

A kép leleplezésének ünnepe 1884 nov. 3-án folyt le a vármegyeház gyléstermé-

ben, nagy ünnepélyességgel. Somssich Pálnak 1887 márczius 3-án bekövetkezett

halála után, hervadhatatlan érdemeit az intézeti épület bejáratának falába illesztett,

márványból faragott díszes emléktáblán örökítették meg, melynek felírása így hangzik :

„Saárdi Somssich Pálnak, a fgimnázium megalapítójának, ezen épület léte-

sítjének, a gimnáziumi választmánv felejthetetlen díszelnökének, örök emlékül.

MDCCCLXXXVm/
A fgimnáziummá fejlesztett intézetnek nagyobb épületre is volt szüksége.

Már Lenner Emil igazgatósága idejében (1884—1889) történtek 'ez ügyben lépések.

de a megvalósításra csak Danilovics János igazgatósága idejében jutott. Az új

épületet az ú. n. „Meggyesen", 150 ezer forint költséggel, építették fel. A díszes,

palotaszer épületbe az 1898—99. tanév elején költözött be a gimnázium.

Danilovics János 18 évig volt az intézetnek páratlan szorgalmú igazgatója.

Utóda 1907-ben Dsida Ottó lett, kinek 1911-ben figazgatóvá történt kinevezése

után Pongrácz Károly dr., a mostani igazgató jutott az intézet élére.

Meg kell még emlékeznünk az intézet jóltevirl, elssorban a herczeg Ester-

házy család tagjairól, a kik bkez jótékonyságának méltó betetzése volt a mos-
tani herczegi Nagyúr-jubileumunk alkalmából, 1912-ben, a Szt. Imre-templom befe-

jezésére adott tízezerkoronás adománya. A veszprémi püspökrl és a káptalan-

ról, továbbá a Somssich család mindkét ágának több tagjáról, kik nagyösszeg
adományokkal gyámolítottak az intézetet és az áldott emlék Gundy Györgyrl,
kinek emberszeretetébl az ifjak évenként 3600 koronára rúgó ösztöndíjban

részesülnek.

Meg kell továbbá emlékeznünk e százéves intézet sok jeles tanáráról, köztük

a legjelesebbrl, az 1911-ben elhunyt kiváló költrl s tudósról : Jánosi Gusztávról.

továbbá az iskola nesztoráról: Balé Gyuláról, az 1912. évi jubilánsról: Bécsy Már-

tonról és néhai Prilisauer Adolfról. Az 'intézet tanítványai közé tartoztak a következ
kiváló férfiak : Somssich Pál, Tallián Lázár ez. püspök, Vajda Ödön zirczi apát.

Vogronics Antal prelátus-kanonok, Vajda Gyula egyetemi tanár, Döbrössy Alajos
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kanonok, Visy Imre, Beksics Gusztáv, Visy László, Krisztinkovich Béla, Krisztin-

kovich Ede és a mvészek közül Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kunffy
Lajos és Kopits János.

Az 1912—13. tanévben az iskolába 499 tanuló iratkozott be, kik közül 480 Az
álj|^

mai

rendes- s 19 pedig magántanuló volt. Az igazgató vezetésével 22 tanár és 4 hit-

oktató mködik. Az iskolából 6 tanár van kijelölve a gyakorló tanárok vezetésére.

Az ifjak a rendkívüli tantárgyakat (mint egészségtant, éneket, zenét, szabad-

kézi rajzot, franczianyelvet, gyorsírást, olvasást) is szép számmal karolják fel.

Az ifjúságnak a Virág Benedekrl nevezett önképzkör és a Markovits-gyors írókör

az önálóbb önmvelési egyesületei. Ismereteiket ifjúsági tanulmányi kirándulá-

sokon is gyarapítják. A sportolásban is kiválnak, lelkes résztvevi az intézet

torna-, vívó- és czéllövversenyeinek. Az ifjúsági versenyeken pénzjutalmakat oszta-

nak lri s ezenkívül sok becses könyvet is.

Az intézet szertárai igen gazdagok, a külön kimutatások szerint a természet-

rajzi 3314, a vegytani 290, a fizikai 453, a torna 819, a rajz 715, a filológiai,

mvészeti, régiségi és történeti 2223, a földrajzi 336 és a zene-szertár 102 darab-

ból állott az 1912. év végén. A könyvtárakról a monográfia más helyén írunk.

Az ifjúság segélyezésében évtizedek óta tevékenykedik a Segit Eggesület, a

mely rendes s rendkívüli segélyekkel, a köztartás és segít-könyvtár révén, támo-

gatja az ifjakat. Az 1912— 13. tanév végéig a következ segélyt nyújtotta : rendes

segélyt kapott 93 tanuló 5741, rendkívüli segélyt 120 tanuló 186445 korona érték-

ben s a segít-könyvtárra 310345 koronát költött. A köztartásban, mely 1898
szeptember 8-án nyílt meg, 244 fél, 194 egész díjas tanulót látott el ebéddel és

vacsorával, melyre az egyesület eddig 20.265*88 koronát fordított. A segít-könyvtár

az 1912—13. tanévben 232 tanulót látott el 1854 kötet tankönyvvel. Az egyesület

vagyonát az alapító tagok (egyszersmindenkori 200—400 K adományaival), a ren-

des tagok (60—60 K) befizetésével, az évenkénti karácsonyi gyjtésekkel gyara-

pítja, jelenleg 34 ilyen alapító és 54 rendes tagja van.

A vármegye közönségének áldozatkészségét bizonyítja a fgimnáziumi Szent

Imre kápolnája is, melynek a költségeit Bécsy Márton ez. kanonok, az intézet

buzgó hittanára gyjtötte. 150 ezer korona költséggel építették fel a szép román-
stíl templomot, melyet az iskola 100 éves fennállásának emlékünnepén, 1912
november 5-én, nagy ünnepségek között avattak fel.

Hl. POLGÁRI ISKOLÁK.

Kaposvárott már 1873-ban próbáltak reáliskolát, majd 1875-ben kereskedelmi Su
i's k^^ü

iskolát állítani,
1 de ezek nagyon rövidélet kísérletezések voltak. Hasonlókép rövid-

élet és gyengén látogatott volt a Messits György tanfelügyelségi tollnok, 1887-ben,
alapított, kereskedelmi oktatással kapcsolatos magán polgári iskolája, 1989-ben meg
is sznt. De az még csak valahogy megérthet, hogy a vármegyében a polgári

fiúiskola igen hosszú ideig nem gyökeresedhetett meg, hiszen két középiskolája is

volt Somogynak ; feltnbb jelenség azonban, hogy 1882-ig a polgári leányisko-

láról sem esik szó. Az a néhány család, mely súlyt fektetett a leánynevelésre,

zárdába küldte, vagy idegen nevelnkkel taníttatta leányait, a többieknek a

..nevelése" pedig a varróba-, táncziskolába-járatással befejezdött.

Nem is a társadalom körébl, hanem az iskolai körökbl és felülrl a minisz-

tériumból indult ki az ösztönzés az els polgári iskolák felállítására, mely ers
nyomással végre 1882-ben életre keltette a somogyi els polgári leányiskolát.

Az 1882. évben ugyanis, a kaposvári gimnázium ügyében, küldöttség járt Trefort

miniszternél; a miniszter kedvez válaszát ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a város,

az 1868 : XXXVIII. t.-cz. rendelkezése szerint, állítson fel államsegélylyel polgári

leányiskolát. A miniszteri „legyen" szóra, Szabó Kálmán akkori polgármester buz-

gólkodásával, még ez évben megnyílt a kaposvári államilag segélyezett községi
polgári leányiskola. Az intézet els igazgatónje Csorba Mária volt, a kit a nagy-
szombati leánynevelintézet élérl helyeztek át. Az intézet alapítása körül Szigethy
János dr. vármegyei kórházi forvosnak is maradandók az érdemei, a ki keresztül-

1 A kaposvári elemi iskolák Értesítje az 1895—96. iskolai évrl. Szerkesztette Szigethy
Alajos igazgató. Kaposvár, 1896.

art
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vitte, hogy a vármegye törvényhatósági bizottsága 12.000 forint kölcsönt szavazott
meg a kaposvári polgári leányiskola ezéljaira.

Az iskola ideiglenes elhelyezésére a piaristák házának egy helyiségét bérelték
ki. a Fö-uteza 32. szám alatt. Az október hónap elején megtartott felvételi vizs-

gálatokra összesen 54 növendék jelentkezett, de a kik közül csupán 34 felelt meg
a követelményeknek. Az iskolát ünnepélyesen október 204kán nyitották meg.
A miniszter Nagy Ödön személyében egy új tanárt is nevezett ki. Az els iskolaév

vizsgáját 1883 július 17-én tartották meg, fényes közönség jelenlétében. A vizsga

szép eredménye nagy kihatással volt az iskola jövjére, habár a város szkös
anyagi viszonyai miatt nem emelhetett új épületet. Csak 1887-ben épült fel,

6000 forintos államsegélylyel, az új iskola, mely azonban még mindig nem mond-
ható teljesen megfelelnek, úgy hogy a „bennlakási" intézmény tervei megvalósu-
latlanok maradtak, bár a növendékek száma évrl-évre szaporodott. 1882-tl 1897-ig

a növendékek évvégi létszáma nagy gyarapodást mutat s a kezdetben 34-es növen-
dékszám 149-re emelkedik fel. Az els párhuzamos osztályt 1897-ben állítják fel,

az 1912—13. iskolai évben meg már 224 növendéke volt az iskolának, kz inté-

zetnél, az igazgatón kívül, Nagy Ödön, Sebe Zsuzsanna és Nyeste Teréz az ala-

pítás els éveitl tanítanak.

1888-ban munkatanfolyam is nyílt meg, mely a végzett növendékeket oktatta

tovább a kézimunkában; 1904 júl. 4-én pedig az „Ifjúsági önképz- és Segít-
egyesületet", az úgynevezett „Erzsébet-kört" alapítja meg a derék tantestület,

az egész helyi társadalom bevonásával. Az egyesület fvédnöke Somogy vármegye
fispánja, elnöke az alispán, továbbá van 250 alapító, 22 pártoló, 384 rendes és

153 rendkívüli tagja. Alaptkéje: 16.800 K, bevétele: 4476 K, kiadása (tandíj segély,

továbbképzési segély, munkaanyag, tartásdíj, gyógyszer, nyaralás czímén) : 1431 K.

Kiváló jóltevje gróf Zichy Béla, a ki 1910-ben Balatonfonyódon egy kb. 15.031 m2

nagyságú, nagyrészt erdterületet adományozott a gyermeküdülhely ezéljaira.

Az intézet még nagyobb felvirágzásának, hivatása bensbb, szélesebb méret betölté-

sének egyedüli nagy akadálya, hogy megfelel helyisége és így a ni képzésre

oly fontos internátusa nincsen s ezért a vármegyebeli tehetsebb magyar úricsaládok

leányaikat zárdákban, vagy a közeli osztrák nevelintézetekben iskoláztatják.
A

poi'^'iskoiák
A kaposvári polgári leányiskola felállítása után ismét közel két évtizedig meg-

akadt Somogyban a polgári iskolai intézmény fejldése ; a millennáris esztendben
történt a jelentsebb mozzanat az els nyilvános somogyi polgári fiúiskola felál-

lítása ügyében, midn is 1896 május 10-ikén, Szigetvár község millennáris dísz-

gylésén, Duchon Ödön ügyvéd az általa indítványozott s Szigetváron felállítandó

polgári iskola ezéljaira 1000 koronát is felajánlott. A polgárság részérl, mintegy

126-an, még 8000 koronát adtak össze erre a czélra, majd egy nemeslelk somogyi

nagybirtokos, báró Biedermann Rezs, 1897 április 17-ikén, Szabó István dr. város-

bíróhoz intézett levelében, a polgári iskola ezéljaira 30.000 koronát ajánlott fel. Ezzel

a jelentékeny adomáuynyal az iskola épületének kérdése körülbelül biztosítva is volt

s csak a fenntartás költségeit kellett elteremteni ; mert a város anyagi helyzeténél

fogva nem áldozhatott s így a képviseltestület, 1897 nov. 1-én tartott ülésébl,

a közoktatásügyi kormánytól kért segedelmet. A kormány a kérvényt, a következ
1898. év január havában, azzal küldte vissza, hogy az állam, fedezet hiányában,

polgári iskolát nem állíthat, ha azonban a város állítana fel ilyent, azt 2000 K
államsegélylyel támogatná. A polgárság ekkor, Olay Lajos képviselvel az élén.

egy algimnázium felállítását kérte a kormánytól és az újabb elutasításra sem

csüggedtek el. 1899 július 12-ikén, Olay Lajos vezetésével, 18 tagú küldöttség

járult Wlassics Gyula dr. miniszter elé, s ismét az algimnáziumot szorgalmazták,

mert — az akkori felfogást jellemz kérvényük szavai szerint — „a tisztán polgári

iskolától a szülk annyira idegenkednek, hogy ezen iskola — mint igen sok más
helyen — elreláthatólag üres maradna." Azonban ez az érvelés alig lehetett egyéb

taktikai fogásnál, mert midn a miniszter. 1900 júl. 7-ikén, az algimnázium felállí-

tását megtagadta, egyidejleg felajánlván egy polgári iskolának államköltségen leend
felállítását, ha a község megfelel helyiségrl gondoskodik, Szigetvár közönsége

lelkes örömmel fogadta a döntést. Még ugyanebben a hónapban megszavazták a

helyiség felállításának és fenntartásának kikötött költségét, majd, leérkezvén az

államosítás végzése is, 1901 márcziusban megkezdték az építést, 1901 szeptember

15-ikén már rendelkezésre is bocsátották az egyszer, de ízléses épületet.

A miniszter Valentényi György polgári iskolai tanárt bízta meg az iskola
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vezetésével, a ki mind e mai napig az intézet élén áll. Az iskolát 1901 november

hó 9-én avatták fel s nagy alapítójának tiszteletére „Rezs polgári iskola "-nak

nevezték el ; ezenkívül Szigetvár város egy 500 frtos „Biedermann-iún\nt\hnyt
u

tett, melynek kamataiból szegénysorsú tanulókat segélyeznek. A „Szigetvári Takarék-

pénztár" is nagyobb alapítványt tett a tanulók jutalmazására.

A somogyvármegyei els polgári fiúiskola életrevaló alapításnak bizonyult, mert

míg az els évben növendékszáma 51, a másodikban 102, a harmadikban 129 volt,

ma pedig már 160 tanulója van s így egyike a leglátogatottabb polgári iskoláknak.

És hogy a szigetvári iskola egyébként is méltólag megfelel hivatásának, legjobban

bizonyítja a statisztika, mely a négy osztályt végzett növendékek pályaválasztását

mutatja ; e szerint, 10 év alatt, 297 tanuló végezte a 4 osztályt. Ezek közül az 5.

polgáriba lépett 6, fels kereskedelmibe 63, tanítóképzbe 63, fels ipariskolába 8,

hadapródiskolába 6, iparmvészeti iskolába 2, egyéb iskolába 11, önálló pályára

lépett 138, még pedig iparos lett 65, kishivatalnok 45, keresked 14, egyéb 14.

A szigetvári polgári fiúiskolából, fennállásának 5. évében, újabb adományok
felhasználásával ágazott ki testvérintézete: az „Elza polgári leányiskola", mely

szintén hamarosan felvirágzott. Tanulóinak száma az utóbbi évben 101 volt,

A szigetvári polgári fiúiskola felállításával bekövetkezett az a különös helyzet,
A
po^rffiú-

hogy a vármegye legnagyobb iparz és kereskedelmi városában még mindig nem iskola.

volt meg a polgári fiú-szakiskola, A gimnázium igazgatósága évrl évre felterjesz-

téssel is élt, hogy a gimnáziumba nem odavaló elemek tódulnak és az iskola

túlzsúfoltságán csakis egy polgári iskola felállításával lehetne segíteni. A tanfel-

ügyel is több ízben javasolta tanügyi kormányának a polgári fiúiskola felállítását,

azonban a „fedezethiányon" mindig hajótörést szenvedett a terv. Végre Kaposvár
társadalma is megmozdult, Egy szerényhangú vezérczikk látott napvilágot a

„Kaposvár" czím lapban, Havas Jen törvényszéki bíró tollából, mely a polgári

fiúiskola felállítását sürgette ; majd, Endrei Ákos fgimnáziumi tanár indítványára,

1903-ban megalakult Somogyban az els „Polgári iskolai egyesület", mely egy

polgári iskola felállítását és fenntartását tzte ki czéljául. Az egyesület élén Szabó

Kálmán állott s az buzgólkodásával az egyesületbe annyi alapító és pártoló tag

iratkozott be, hogy az iskola fennállását, miután még a város a helyiséget és

ftést is megadta, néhány hét alatt biztosították. Az egyesület alapszabályainak

jóváhagyása után megszervezték az iskolát s az igazgatást egyelre Endrei Ákos
vállalta magára. Már az els évben annyi tanuló iratkozott be, hogy többet már
csak tanfelügyeli engedélyivel lehetett felvenni. Az intézetet, 1903 szeptember

8-ikán, a várostól felajánlott ideiglenes helyiségben nyitották meg. Az intézet

jelenlegi igazgatója Gálos Ferencz. Ma már párhuzamos osztálya is van és a

növendékek száma az 1912— 13. iskolai évben 298 volt. A polgári iskolai egye-

sület csak 1907-ig volt az intézet fenntartója, mert ekkor az intézet a város fenn-

hatósága alá került s ma államilag segélyzett községi iskolaként mködik.
A kaposvári polgári iskola mintájára, most már a vármegye több helységében is

A
ga^fJkoia.

01 "

alakultak polgári iskolai egyesületek, melyeknek keretében még öt polgári iskolát

szerveztek Somogyban. Nagyatádon valósult meg az els. A mozgalom megindítója,

az 1903. évben, Löwy Ferencz nagyatádi rabbi volt. a ki csakhamar megnyerte a

járás vezetembereit is. mint többek között Tallián Andor fszolgabírót és Kovács
Gyula községi fjegyzt. Megalakították a polgári iskolai egyesületet, melynek
alapszabályait még ugyanaz évben jóváhagyta a miniszter és így hozzáláthattak

az iskola megszervezéséhez. Az iskola megszervezésére Szmodics Szilárd hód-

mezvásárhelyi polgári iskolai tanárt hívták meg. Az iskolát ideiglenesen az állami

elemi iskolában helyezték el, de már az els év olyan szép eredménynyel vég-

zdött, hogy a második évben önálló iskolahelyiségrl kellett gondoskodni. E czélra

gyjtést indítottak, melynek eredménye 10.000 K készpénz és a Nagyatád község
részérl megszavazott 5°/ -os pótadó volt. Most már állandó iskola építésére is

gondolhattak. Az államsegélyt is megígérte a miniszter, ha az intézetet községi

jellegvé fejlesztik.

Az 1906—1907. év óta már csakugyan államilag segélyzett községi iskolaként

szerepel az intézet és ilyen jelleg most is a fiúiskola, azonban a leányiskola még
most is az egyesület tulajdona. Az intézet tanulóinak száma az 1912— 13. iskolai

évben a fiúosztályokban (a magántanulókkal együtt) 105, a leányosztályokban 66 volt.

A „Polgári Iskolai Egyesület", a kaposvári példa után. Csurgón is szervezke- A
g
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dett. Ez a szervezkedés is sikerrel járt, mert a „Somogy-Csurgói Polgári Leány- iskola.
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iskola-Egyesület" már 1905 szept. 1. óta tart fenn polgári leányiskolát. Midn
ugyanis a .jóval elbb, több éven át mködött Endreiné-féle magán polgári leány-

iskola megsznt, a közszükségnek engedve, Mohar József lelkes agitácziója nyo-

mán és szervezésében alakult meg 1905 április 13-án a fentnevezett egyesület.

Elnökül a város, illetleg járás akkori fszolgabíróját, a jelenlegi somogyi alispánt

:

Kacskovics Lajost nyerték meg, a ki gyjtést indított, az anyagi támogatást magától

a város képviseltestületétl is kieszközölte, st az iparostanoncziskolai teremben
intézeti helyiséget is szerzett, habár ideiglenesen. Az ugyanez év aug. 26-án tartott

els iskolaszéki gylésen Rédl Katalin oki. polg. isk. tanítónt hívták meg az iskola

igazgatására : állását szeptember 1-én foglalta el. Az alapszabályok ugyan még
nem voltak jóváhagyva, Gulyás Ferencz dr. kir. tanfelügyel mégis megengedte
az 1. osztály megnyitását, melybe 32 tanuló iratkozott be.

Az egyesület ugyanekkor a tanítóképz három tanárát is felkérte 2—2 óra

ellátására. Az alapszabályok jóváhagyása után az iskola csakhamar a nyilvánossági

jogot is elnyerte. Az iskolaszék, élén Mohar József tanítóképz-intézeti igazgatóval,

intézi a fiatal leányiskola felügyeletét s a harmadik osztály felállítását a közok-

tatási kormány 2000 K államsegélylyel mozdította el, majd a város képvisel-

testülete, az 1907—08. tanév folyamán, az intézetet községi jellegnek nyilvánította

és a kormány az államsegélyt már a következ iskolai évben 3000 K-ra emelte

fel. Ez évben került az intézet élére Benedek Emma igazgatón, a ki kieszközölte,

hogy a ref. fgimnázium tornatermét szertornázásra átengedjék, hogy énekórákra

a tanítóképz zenetermébe járhassanak s a természettudományi tárgyak tanításánál

is a képz felszereléseit használhassák.

Az iskola, alapításának második évétl, bérelt házban van elhelyezve ; ezért és

a ni tanerk javadalmazása miatt az aránylag magas, 80 korona, tandíjat még
eddig nem szállíthatták le, noha a képz és fgimnázium tanári karának több tagja

még mindig ingyenesen, önként tanít. Minthogy az intézet egyik osztálya, a bérelt

épületen kívül, az áll. elemi leányiskola használatlan termében volt elhelyezve, a

vezetség nem halogathatta tovább az új iskola építésének és az államosításnak

ügyét. Küldöttséggel járult a közoktatási kormány elé, midn is a miniszter fel-

emelte az államsegélyt 4500 K-ra és kilátásba helyezte az államosítást is. Az inté-

zet jeleidegi vezetje Leieht Erzsébet igazgatón. Az intézet növendékeinek száma

évenként 45—60 között váltakozik.
A

pot-fri" 1908-ban Marczaliban is megalakult a „Polgári Iskolai Egyesület". A polgári

iskSiák. fiúiskolát már kezdettl államsegélylyel alapozták meg. Az egyesület élén Lehner Vilmos

fszolgabíró, Oold Samu dr. orvos és Boncz László községi fjegyz állanak.

Igazgatója 1908—09 óta Sárossy Gergely. Az iskolát már legközelebb községi

jellegvé alakítják át, de mert megfelel iskolaépületet eddig nem építhettek, az

államosítás fennakadt. Növendékeinek száma az utóbbi évben 67 volt. A IV.

osztályt végzettek közül fels kereskedelmibe lépett 2, tanítóképzbe 2, fels

polgáriba 1, iparos lett 5, vasutas 2, postás 1.

A polgári fiúiskola mellett polgári leányiskolát is alakítottak az 1910. évben,

melynek a fenntartója szintén a „Polgári Leányiskolái Egyesület", az élén Mayer
Ignácz dr. ügyvéd és Böhm Samu gzmalomtulajdonos állanak. Az iskola negyedik

osztálya csak az 1913— 14. isk. évben nyílik meg, igazgatója Horváth László,

növendékeinek száma 38 a három osztályban.

a barcsi poi- Somogy második városában, a nagyforgalmú Barcson, a vármegye tanfelügye-
gan ,skoiák. ljének buzdítására, 1910 nov. elsején, Eberhardtné Suttyánszky Mária oki. polg.

iskolai tanítón, 1600 korona városi segélylyel, polgári leányiskolát nyitott. Az els

tanévben még csak 18 növendéke volt az iskolának, míg ma már a négy osztályba

75 növendék jár. Az iskolának csinos épülete van s tantestülete hét tanerbl áll.

A polgári leányiskolával egy idben keletkezett egy magán polgári fiúiskola is,

melynek igazgatója: Zollner Mihály s tanulóinak száma 90. A község ezt a tan-

intézetet is segélyezi.

IV. SZAKISKOLÁK.

y

i nitóké'zl
11

" A csurg°i állami tanítóképz-intézet alapítása els közoktatásügyi miniszterünk.
CrZ

° báró Eötvös József nevéhez fzdik. Midn az 1863—64. iskolai évben a csurgói

nagygimnázium alapítójának arczképét leplezték le, az ünnepélyen a^b.-somogyi

l*i f. egyházmegye egyik tanácsbírája, Hegeds József, vetette fel a tanítóképz
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alapításának eszméjét. Belovári Ferencz 10.000 frt-nyi alapítványa, a gróf Festetics

Györgytl a gimnázium részére adományozott 10 hold földbl 7 holdnak átenge-

dése, a Csépán Antal vármegyei alispán által rendezett tánczinulatságok 2150 írt

jövedelmének ugyané czélra felajánlása, majd gróf Somssich Imrének 1867-ben

egyetlen fia, Pongrácz, emlékére felajánlott 2500 forintos alapítványa lehetvé tették,

hogy a b.-somogyi ref. egyházmegye küldöttsége, 1868 okt. 20-án, megjelenhetett

Eötvös miniszter eltt és hivatkozással a megnyilvánult anyagi áldozatkészségre,

valamint hogy a tanítóképz ezéljaira tanhelyiségeket is ajánlottak fel, kérték a

minisztert, hogy a hazánk nemzetiségek lakta vidékeire tervezett 20 állami tanítóképz-

intézet egyikét Csurgón állítsa fel. A miniszter kedvezleg intézte el e kérést, st a

vonatkozó szerzdést. 1869 jún. 28-án, a kormány és a b.-somogyi ref. egyházmegye
megkötötték. A tanítást, egyelre bérházban, ugyanez év szeptemberében megkezdték.

A tantermek hiányán és a meglevk czélszertlenségén Eötvös miniszter

1870-ben kívánt segíteni. Elsbb leiratilag engedélyezte egy új épületnek hollandi

modorban való építését, de midn ugyanez év okt. 9-én ellátogatott az intézetbe,

az építés ügyének 1871 tavaszára leend halasztását rendelte el. Sajnos, közben

bekövetkezett halála az építés végrehajtását bizonytalan idre elnapolta. Ez évben

ugyan egy szalmával fedett épülettel szaporodott az intézeti helyiségek száma,

melyet a tulajdonos egyházmegye 40 frt évi bérért engedett át.

Az 1871—72. iskolai esztend e nyomorúságos helyzetben javulást hozott, a

gyakorlóiskola fiúosztálya a hollandi modorban épített tágas tanterembe került, a

tanítói lakás szalmafedelét pedig fazsindelylyel pótolták. Istállót és fáskamarát

építettek. Az intézeti telek szomszédságában háromszobás házat béreltek ki, a

tanácskozó- s egyúttal várószobát, a segédtanár és az intézeti szolga lakását itt

rendezték be. Az intézet helyiségei éveken át ilyen szétszórtan voltak elhelyezve.

Bárány Ignácz igazgató ismételten sürgeti a hiányok pótlását. A bajokat növelte,

hogy, a gimnázium ifjúságának gyors szaporodása következtében, a b.-somogyi

ref. egyházmegye sürgette a gimnázium tanhelyiségeibl a képz részére a szer-

zdés értelmében átengedett termek visszaadását, st követelte, hogy a gimnázium
szomszédságában lev képezdei telek kicseréltessék s a Belovári-féle 10.000 frt-os

alapítvány is a gimnáziumnak visszaadassék. A közoktatási kormány ugyan szer-

zdésbiztosította jogai tudatában visszautasíthatta volna az egyházmegye követelé-

sét, de méltányolván a gimnáziumnak fgimnáziummá fejlesztésére irányuló törek-

vést, az alapítási szerzdés megváltoztatásának tárgyalását az' egyházmegyével meg-
kezdte, a mi azonban a képzre nézve nem járt kedvez eredménynyel. A tárgya-

lások fonalának megszakítása, majd ismét felvétele közben ugyanis jelentkezett a

csurgói tanítóképz sorsát fenyeget verseny, midn a szintén képzt óhajtó Csák-
tornya 75.000 frt-os épületet igért az államnak, ha tanítóképz-intézetet kap.

Csurgó városa végre, hogy a tanítóképzjét megmentse, 1879-ben elvben kimondja,

hogy a képzintézet ezéljaira alkalmas épületet emel, azonban nem rendelkezett

annyi ingatlannal, melyre az építés költségei erejéig kölcsönt kaphatott volna és

így csakis Barla Sándor dr. áldozatkészsége tette lehetvé az építés keresztül-

vitelét, midn 20.000 frt elleges kölcsönt ajánlott fel a városnak. Az épület 1881
els felében, a közoktatási kormánynyal még 1879 július 1-én kötött szerzdésnek
megfelelleg, épült fel, mely szerint Csurgó városa saját 5322 O-ölnyi telkén

férfi-tanítóképz ezéljaira, a neki bemutatott tervek alapján, épületet emel és a

teleknek szabadon maradó részét kertté alakítja, bekerítteti s öntözés ezéljaira

kutat is épít. Az ingatlan tulajdonjoga Csurgóé marad, a haszonvétel joga évi

1400 frt bér ellenében a közoktatási kormányt illeti, melyet bekebeleztethet.

Az épületek tatarozása Csurgó városát terheli. A város, az adózó polgárok terhé-

nek megkönnyítésére, hosszabb tartamú 22.000 forintos kölcsönt nyert 1882-ben s

e kölcsönbl visszafizette a Barla Sándor-féle kölcsönt és az állam 1400 forintos

évi bérösszegét pedig az új kölcsön törlesztésére fordította.

A tanítóképz megalapozásánál nagy érdemeket szereztek : gróf Festetics

György, ki a hitbizományához tartozott, akkor 3000 frt érték belsséget 800 frt-ért

engedte át a városnak, Somssich Pál, ki a kölcsönt kieszközölte, Barla Sándor dr.

orvos, ki az elleges kölcsönt nyújtotta és Andorha Gyula akkori kir. járásbíró.

A virágzó csurgói áll. tanítóképz-intézet az 1894-—95. iskolai évben ülte meg
25 éves jubileumát. Az iskolának negyedszázadon át több mint másfélezer növen-
déke volt, kik közül háromszázat képesített. E negyedszázad alatt kiváló tanárok
és gyakorlóiskolai tanítók állottak szolgálatában, neves igazgatókkal az élén.
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1903 okt. '24-én is lélekemel ünnepet ült az intézet, midn nagynev alapí-

tójának nemesszívü leánya, báró Inkey István felesége, Eötvös Jolánta bárón.
zászlót ajándékozott az iskolának és az avatóünnepen, zászlóanyai tisztét betöl-

teni, férje és fia kíséretében személyesen is megjelent.

Az új épület felépítésére - a mely 120 növendék számára való internátust

is magában fog foglalni - minden elkészület megtörtént. A vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium ugyanis e czélra 650.000 K-át állított be az 1912. és 1913.
évi állami költségvetésekbe. Csurgó nagyközség pedig legszebb területét, a község
szívében fekv 5498 G-ölnyi nagyságú és részben befásított sétaterét adta oda az

új modern tanítóképz építési helyéül. Ezenkívül átadott a község a tanítóképz-
intézet gazdasági oktatása czéljaira egy a község közvetlen közelében fekv és e

czélra herczeg Festetich Taszilótól ajándékba kapott 2 kat. holdnyi értékes terü-

letet is. Az építési tervek is elkészültek és így a csurgói tanítóképz már a közel-

jövben tökéletesebb eszközökkel szolgálhatja a magyar népnevelés ügyét.

Tanítóképznk jelenlegi állapotában állami externátussal és házi kezelésben
lev köztartással szervezett intézet. A gondosan szervezett és jól vezetett exter-

nátnsban és köztartásban az 1913—14. iskolai évben 108 növendék vett részt.

Ugyanez évben a tanítójelöltek összes száma 123, az intézettel kapcsolatos minden-
napi gyakorló népiskolának 44, a gazdasági ismétl iskolának 24 tanulója volt.

A tanári testület az 1913—14. iskolai évben a következkbl állott : Igazgató

Mohar József. Tanárok : Blénessy János, Dittert Ferencz, Fliegl Kálmán, Folenta

Lajos, Fülöp Áron dr., Leyrer Mátyás és Székely Zoltán. Gazdasági tanár Kovács
Pál. Gyakorlóiskolai tanító Kaposi Károly. Nevelk (externátusi felügyelk) : Fejes

Gyula és Lakatos Gedeon dr. Hitoktatók : Balogh István, Berkovics Imre és Matolcsy

István. Intézeti orvos és egészségtan tanár Ehn Kálmán dr.

a kaposvári Kaposváron már az 1870-es években keletkezett egy kereskedelmi iránjTi

iskola""
' iskola : az a magán polgári iskola, melynek, 1887—95-ig, a már más helyen

említett Messits György volt a fenntartója ; azonban rendszeres háromosztályú

fels kereskedelmi iskola felállítására határozott mozgalom csak akkor indult meg,

midn a társadalmi úton alapított polgári iskola már megersödött, annak a

negyedik osztálya is megnyílt. Ugyanez a polgári iskolai egyesület kezdeményezte

egy egyesületi fels kereskedelmi iskola felállítását is, mely iránt városszerte nagyon
érdekldtek, úgy hogy 1907 tavaszán már jelentékeny összeg évi hozzájárulást

biztosítottak az aláírók. Az intézet felállításának anyagi ügyeit Darnay Béla, a

kereskedk egyesületének elnöke, a polgári iskolai egyesület alelnöke, szellemi

ügyeit pedig Endrei Ákos fgimnáziumi tanár, a polgári iskolai egyesület titkára,

irányították. Az intézet fennállását biztosítván a kell számú aláírások, az intézet

ideiglenes igazgatásával megbízott titkárnál annyi négy polgárit és négy gimnáziumi

osztályt végzett tanuló jelentkezett felvételre, a mennyi az alsó osztály létszámát biz-

tosította (45), tehát a minisztériumtól most már kérvényezték az intézet megnyitásának

engedélyezését. Kérvényük azonban elutasító válaszszal érkezett vissza, azzal a meg-

okolással, hogy mivel az országban sok a fels kereskedelmi iskola, azért újabb enge-

délyt a minisztérium egy ideig nem ad ki. Egy évvel azeltt ugyanezzel a válaszszal

utasították el Szatmári Az iskolát mégis megnyitották 1906 deczemberében, utólag

a miniszter is engedélyezte azt. A kaposvári fels kereskedelmi iskola kérvénye-

zivel egy idben folyamodott Szabadka is fels kereskedelmi iskoláért, természe-

tesen Szabadkát is elutasították. A szabadkaiak azonban okultak a szatmári példán,

mégis csak megnyitották szeptemberben az iskolát, mely ugyanez év novemberében

ugyancsak utólag kapta meg a nyilvánossági jogot. A kaposvári fels kereskedelmi

iskola szervezi nem így jártak el, még a kulturális haladás érdekében sem
kerülték meg a dolgok törvényes útját és így a szép sikerrel kecsegtet ügy
egyszerre megakadt és beláthatatlan idre zsákutczába jutott, A fels kereskedelmi

iskolai intézménynyel szemben oly mostohán elbánó kormány bukásával, néhány

év multán ismét felújult a kaposvári mozgalom. Most már a kereskedk egyesülete

indította meg a mozgalmat, élén Szabó Kálmánnal, megnyerték az ügynek a város

nagy befolyású képviseljét, Nagy Ferenczet is. A mozgalmat az új fispán.

Makfalvay Géza, továbbá Márff'y Emil frendiházi tag is támogatták. Ilyen ers
támogatókkal és szívós mozgolódás után, végre az 1911. év elején, sikerült kiesz-

közölni a vallás- és közoktatásügyi miniszter megnyitási engedélyét is. azzal a kikö-

téssel, hogy megfelel helyiségrl a város, a fenntartásáról pedig a Kaposvári

Kereskedk Egyesülete gondoskodik. Ez engedély megérkezése és az intézet
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szervezetének megállapítása után Szabó Kálmán elnöki tisztségérl, elfoglaltsága

miatt, visszalépett, a további alapvet munkálatok (pénzgyjtés, tanerk meg-

választása stb.) már az új elnök, Vései Sándor, vezetésével folytak le. Rövid pár

hónap alatt 34.545 korona gylt össze az iskola czéljaira. Igazgatóvá Rádai

Gyula szombathelyi állami fels kereskedelmi iskolai tanárt választották meg.

Már az els évben annyi tanuló jelentkezett, hogy kilenezet már a létszámon

felül, figazgatói engedélylyel, vettek fel. Az els évben csak két állandó tanert

alkalmaztak, a többi órákat a fgimnáziumi tanárok látták el. A második évben

ismét egy tanert alkalmaztak, midn pedig, a harmadik évben, az iskola községi

kezelésbe ment át, újabb három tanert állítottak be és ezidtl az iskola tanári

kara (egy igazgató és öt rendes tanár) óraadók nélkül is teljes lett. Kovács Sebes-

tény Gyula polgármester az 1912 október 2.4-iki közgylésen javasolta, hogy a

város a fels kereskedelmi iskolának épületet emeljen és azt községi kezelésbe

vegye át. Az egyhangúlag elfogadott indítványt 1913 február 3-án a vármegye
törvényhatósági bizottsága is jóváhagyta.

A fels kereskedelmi iskolával kapcsolatosan már az alapítás évétl fennáll

egy nagyon látogatott ni kereskedelmi tanfolyam is, van egy alsófokú kereskedelmi

iskola, a melyben a szaktanárok tanítják az egyes kereskedelmi szaktárgyakat.

Még kétféle szakiskoláról kell megemlékeznünk, melyek úgyszólván egyedüli EK
i^
e
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elméleti elmozdítói Somogyban a nálunk még országszerte gyengén mvelt ipari

foglalkozásnak ; ezek az alsófokú ipariskolák és a kaposvári pinczérszakiskola.

Az els alsófokú ipariskola 1884-ben nyílt meg Kaposvárott. Néhány évre rá a

szigetvári és csurgói lépett életbe. Van még alsófokú ipariskola : Barcson, Marczaliban,

Nagyatádon, Nagybajomban és Tabon is. melyek már újabbkeletek. A kapos-

várival kapcsolatban egy „Tanonczotthon'" is mködik, a melynek alapításában

fként Csukly Gyula, a kaposvári alsófokú ipariskola igazgatója tevékenykedett.

A kaposvári pinczérszakiskolát, Qrünwald Mór vendégls ipartársulati elnök

indítványára és buzgólkodására, a somogymegyei vendéglsök egyesülete állította

fel, az 1906. évben. Anyagilag nagyon támogatta az intézetet Glück Frigyes, a

vendéglsök országos egyesületének elnöke is. Az iskola szervezje és els igaz-

gatója (1906—1909) Endrei Ákos fgimnáziumi tanár volt. Az iskolai bizottság

elnöke Nicsovics Sándor dr.

IV. EMBERBARÁTI INTÉZMÉNYEK.

Az 1895. évben Wlassics Gvula dr.. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a A kaposvári

siketnémaoktatásnak hazánkban elhanyagolt ügyére is kiterjesztvén gondoskodását, intézet.

Tallián Gyula somogyvármegyei fispán útján felhívta a városi tanács figyelmét,

hogy ha egy siketnéma-intézetet felállítanának, azt az állam is kész támogatni.

Noha a városi tanács vélekedése szerint, városi jelleggel, az intézet felállítása nagy
anyagi akadályokba ütközött volna, mindamellett három évre helyiséget, majd az

esetleges építkezésre, az 1895 aug. 14-én tartott közgylésbl, ingyen telket ajánlott

fel. A fispán pedig lelkes felhívást bocsátott ki a dunántúli vármegyék vezet-
férfiaihoz, hogy a dunántúli vármegyék siketnémáinak kiképzése és segélyezése

érdekében egy közös intézmény felállítására egyesüljenek és alapot gyjtsenek.
A miniszter ugyanekkor kirendelte Kaposvárra, a szervezés munkálataihoz, Klinda
Kálmánt, a siketnémák váczi intézetének segédtanárát. A szervezés munkálatait

így megindítván, a város által felajánlott helyiséget bebútorozták és felszerelték,

a dunántúli társtörvényhatóságokat alapítványok megszavazására kérték fel, továbbá
meghirdették, hogy az els osztályba, melyet 1897 szeptember elsején szándékoztak
megnyitni, 10 növendéket vesznek fel.

A miniszter a szervezési munkálatokat és az iskolatanács szabályzatát jóvá-
hagyta, ennek értelmében az iskolai bizottság elnöke Somogy vármegye minden-
kori fispánja, tagjai pedig a Dunántúl többi vármegyéinek f- és alispánjai és

Kaposvár polgármestere lettek. Az iskola czéljaira már az 1896. évi budgetbe
2000 K-t állított be, továbbá a rögtöni segélyre 1000 K-t utalványozott. A belügy-
miniszter pedig, az intézet czéljaira, országos gyjtést engedélyezett.

Az iskola tanácsa 1897 szeptember 28-án tartotta meg alakuló ülését, melyen
a 10 els növendéket is felvették, és pedig 4 kaposvári, 2 somogyi, 2 baranyai,

1 zalai és 1 gyri illetség siketnémát. Az intézetet 1897 október 6-án nyitották
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meg. A fiúkat a városban helyezték el ingyenes ellátásra, a leánynövendékeket
pedig a helybeli Irgalmas Nvérek tan- ós nevel-intézetében.

A nagyarányú gyjtésnek már az els évben 4582 frt 97 krajczár volt az

eredménye. Ezenfelül Somogy vármegye 3000 frt-os alapítványt tett, úgy hogy az
intézet vagyona már az els év végén 14.374 frt 63 krajczárra emelkedett, mivel

pedig a helyiségrl a város, a tanerk díjazásáról pedig az állam gondoskodott, a
vagyontke további szaporulatára is kedvez kilátás nyílt és az 1903. évben már
mind a hat népiskolai osztályt felállíthatták : az elsben 14, a másodikban 10, a
harmadikban 9, a negyedikben 9, az ötödikben 5, a hatodikban 3, összesen 50
tanulóval. Az intézet testülete ekkor már, Klinda Kálmán igazgatón és a hit-

oktatókon kívül, hat tagból állott. Az eredményes évek alatt az intézet pénzalapja
is annyira felszaporodott, hogy a város által felajánlott helyen, 70.000 K-t meg-
haladó költségen, díszes épületet is építhettek és még ekkor is 16.470 K kész-

pénzvagyona maradt az intézetnek. Az intézet 1902 szeptember 19-én már az új

helyiségbe költözködött be s ezidtl a növendékeket is az intézetben láthatták el.

Az intézet vidéki szegénysorsú növendékeinek ellátásáról, egyéb állandóan

biztosított jövedelemforrás hiányában, még ma is gyjtés útján gondoskodik.

A vármegye és a dunántúli népek nemes lelkeinek áldozatkészségét és a derék

Klinda Kálmán ügyszeretetét és életrevalóságát jellemzi, hogy az intézet ma
már 53.843 K 18 fillér készpénz és 110.571 K 65 fillér érték ingatlanos leltári

érték fölött rendelkezik. Tizenhat év nehéz küzdelme hozta össze e vagyont,

mely nyugodt jövjét alapozta meg e derék intézménynek. Ma még ugyan az

intézet tulajdonképen csak nyilvánossági joggal felruházott magánintézet, melynek
tulajdonosa az igazgatótanács, pártfogója az állam, tehát egyetlen ilyen szerve-

zet intézet az országban, mert a többi mind állami, vármegyei és városi.
A
-Tmn^zium ^®g e§y emberbaráti intézetrl kell itt megemlékeznünk : a munkásgimná-

ziumról. Endrei Ákos fgimnáziumi tanár kezdeményezésére, 1908-ban, alakult

meg a kaposvári munkásgimnázium-egyesület. Elnöke Szabó Kálmán. Az intézmény,

a vármegye és a város támogatásával, immár ötödik éve tart fenn ingyenes esti

tanfolyamot munkások számára. Az intézet els igazgatója Endrei Ákos volt, majd
az elköltöztével Prilisauer Adolf vette át a vezetést. A tanfolyamnak évenként

30—40 hallgatója van.
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Aratás traktorral és hat kéveköt arató-géppel, gróf Hoyos Miksa németlacii uradalmában.

Részletek a szentimrei földmíves iskolából.
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Sertésfiadztató Kisiván pusztán.



MEZGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS, SZLMÍVELÉS,
ERDÉSZET.

Somogy vármegyét talajának tagoltsága és minsége, éghajlatának a növény-

termelésre nézve igen kedvez viszonyai és népeinek szorgalmas munkássága
a mezgazdasági termelés legkiterjedettebb mérv üzemére utalják.

Habár talajának termékenysége közel sem éri el a bácskai vagy egyéb allu-

viális talajok termékenységét, mégis alig van vármegye Magyarországban, melynek
talaja úgy meghálálná a dolgos kezek munkáját, mint Somogy vármegye talaja.

A nagy szélsséges termésmennyiségek Somogy vármegyében nem fordulnak el,

hanem van egy átlagtermés, a mely az egyes évek termésmennyiségének kiala-

kulásában egy-két métermázsával kevesebb lehet, de lehet ugyanannyival több is

;

azonban olyan szélsségek, hogy az egyik évben még a vetmag sem terem meg,
a másikban pedig az átlagtermés kétszerese, vagy még ennél is nagyobb termés

legyen, nem szokott elfordulni.

Somogy vármegyében tehát a mezgazdasággal való foglalkozás biztos kere-

seti ág és ez okozza, hogy e vármegyében a lakosságnak legnagyobb része mez-
gazdasági termeléssel foglalkozik.

Somogy vármegye összes területe 1,165.140 k. hold, 1106 D öl, a melynek Terüiet-

kataszteri tiszta jövedelme 1912. év végén 7,745.979 korona 70 fillér volt. Ez
me8°szlás -

összterületbl termterület 1,067.237 k. hold 625 D öl: 7,745,979 korona 70 fillér

kataszteri tiszta jövedelemmel ; terméketlen terület pedig 97.903 k. hold 481 G öl.

A termterület, mívelési ágak szerint, következleg oszlik meg: szántóföld 619.182
k. hold 1559 [j öl : 5,388.774 K 74 f kataszteri tiszta jövedelemmel ; kert

:

10.879 k. hold : 196.885 K 56 fillér jövedelemmel ; rét : 95.504 k. hold 463 D öl

:

1.117.215 K 56 f jövedelemmel; szl: 19.594 k. hold 1234 Cj öl: 297,616 K
64 f jövedelemmel ; legel: 110.936 k. hold 603 öl : 337.277 K 66 f jöve-

delemmel : erd: 209.446 k. hold 1174 D öl: 400.415 K 36 f jövedelemmel;
nádas : 1692 k. hold 1473 Q öl ; 7699 korona kataszteri tiszta jövedelemmel.
Somogy vármegye területe tulajdonosok szerint 1912. év végén, a kaposvári pénz-

ügyigazgatósági kataszteri hivatal nyilvántartása alapján, a következleg oszlott

meg : holtkézi birtok (községi, egyházi és iskolai korlátolt forgalmú birtok) 144
községben 67.786 k. hold 1340 öl: 305.638 K 16 f kataszteri tiszta jövede-

lemmel ; hitbizományi birtok : a kaposvári kir. törvényszék mint hitbizományi ható-

ság területén : 1. Öreglak. Alapító Pribérdi és Vuchini Jankovich József. Az ala-

pító jelenleg is él, a hitbizomány az alapító halála utáni idre van felállítva.

Várományos Pribérdi és Vuchini Jankovich Gyula. 2. Somogyfajsz. Alapító Kund
Vincze, haszonélvez kiskorú Kund Gusztáv. 3. Gyöngyös. Alapító gróf Festetics

Dénes, haszonélvez gróf Festetics Kálmán. 4. Szesény-puszta. Alapító Vései
Véssey Sándor, jelenlegi haszonélvez Vései Véssey Lajos. 5. Hetes. Alapító

Saárdi gróf Somssich József, haszonélvez Saárdi gróf Somssich Imre. 6. Lengyel-
tóti. Alapító gróf Zichy N. János, jelenlegi haszonélvez gróf Zichy Béla. 6. Sziget-

vár. Alapítók: gróf Andrássy Aladár és gróf Andrássy Aladámé WencJcheim
Leontin, jelenlegi haszonélvez gróf Andrássy Sándor. 8. Sárd. Alapítók: Saárdi

Somssich Miliós és Saárdi Somssich Pál, jelenlegi haszonélvez Saárdi Somssich
Miklós. 9. Csert. Alapító gróf Festetics Imre, jelenlegi haszonélvez gróf Fes-
tetics Kristóf 10. Segesd. Alapító gróf Széchenyi Lajos, jelenlegi haszonélvez
gróf Széchenyi Bertalan. Ezenkívül hitbizományi birtokai vannak berezeg Eszter-

házy Miklósnak, a hitbizomány a soproni m. kir. törvényszékhez mint hitbizo-

mányi hatósághoz tartozik ; továbbá herczeg Festetich Tassilónak, kinek somogyi
hitbizományi javai a nagykanizsai kir. törvényszékhez tartoznak. De még ezeken

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 16
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kívül is vannak Somogy vármegyében hitbizományi birtokok, a melyek más vár-

megyékben és más hatóság alá tartozó hitbizományok kiegészít részei. Terület és
katT tiszta jövedelemre nézve 83 községben 160.600 k. hold 578 Dl: 757.627 K
90 1" kataszteri tiszta jövedelemmel. Nem magyar állampolgárok tulajdonában két

birtokos után öt községben 10.307 k. hold : 88.015 K 68 f kataszteri tiszta jöve-
delemmel. Állandóan külföldön él magyar állampolgár birtoka három birtokos

után öt községben 7292 k. hold 444 D öl : 68.306 K 15 f kataszteri tiszta jöve-

delemmel. A vármegye birtokainak többi része magánkézen van. Birtokos, földmíves

és bérl 33.856 egyén, a gazdaságok száma pedig 45.144.

Nagyság szerinti birtokmegosztás a következ : törpebirtok 5 k. holdon alul

22.542; kisbirtok, 5—100 k. holdig 22.173 darab, 290.000 k. holdon ; középbirtok,

100—1000 k. holdig 236 db. 96.000 k. hold; nagybirtok, 1000 k. holdon felül

203 db. 614.000 k. holdon.

Egyben közöljük a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez a gazdasági tudó-

sítóktól és a in. kir. gazdasági felügyelségtl, a szlre nézve pedig a m. kir.

szlészeti és borászati felügyelségtl Somogy vármegye 1913. évi termésére

vonatkozó végleges jelentéseket, a melyeknél a bevetett terület után, zárjelben,

az 1913. évi termésátlagokat tüntetjük fel. Búza, bevetett terület, 159,004 k. hold

(7'79 métermázsa) ; rozs 88.506 k. hold (7'63 métermázsa) ; árpa 43.539 k. hold

(8'23 métermázsa) ; zab 56.293 k. hold (7'65 métermázsa) ; tengeri 85.572 k. hold
(13'21 métermázsa) ; burgonya 32.756 k. hold (58'48 métermázsa) ; ezukorrépa

7821 k. hold (144'98 métermázsa) ; szl 19.594, k. holdanként 6—10 hektobter.

Talajviszonyok. Somogy vármegye talaja legnagyobbrészben mély réteg lösz, a vármegye
déli szélén végighúzódó Dráva mentén azonban vízüledékes és hordalékos rétegek

borítják. Struktúrájára nézve a ftípusok az agyagos és a homokos vályogtalaj,

a melyek között az átmenetek igen gyakoriak. Az agyagos vályogtalajok a vár-

megye éjszakkeleti részeit foglalják el és lehúzódnak annak középs rónáiára,

a homokos részek pedig a középrónán alul, leginkább annak délnyugati részein

terülnek el, ámbár e vidékbe agyagos vályogtalajokat is találunk beékelve.

Mivel Somogy vármegye legnagyobb részét nemrégen még erd borította,

talaja humuszban szegény erdtalaj. A humid-régió nedves klímája alatt az erd
buja lombozata, a humuszképz ffélék és az egyéves virágzata növények a

sr lombozatú erd alatt nem tenyészhetnek s így az ilyen erdei talajok humusz-
ban szegények. A srlombozatú erdben lehulló falevelek humifikálódnak, ezt a

lehulló csapadékvíz kilúgozza és az altalajba lemossa. Somogy vármegye erd-
talaja tehát humuszban szegény, de sókban elég gazdag és erre vezethet vissza

az, hogy Somogy vármegye talaján a nagy nitrogéntartalmú istállótrágyák igen

jól érvényesülnek, viszont az ásványi mtrágyák alkalmazása a legtöbb esetben

nem haszonhajtó. A vízerek, patakok, vízfolyások és csatornák mentén elterül

lapályok, a melyeken a ffélék és virágos növények humuszképz tevékenysége

érvényesült, humuszban gazdagok és igen termékenyek. E lapályos helyek a

csapadékvíz által lehordott dombosabb részekrl, iszappal, ásványi anyagokkal is

gazdagodtak s így termékenységük kialakulása fekvésükkel a legszorosabb viszony-

ban van. A talaj felszíni alakulata legnagyobbrészben szelíd hullámos ; a dom-
bosabb részeket, a Zsebczséget, erd borítja, a lapály és sík, valamint a fen-

síkokat alkotó részek növénytermelési czélokra használtatnak.

Már a fentiekbl is megállapítható, hogy Somogy vármegye egész területének

talaja növénytermelésre alkalmas, a mennyiben mély rétegzeténél fogva a mérsékelt

égöv alatt termeszthet összes kiútúrnövények részére, azok tényészigonyéit kielé-

gít módon elkészíthet és a tenyészet folyama alatt kellen megmívelhet.

Fizikai tulajdonságaira nézve e talaj általában nem a legkedvezbb, a meny-

nyiben az agyagos vályogtalajok zsugorodási képessége nagy és cserepesedésre

nagyon hajlandó. A talajnak e kedveztlen fizikai tulajdonságai azonban az okszer
talajmíveléssel nagyban egyensúlyozhatok és ezt az intenzívebb talajmívelést külö-

nösen a kapásnövények terméstöbbletükkel sokszorosan meghálálják. Ezzel szem-

ben a somogyvármegyei talajok víztartó- és vízsrítképessége igen jó, a mi lát-

hatólag abban nyilvánul, hogy azok a kapásnövények, a melyek talajának fel-

színét állandóan lazán tartják, a legnagyobb szárazságot és forróságot is kibírják.

A homokos talajok Somogy vármegyében sem különböznek más vidékétl.

A kevésbbé termékeny futóhomoktalajok leginkább a Balaton mentén fordulnak

el, de ezek is értékes immúnis szltalajoknak bizonyulnak.
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Somogy vármegye, egész területéhez arányítva, nem nagy kiterjedésben, tzeges

talajok is fordulnak el, a melyeknek kiemelkedettebb részei mívelés alatt állanak,

lapályosabb részei pedig rétnek és legelnek használtatnak. E tzegtalajokban és

a Balatonnal párhuzamosan elterül nádasokban kimeríthetetlen mennyiség tzeg
(turfa). fordul el, melynek kiaknázása ezid szerint még aránylag szk keret-

ben történik.

A vármegye éghajlati viszonyait a vármegye természeti viszonyait tárgyaló Éghajlat.

fejezetben ismertetjük. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy Somogy vármegyének a

növénytermelésre nézve rendkívül kedvez az éghajlata ; különösen az évi csapadék

tavaszi és nyári eloszlódása, valamint a tavaszi és nyári csapadékos napok száma

és ezekkel kapcsolatosan a leveg nagy relatív páratartalma, a mi a bséges har-

matokban nyilvánul, teszik Somogy vármegye éghajlatát a növénytermelésre nézve

a legkedvezbbé.

A kisbirtokon a földárak általában véve túlmagasaknak mondhatók, a meny- Földárak.

nyiben azok forgalmi ára nem áll arányban a terméshozammal. A somogyi kis-

gazda (parasztgazda) ha földet vesz, úgy gondolkodik, hogy mivel a felszerelése

megvan, új befektetésre szüksége nincs ; továbbá mivel a szükséges kézimunkát

családjával elvégzi, az még akkor is meghozza a hasznát, ha a földet drágábban

is veszi, mert külön költséget nem okoz, csak a munkát szaporítja, a mit a föld

meghálál. Ez az oka, hogy a kisgazdák egymásra hezitálnak, felverik a föld árát

s a végeredmény az, hogy drágábban fizetik a földet, mint a mennyit a termés-

hozam alapján ér. A földárak kialakulásánál a fekvés is határoz, mert a bels-

ségekben a föld ára három-négyszer akkora, mint a határban. Befolyásolja a föld-

árakat a kisgazdáknál az is, hogy a határos nagybirtokból vásárolhatnak-e, mert

azt jobban szeretik és a földárak nem túlcsigázottak. Általánosságban a kisbir-

toknál a földárak, a viszonyok és talajminségek szerint, kat. holdanként 500 és

1600 korona között, a belsségekben pedig 1000 és 2400 korona között válta-

koznak. A rétek drágák : kat. holdanként 1000—2000 korona.

A közép- és nagybirtoknál az árak nem oly szélsségesek, a mennyiben a

talaj termképességének megfelelleg, a helyi viszonyok szerint, a föld ára kat.

holdanként 400 és 1000 korona között mozog.

A szl ára magas és minsége szerint 1000 és 4000 korona között variál,

a filoxerátol kipusztított szlhelyeket azonban olcsóbban is meg lehet szerezni.

A parczellázás néhány évvel ezeltt itt is igen nagy lendületet vett, a meny- Parczeitázás.

nyiben a szegényebb néposztály földéhsége következtében, igen jövedelmez üzlet-

ággá fejldött ; ma már azonban, a földéhség kielégítettsége és a pénzviszonyok

kedveztlensége következtében, jóformán megakadt. De lényegesen befolyásolja a

parczellázást a munkáshiány is, a mennyiben a módosabb kisgazdák nem vesznek
parczellákat. mert nem tudnak munkást kapni ; a szegényebb sorsúak pedig, hitel

hiányában és a magasabb kamatláb miatt, nem juthatnak olyan olcsó pénzhez,

hogy azzal boldogulhatnának.

A kereslet és fogyasztás irányítja a gazdasági rendszereket is. Mióta az állati Gazdasági rend-

termékek nagymérv kereslete az állattartást jövedelmezvé változtatta, a növény-

termelés az állattartás szükségleteinek kielégítéséhez idomult.

A régente tartott kevésigény szarvasmarhaállományt kiszorította a gyorsan

növ. sok húst és tejet termel, nagyigény nyugati fajta szarvasmarhaállomány,

a melynek takarmányszükségletét a kereskedelmi növények hulladékai és a ter-

mészetes kaszálók kielégíteni nem tudták. Ez indokolta és tette jövedelmezvé a

mesterséges takarmánytermelés nagyobb felkarolását. Ebbl kifolyólag a régi és

Somogy vármegyében is általánosan elterjedt háromnyomásos vetési rendszer is

idejét multa és helyette a mesterséges takarmánytermelést felölel szabad gazda-

sági rendszerek lettek általánossá.

Habár a mesterséges takarmányfélék kiterjedtebb (20—25°A,) termelésével a
gi és elavult elveken nyugvó fekete ugartartás jóformán teljesen megsznt, mégis,

a mai belterjes gazdasági rendszerek mellett is, a kereskedelmi növények terme-

lése viszi Somogy vármegyében a vezérszerepet.

De a jövedelmez szarvasmarhatartás nemcsak a vetési rendszereket, hanem
magát az állattartást is annyira módosította, hogy a nagyérték és bven jövedel-

mez szarvasmarhatartás mellett, a juhtartás többé nem indokolt s így a nagyobb
uradalmak felhagytak a juhtartással, vagy azt, egy jobb jöv reményében, a mini-

mumra redukálták.

16*
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Habár a szabad gazdasági rendszerek mellett merev vetésforgókat felállítani

iu'in lehet, mégis a gyakorlat olyan vetési sorrendeket állapított meg, a melyek
nemcsak a termelés irányelveinek felelnek meg, de a míveleti növények tenyész-

igényeit kielégítik és a rendszeres talajelkészítést is lehetvé teszik. Somogy
varmegyében tehát, tekintettel az egyes míveleti növények szokásos vetési sorrend-

jére - aiinélkül hogy azok rendszeresítve volnának — , két f vetési forgót lehet

megállapítani, úgymint: a módosított norfolki négyes vetésforgót, a méhnek vetési

sorrendje a következ: 1. trágyázott zabosbükköny, magbükköny vagy magborsó,.

2. búza vagy rozs, 3. kukoricza, burgonya vagy répa, 4. árpa vagy zab ; továbbá
a következ ötös vetésforgót: 1. vöröshere (lóhere, fenyer) vagy luczerna, 2. búza,

3. kukoricza, burgonya vagy répa, 4. árpa vagy zab, 5. rozs, vörösherével. E vetés-

forgókba egyéb termelt míveleti növények is beállíthatók.

Némileg befolyásolja egyes gazdaságok vetési rendszerét az ipari növények
termelése is

; így a kaposvári czukorgyár részére Somogy vármegyében sok ezukor-

répát termelnek, továbbá a csurgói len- és kendergyár részére leginkább lent: a

közeli nagykanizsai ..Pátria" pótkávégyár részére czikóriát és a vármegyében lev
gazdasági szeszgyárak részére nagyobb mennyiség burgonyát.

Mindezekbl megállapítható, hogy Somogy vármegyében általánosságban igen

belterjes gazdasági rendszerek vannak üzemben, a melyek a somogyi talajok term-
képességét nemhogy kimerítik, hanem éppen ellenkezleg folytonosan termékenyebbé
változtatják, a mennyiben a jól díszl, nitrogéngyjt, pillangós virágú takarmány-

növények nagyméret felkarolásával, a talaj nitrogéntartalma folyton fokozódik és

a mtrágyák alkalmazásával a kereskedelmi növényektl kimerített ásványi növény-
tápanyagok pótoltatnak.

Föídmíveiés. Földmívelés tekintetében Somogy vármegye mezgazdasága a legmagasabb
színvonalon áll, a mennyiben talajminsége lehetvé teszi a kipróbált és leg-

jobbnak bizonyult összes modern talajmívelgépek és eszközök alkalmazását.

Több gzekegarnitúra, magánjáró gzeke, traktorok vannak a nagyobb uradalmak-

ban használatban, a melyekhez még a legjobb rendszer, fogatos erre szerkesz-

tett többvasú és egyes ekék, továbbá a tárcsás boronák, grubberek. különféle

czélokat szolgáló vasboronák és hengerek, altalajtúrók, szóval az összes igényeket

kielégít földmívelési gépek és eszközök járulnak. Még a kisgazdáknál is a leg-

modernebb ekék vannak használatban, mert a somogyi kisgazdát is rávezette a

tapasztalat arra, hogy az eke minsége a föld kell megmívelésének legfbb
eszköze s így az eke megválasztásában is rájöttek arra. hogy a hosszú eketest

jól fordít ugyan, de a föld beéredése utána nem jó; a meredek eketest eke a

legmegfelbb a talaj elkészítésére, de száraz, kemény talajon igen nehezen jár.

ezért a kett között átmenetet képvisel Sack-rendszer D 7 M eke van a kisgaz-

dáknál általános használatban. De nemcsak a talajmível, hanem az összes mez-
gazdasági gépek és eszközök is a legtökéletesebb és legmodernebb alakban fel-

találhatók Somogy vármegyében.

A talaj termképességének állandó fenntartása, st fokozása is nagy gondja

a somogyi gazdáknak és e czélra fleg az istállótrágva nagyobbmérv elállítására.

még áldozatok árán is, törekszik; de az ásványi mtrágyák alkalmazása is el van

terjedve, st a kisgazdák is kezdik felkarolni. A talajok termékenységének foko-

zására irányuló kísérletezések eredményeként Somogy vármegyebi indult ki a

talajok baktériumokkal való beoltásának eszméje, a melynek lényege a következ

:

minden talajnak megvan a maga baktériumflórája, a mely egységesen rendezett

egészet alkot. Tehát a kevésbbé termékeny talajoknak éppen úgy megvan a maga
baktériumflórája, mint a termékenyebb talajoknak; azonban a kevésbbé termékeny

talajokban folytonosan mostoha viszonyok közt él baktériumoknak egészen más
fajtajellege van, mint az igen termékeny talajokban él, tehát állandóan kedvez
körülményekhez alkalmazkodott, ugyanazon fajtához tartozó talajbaktériumoknak.

Mivel pedig a talaj baktériumflórájának az a rendeltetése, hogy a magasabbrend
növényzet részére a leveg szabad nitrogénjét lekösse és azt asszimilálható álla-

potba hozza, ennélfogva világos, hogy azok a talajok a legtermékenyebbek, a

melyekben olyan baktériumok élnek, a melyek sok nitrogént tudnak sríteni és

nitrifikálni. vagyis, a melyekben a legvirulensebb baktériumflóra tenyészik. De mivel

azt látjuk, hogy a humuszban gazdag talajok, a melyekben a baktériumflóra sok

bomlásban lev szerves anyagot talál, a legtermékenyebbek, ennélfogva világos.

hogy oda kell törekedni, hogy a kevésbbé termékeny, tehát humuszban szegény
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talajokban is sok legyen a bomlásban lev szerves anyag. Bomlásban lev szer-

ves anyagot, istálló- és zöldtrágyák nagyobbmérv alkalmazásával, sokat lehet a

talajban felhalmozni : azonban a kísérletek beigazolták, hogy a somogyi kevésbbé

termékeny talajok és a bácskai igen termékeny talajok között, a termékenységi külön-

bözetet semmitéle trágyával kiegyenlíteni nem lehet, vagyis, hogy a somogyi

talajok a legnagyobbméret trágyázás és legintenzívebb mívelés mellett sem lesz-

nek olyan termékenyek, a mink a bácskai, vagy egyéb igen termékeny alluviális

talajok. Ennek az az oka, hogy a kevésbbé termékeny somogyi talajokban él
baktériumflóra, évszázadok óta, millió és millió generáczión át mostoha viszonyok

között élt és hosszantartó alkalmazkodás következtében oly megszilárdult fajta-

jelleget vett fel, hogy még az esetben sem tud nagyobb életenergiát kifejteni,

ha tenyészetének kedvez körülmények közé jut. Mivel tehát a humuszban szegény

somogyi talajokban él csökött és degenerált baktériumflóra nem tud a talajban

felhalmozott sok istálló- és zöldtrágyát a tápanyag arányában feltárni, ennélfogva

el kell látni a talajt bségesen istálló- és zöldtrágyákkal, vagyis sok bomlásban
lev szerves anyagot kell a talajban felhalmozni és be kell oltani a sok szerves

anyagot felhasználni és feltárni képes, igen termékeny bácskai vagy egyéb tevé-

keny talajokból merített virulens baktériumflórával. Ha a talaj kellleg el van
készítve és annyi bomlásban lev szerves anyag van benne felhalmozva, hogy az

igen termékeny talajokból merített baktériumflóra feltalálja benne tenyészigényeit,

akkor minden talaj, alkalmas módon, olyan termékenynyé változtatható, a milyen termé-

keny annak a vidéknek a talaja, a melybl a beoltásra felhasznált föld származott.

Már ebbl is látható, hogy Somogy vármegye minden tekintetben elrehala-

dott gazdasági életébl kiinduló talajbeoltási eszmének nemcsak helyi, de világra-

szóló, kiszámíthatatlan horderej közgazdasági jelentsége van.

E helyen megemlítend még, hogy Somogy vármegyében a Balatonnal pár-

huzamosan elterül, nagykiterjedés felláp (nyugoti és keleti bozót) jól sikerült

lecsapolásával mintegy 24.000 kat. hold kiterjedés terület, eddig hasznavehetetlen

állapotából, a mezgazdaságra nézve hasznos területté változik, a mennyiben rész-

ben igen jó szántófölddé, részben rétté és legelvé lesz alakítható. De nemcsak
a nagy felláp lecsapolásával, hanem egyéb nagykiterjedés vizenys területek

alagcsövezésével, kevésbbé használható talajokat igen értékes és termékeny tala-

jokká alakítottak át.

Az öntözés Somogy vármegyében még nincs ellerjedve és ez arra vezethet
vissza, hogy, a hosszú évek feljegyzési adatai szerint, Somogy vármegyében az

évi csapadék tavaszi és nyári eloszlása igen kedvez. Kétségtelen azonban, hogy
az öntözést idvel Somogy vármegyében is fel fogják karolni, mert ez az aszályos

években haszonnal járna; a helyi viszonyok pedig az öntözések berendezésére
nagyon alkalmasak.

Somogy vármegye talaja a mérsékelt égöv alatt termeszthet összes növények a termés.

termelésére alkalmas ugyan, azonban az egyes míveleti növények termelésének

méretét leginkább a fogyasztás és a kereslet állapítja meg. Mivel pedig a fogyasz-

tás és kereslet a kereskedelmi növények terményei iránt a legélénkebb, fleg a
kalászosok és kapásnövények vannak legkiterjedtebben felkarolva. De lényeges
szerep jut a mesterséges takarmánynövényeknek is, mert a nagy állatállomány

takarmányszükségletét a természetes kaszálók nem tudják kielégíteni. Az ipari

növények termelése is el van terjedve ; különösen a czukorrépa és az olajgyár-

tásra alkalmas növények számos faja, továbbá a len, a kender, a katáng (czikó-

ria), a czirok, a dohány. Ezek mellett a hézagpótló növények termelése is szoká-

sos; így a tarlószántásba vetik a bíborherét, a kerek vagy tarlórépát és a hajdinát.

Nagyjövj. hézagpótló növényként megemlítend az újabb idben nagyban fel-

karolt, szszel tarlószántásba, zöldtrágyának vetett, fehérvirágú, lapos fehérmagú
csillagfürt termelése is, a mely azáltal, hogy a produktív idszakban semmiféle
kultúrnövény helyét nem foglalja el, ezt az inproduktív idszakot a gazdaság
javára nagy mértékben értékesíti. Leginkább búza- vagy rozstarlóba, kukoricza
vagy burgonya alá alkalmazzák az szi csillagfürt-zöldtrágyát, a mely kell idben
vetve, kat. holdanként 100 kilogramm nitrogénnel gazdagítja a talajt, trágyaértéke
pedig k. holdanként 215 métermázsa istállótrágyával egyenl, míg termelési költ-

sége kat. holdanként csak 30 korona. Hogy a mívelés alatti területeken az egyes
kultúrnövények termelésének mérve miként oszlik meg, arra nézve az 1913. évi

termelési adatok nyújtanak tájékozást, a melyeket már elzleg közöltünk.
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Kalászosok. A fbb kalászosok közül az szi búza a legkiterjedettebb, a mennyiben a talaj

minsége az egész vármegyében a búzatermelésre alkalmas. A somogyi búza min-
ségre nézve nem tartozik Magyarország legkitnbb búzái közé, mert nem üvegesen
aczélos, tehát törésfelülete nem áttetszen érdes, hanem inkább sima és üsztes

törés ; de sikértartalmának kitn minsége, lisztjét a legfinomabb sütemények
készítésére is alkalmassá teszi.

Igen elterjedt és kitn minsége miatt híres volt az úgynevezett somogyi
tarbúza, a melynek általános felkarolását — az egész Dunántúlra — és nagyban
való termesztését Cserháti tanár igen ajánlotta és ez irányban nemcsak irodalmilag

mködött közre, hanem a magyaróvári m. kir. növénytermelési kísérleti állomás

vezetjeként, termelési kísérleteket is vezetett. A somogyi tarbúza gombabetegsé-
gekkel szemben igen ellentálló és emellett kitn minség lisztet szolgáltat.

Ennek ellenére a somogyi tarbúza termelése igen megcsökkent, mert a somogyi
gazdák a bven term külföldi búzafajokat karolták fel ; azonban a behozott szá-

mos idegen fajta közül még eddig egy sem bizonyait állandó jellegnek, mert az

aklimatizáczió alatt mind elveszti eredeti fajtajellegét és degenerálódik. Megemlí-
tend azonban, hogy jelenleg egy importált franczia búzaféleség „Gros Bleu" az

eddigi tapasztalatok szerint — már 5—6 éve — jól aklimatizálódik és teljesen

kielégít eredményeket ad, a mennyiben termésmennyisége a jobb talajokon kat.

holdanként 12—20 métermázsa között váltakozik ; ez okból ezt a búzaféleséget

nemcsak a nagyobb uradalmak, de a kisdazdák is mindjobban felkarolják. A régeb-

ben vetett honosfajta búzák közül legjobbnak bizonyult : agyagos talajú fennsí-

kokra, a vöröskalászos toklászos búza, középkötöttség, szelídebb talajokra a fehér-

kalászos toklászos búza, a lapos, termékeny talajokra a híres somogyi tarbúza.

Igen valószín, hogy a somogyi gazdák rövidesen kiábrándulnak a nagy reklámok-

kal hirdetett külföldi terméken)7 búzafajtákból és visszatérnek a régi somogyi

búza termelésére ; mert az már kétségtelen, hogy megfelel talajelkészítés mellett,

a somogyi búzából tenyészkiválasztás által nemesített búzával, kat. holdanként
10—12 métermázsa szemtermést könnyen el lehet érni.

A vetésforgóban való állásra nézve Somogy vármegyében a búzát leginkább

trágyázott zabosbükköny, vöröshere, magbükköny, bíborhere, luczerna és magborsó
után vetik ; kevésbbé jó elveteménye a burgonya, len, trágyázott csalamádé, répa

és a mák ; néha azonban ez elvetemények után is jó a búzatermés. Tehát Somogy
vármegyében a búzának a hüvelyesek a legjobb elveteményei. A tavaszi búza

termelését az utóbbi években, midn a búza ára felszökött, szintén felkarolták

;

azonban nagy teret nem tud foglalni, mert a tavaszi búzára tényleg áll az a köz-

mondás, hogy: „tavaszi búza, ravaszbúza". A tavaszi búza Somogy vármegyében
ugyanis csak akkor sikerül, ha igen korai vetés mellett, májusban kell nedves-

ség és meleg van és június végén, július elején nem lép fel a nagy forróság,

mert az utóbbi esetben a tavaszi búza hütést kap és csak silány termést szolgáltat.

Az szi rozsot az egész vármegye területén termelik ugyan, de legkiterjedet-

tebben a délkeleti homokosabb részeken, a hol a vetésforgóban a búza helyét

foglalja el. A vármegye kötöttebb és inkább búza alá való talajain a rozs mostoha

elbánásban részesül, mert leginkább árpa és zab után vetik ; e kedveztlen termelési

viszonyok ellenére a nem nagy igény rozs itt is kielégít termést ad. Számos
termelési kísérlet történt arra nézve, hogy jobbfajta és termékenyebb rozs hono-

síttassák meg ; de e kísérletek eredményre nem vezettek, mert a rozs nyitvaterm

növény lévén, idegen megtermékenyülésre szorul ; ennek következtében a gyors

elfajzás el nem kerülhet s így a honos és az éghajlati, valamint a talajviszo-

nyokhoz alkalmazkodott somogyi rozs minden más behozott rozsot magához idomít.

Az árpát a vármegyében szintén kitérjedettebb mérvben termelik. Legjobb

elveteményei a kapásnövények, a melyek a talajban a nagyigény árpa alá b
nvén vtá](anyagokat szolgáltatnak.

Somogyvármegyében valami jó sörárpa ritkán terem ; de néha — megfelel

idjárás esetén — a legjobb vidékek árpájával is felveszi a versenyt. Az árpával

is számos termelési kísérlet történt arra nézve, hogy annak minsége emeltessék

;

de itt nem a talaj, hanem az éghajlati viszonyok az okai, hogy némely években

a késn ér Oregon-árpa kitn, más években, éppen ellenkezleg, a korai Hanna-

árpa az, mert a forróság beállta eltt már megérik s így nemcsak mennyiségileg,

de minségileg is, más fajtákkal szemben, a legkielégítbb termést szolgáltatja.

A zab termelése a kalászosok között legkevésbbé van itt elterjedve és kitér-
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jedettebben leginkább a vármegye délkeleti részén, a homokosabb földeken terme-

lik. A zabnak is legjobb elveteményei a kapásnövények ; vetik azonban búza után is.

Egyéb kalászosok közül megenihtend még a tavaszi rozs és az szi árpa,

azonban Somogy vármegyében mind a kett igen alárendelt szerepet játszik.

A hüvelyesek termelése e vármegyében elsrend kérdés, mert a sovány Hüvelyesek.

somogyi talajok nitrogénszükségletét a pillangós virágú növényekkel symbiosisban

él baktériumok, a leveg kimeríthetetlen mennyiség, ingyen rendelkezésünkre

álló szabad nitrogénjébl srítik és így a talaj termelképességének legfbb el-
mozdítói. A hüvelyesek termelése nélkül Somogy vármegye talajának termékeny-

sége rövid néhány év alatt a felére csökkenne. A hüvelyesek termelése itt nem
az élelmiszerekhez tartozó bab, lencse, borsó termelése miatt fontos, hanem a

talaj termképességének fentartása szempontjából. A míg a humuszban gazdag
bácskai talajokban él virulens saprofita nitrogén talajbaktériumok évenként és

kat. holdanként 74 kilogramm nitrogént srítenek a leveg szabad nitrogénjébl,

addig a humuszban szegény somogyi talajokban él ugyanazon fajú baktériumok

kat. holdanként és évenként csak 28 kilogramm nitrogént tudnak sríteni. Világos

tehát, hogy a pillangós virágú növényekkel symbosisban él Bacillus Radicicolainak

itt fontos szépe van, mert a sovány somogyi talajokban él csökött és degenerált

saprofita nitrogénbaktériumok fogyatékos mködését hivatva vannak kiegészíteni

és a somogyi talajok termékenységét elmozdítani.

Somogy vármegyében magtermelési czélokra az els helyet foglalja el a tavaszi

bükköny, továbbá a tavaszi borsó ; kevésbbé fontos szerep jut az szi borsónak

és az szi bükkönynek ; megemlítend még a magnak hagyott vöröshere, luczerna,

bíborhere és csillagfürt, a melyek kedvez körülmények között magtermelés által

is tetemes jövedelmet szolgáltatnak.

Emberi tápláléknak nagy mértékben a hüvelyeseket nem termelik, mert az

összefüggen nagyobb területeken teimelt hüvelyeseknél a gombabetegségek fel-

tartóztatlanul terjednek és sokszor az egész termést tönkreteszik. Még a lencse

legjobban megállja helyét és habár aprószem, de igen ízletes. A babot leginkább

kukoricza közé vetik, házi szükségletre termeük ; eladásra csak kevés felesleg kerül.

Itt megembtend még a hajdina (tatárka, palánka), a melyet tarlóba vetve

pótnövénynek használnak és magját táplálkozási czélra fordítják ; továbbá a köles,

a melyet részben emberi tápláléknak, részben pedig takarmányozási czélokra ter-

melnek. A hajdinát az egész vármegye területén termelik, ellenben a kölest leg-

inkább csak a lapályos részeken.

A kapásnövények közül Somogy vármegyében legkiterjedettebben a tengerit Kapás-

termelik. részben emberi tápláléknak, de leginkább takarmányi czélra, némely
novenye

helyen azonban ipari czélokra, fleg szeszgyártásra.

A tengeri az egész vármegye területén mindenütt jól megteremi és a leg-

jövedelmezbb gazdasági növény, a mennyiben az állattenyésztés és tartás minden
ágánál haszonnal alkalmazható, a talaj iránt nem válogatós és a reá fordított

munkát sokszorosan meghálálja.

Habár a tengeri termelése a vármegyében általánosan fel van karolva, még
sincs a vármegyének specziális tengerifajtája. Kétségtelen azonban, hogy az

amerikai lófogú fajták ki fognak szorítani minden más tengerifajtát, mert ezekkel

igen könnyen kétszer akkora terméseredményeket lehet elérni, mint a más korai

fajtákkal. A somogyi gazdák már javában érvényesítik azt a tapasztalatot, hogy
a tengeri növénytápszükséglete a fejldésével arányban növekszik s így minél

hosszabb idre terjed ki a tengeri fejldési idszaka, vagyis : mennél késbbi
fajta a tengeri talaja, annál gyakrabban porhanyítható — kapálható — s így
annál több növénytápanyag áll rendelkezésére, minél gyakrabban van megkapálva

;

tehát a kései fajta tengeri e hosszú tenyésztési id alatt a jól mívelt talajból

sok tápanyagot vehet fel, ennek következtében nagy terméshasznot is szolgáltathat.

Ezzel ellenkezleg a korai fajta tengeri a rövid tenyészid alatt nem vehet fel

annyi tápanyagot, mint a hosszú tenyészidej s így terméseredménye sem lehet

olyan, mint a hosszú tenyészidejé. Azonban a kései fajta tengeri hátránya Somogy
vármegyében is érvényesül, mert ha a nyári hmérséklet a normálison alul marad,
a kései tengeri fajták nem tökéletesen erednek be. A korai fajtákból leginkább
a Csinquantinót és az úgynevezett 100 napos székelytengerit, a kési fajtákból

leginkább a „Jowa" és „Mastodon" tengerit termelik.

A terméseredmény kat. holdanként 10 és 35 métermázsa szemestengeri. A kapás-
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növények közül még igen kiterjedten fel van karolva a burgonya termelése is.

Leginkább el van terjedve a rózsakrumpli, a hópehely és a magyar kincs; leg-

jobb fajták a „Professor Márker" és az „Uptodate". A burgonya terméseredménye,
a különféle viszonyok szerint, kat. holdanként 50—100 mmázsa között váltakozik.

A czukorrépa termelését szintén felkarolták, ámbár közel sem annyira, mint
a mennyire kívánatos volna. Leginkább a munkásviszonyok, de nagyrészben a
birtokosok kényelemszeretete az oka, hogy a nagy jövedelmet adó, de sok fárad-

ságot igényl czukorrópatermelésrl lemondanak. A czukorrépát leginkább a kapos-
vári eznkorgyár részére, kisebb mértékben más czukorgyárak részére is termelik,

Termésmennyisége kat. holdanként 120—200 métermázsa között váltakozik ; kivé-

telesen kedvez idjárás esetén, jó talajon, 250—300 mmázsa is megterem. Bevál-

tási ára 2—3 korona között mozog métermázsánként.
Megemlítend még a takarmányrépa és czikória termelése is, mely utóbbit

a szomszédos nagykanizsai „Pátria" pótkávégyár részére termelik.

Kisebb jelentség és nem is nagy mértékben termelt kapásnövények még a
csicsóka és a tarló- vagy kerekrépa.

T
Kiék!

6ny Somogy vármegye nagy állatállománya nélkülözhetetlenül szükségessé teszi

a mesterséges takarmánytermelést, mert a természetes kaszálók nem tudják az

állatállomány takarmányszükségletét ellátni. A takarmányfélék közül leginkább
fel vannak karolva a pillangós virágúakhoz tartozó vöröshere (lóhere, fenyer),

luczerna, bükköny, borsó, bíborhere, nyulszapuka, továbbá a csalamádé (takarmány-

tengeri), köles, mohar, czukor-czirok, mustár, csibehur. Ezek közül legfontosabbak

a vöröshere, bükköny és borsó, továbbá a többi pillangós virágú takarmányfélék,

mert ezek, a mellett hogy kitn minség és igen tápláló takarmányt szolgáltat-

nak, a talajt nitrogénben bségesen gazdagítják.

A takarmánynövények termelési körébe tartozik még a takarmányrépa, tarló-

répa, tökfélék és a csicsóka termelése is.

K
n
r

öv!nyek
mi A kereskedelmi növények közül, a már a kapásnövényeknél felsorolt czukor-

répán és czikórián kívül, termelik a repczét, gomborkát, mákot, komlót, dohányt,

kendert, lent, seprczirokot.

A repczét a nagyobb gazdaságok termelik, de nem nagy mértékben, mert

habár a vármegye éghajlata a repczetermeléshez teljesen kielégít, mégis a somogyi
gazdák azt tartják, hogy a repcze 9 évi termelésbl csak egyszer sikerül, mert

a repczének számtalan rovarellensége a termést mindenkor problematikussá teszi.

Ez az oka, hogy a repcze termése 3—10 métermázsa között váltakozik : de sok

esetben a gazdák be sem várják a repcze végpusztulását, hanem a veszendbe
indult repczét kell idben alászántják és a talajt más kúltúrnövénynyel vetik be.

A gomborka termelése nem oly kétséges mint a repczéé, azonban termés-

hozama még kevesebb. Ha a gomborkát a mezei balha meglepi, a termése teljesen

tönkremegy. A gomborkát leginkább kiveszett kalászosok után. pótnövénynek

vetik. Termésmennyisége kat. holdanként 2—6 métermázsa között váltakozik.

A mákot a kisgazdák házi szükségletre, a nagyobb gazdaságok eladás czéljából

termelik. Termése szintén kétséges, mert ha virágzása idején meglepi az ormányos-

bogár, akkor annyira férges lesz, hogy alig ad 1—2 métermázsánál nagyobb ter-

mést; kedvezbb körülmények között terméseredménye kat. holdanként 6 méter-

mázsa, st ennél is több.

Komló termelésére itt a talaj és az éghajlati viszonyok is kedvezek. Emiek
ellenére azonban csak jelentéktelen mennyiségben termelik.

A dohányt kiterjedt mértékben termelik, a mennyiben a kincstártól engedélye-

zett terület 2242 kat. hold, a melyen itt 612 egyén foglalkozik dohánytermeléssel.

A mikéi és szuloki dohány híres, jó pipadohány, azonban a vármegye egyéb

területén leginkább csak kapadohányt termelnek.

A kender termelése az utóbbi idben mindinkább csökken, mert a parasztság

ránczos vászongatya-viselete Somogy vármegyében jóformán megsznt s így a

kendertermelés a kisgazdáknál elvesztette létjogosultságát. Termelik a kisgazdák

még most is a kendert, de a belle készült fonálból most már csak zsákot, pony-

vát, lepedt, abroszt, törlkendt és egyéb durvább fehérnemt készítenek, a

ruházkodásnál pedig a puhább sifon foglalta el a durva kendervászon helyét.

A nagyobb uradalmak a len- és kendergyárak részére termelik. A magtermelés

alárendelt szerepet játszik.

A len, a kenderhez hasonlóan, mindinkább veszít a kisgazdáknál jelentségé-
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bi ; a nagyobb uradalmak azonban a len- és kendergyárak részére termelik. Itt

a konjunktúrák a len termelésére alkalmasabbak, mint a kenderére, azért az ura-

dalmak inkább lent, mint kendert termelnek a gyárak részére. A vármegye egyes

vidékein kitn len terem ; így a kaposvári uradalomhoz tartozó Cseberki-gazda-

ságban 1905-ben oly minség termett, hogy azt a szakértk a legfinomabb belga

lennel egyenértéknek találták. Termésmennyiségre nézve is a len kielégít ered-

ményeket ad, a mennyiben kat. holdanként 20—30 métermázsa kórótermés és 2—

4

métermázsa magtermés szokott az eredmény lenni. Hogy a lentermelés e kedvez termés-

eredmények ellenére Somogy vármegyében nagyobb arányokat nem ölt, annak oka a

munkásviszonyokban keresend. A len nyvési ideje a gabonafélék aratási idejével

összeesik ; már pedig a gabonafélék aratásából és betakarításából munkásokat
elvonni nem lehet s ezért a len termelése szk határok közé szorul. A sepr-

czirokot leginkább csak a kisgazdák, háziszükségletek kielégítésére, a tengeri

földek szélein termelik. Nagyban való termelése, a kedveztlen értékesítési viszo-

nyok miatt, tért nem tud hódítani.

Somogy vármegyében a gyümölcs nem terem oly biztosan, mint némely más Gyümölcs.

vidékeken, pedig gyümölcsfában nincs hiány. Leginkább a csontármagúak, mint

:

a cseresznye, meggy, kajszínbaraczk, szibaraczk és szilvafélék díszlenek legjob-

ban, azonban minden más gyümölcs is megterem. A gyümölcsfák általában igen

jól díszlenek és gyorsan fejldnek s termésük néha igen nagy ugyan, de leg-

többször nem kielégít minség. A gyümölcsfáknak ezt a bizonytalan termé-

kenységét leginkább a kedveztlen tavaszi idjárás befolyásolja, mert vagy nem
köt a virág gyümölcsöt, vagy ha köt, az késbb, a fejldés els stádiumában, leg-

nagyobbrészt lehull. Nagyobb kiterjedés gyümölcsösök nincsenek Somogyban,
azonban a házikertekben, szllábakban mindenütt találhatók gyümölcsfák és egyes

nagybirtokosok is telepítenek kisebb gyümölcsöskerteket. A vármegye államépítészeti

hivatala a közutak mentén is igen sok gyümölcsfát ültetett, a mit azután a nagyobb
uradalmak is utánoztak és a birtoktestek utait gyümölcsfákkal szegélyezték.

A gyümölcstermelés megkedveltetésére az egész vármegyében mindenütt köz-

ségi gyümölcsfaiskolákat állítottak, a hol a községi tanítók a gyermekeket a gyü-
mölcsfák tenyésztésére, szaporítására és nemesítésére megtanítják.

Kivitelre azonban gyümölcs nem kerül, hanem ott fogy el. Kivétel talán a
szelídgesztenye, . a melybl némely években tetemes mennyiség kerül kivitelre.

Iharosberény vidékén sok és ízletes szelídgesztenye terem ; a gesztenyefák itt annyira

el vannak szaporodva, hogy néhol zárt erdt alkotnak.

A csontármagú gyümölcsökön kívül, jól díszlik még az alma, birsalma és a

körte is ; azonban némely vidéken a körtefa rövidélet, gyümölcse pedig köves.

A selyemhernyó tenyésztése czéljából, a községek közvetetten szomszédságában,
a közutak szélére szederfák vannak ültetve, a melyek szintén elég jól díszlenek :

de ezek csak azért vannak ültetve, hogy a selyembogártenyésztk ingyen szederfa-

levélhez jussanak.

Somogyban a kertészet eddig még nem tudott nagyobb lendületet venni, mert Kertészet.

az értékesítési viszonyok annyira kedveztlenek, hogy a kertészettel való foglal-

kozás önálló kereseti ággá nem fejldött. Kétségtelen azonban, hogy itt a kerté-

szetnek nagy jövje van, mert sok állandóvíz patak mentén, nagykiterjedés ter-

mékeny területek volnának erre felhasználhatók.

Sokan tettek már kísérletet és a fváros részére nagyban zöldség- és fzelék-
féléket termeltek, de azt tapasztalták, hogy a budapesti élelmiszerkereskedés

oly rendetlen és megbízhatatlan, hogy sok esetben a termelk a felküldött zöldség-

es fzelékfélékért nem hogy pénzt nem kaptak, hanem „még a zsákot sem kapták
vissza". A fvárosi vásárcsarnokok részére sem lehet — a mostani rendezés mel-
lett — kertészetet berendezni, mert az értékesítési viszonyok ott sem megfelelk.
A háziszükségleten felül termelt zöldség- és fzelékféléknek jelenleg csaknem
kizárólag Kaposvár és néhány somogyi város a piacza. Itt pedig a bolgár kerté-

szek konkurrencziája oly nagy, hogy velük versenyezni nem lehet és a végered-
mény az, hogy a kaposvári piacz semmivel sem olcsóbb, mint a budapesti.

A kereskedelmi kertészettel foglalkozók tevékenységüket leginkább a finomabb
szükségletek elállítására irányítják, így : korán tavaszszal a hónaposretek, a spárga,
az ugorka, a korai fejessaláta, zöldborsó, zöldbab, kelvirág, spárgatök, kerti eper,

paradicsom és egyéb olyan finomabb kerti termék kerül piaczra. a melyeknek
a termelésével a bolgár kertészek nem foglalkoznak.
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Mivel Kaposváron — a legfbb fogyasztási piaczon — csaknem minden
háznál van házikert, a kereskedelmi kertészettel foglalkozók fogyasztói : a kerttel

nem rendelkez hivatalnokok, kereskedk, iparosok, tanárok, katonák stb., ezeknek
a szükséglete pedig nem oly nagy, hogy a kertészetet fellendíthetné. A magán-
kertészetet különben egész Somogy felkarolta és a belfogyasztás behozatalra

nem szorul.

rtszonjok. A kereskedelmi viszonyok fejlettsége következtében a mezgazdasági .termé-

nyek és az eladásra kerül állatállomány, valamint annak termékei is könnyen
értékesíthetk. A kisgazdák mezgazdasági terményeiket a közeli piaczokon érté-

kesítik, állatállományuk eladásra szánt egyedei pedig a nagyon látogatott országos

vásárokon cserél gazdát. A nagybirtokosok csak állatállományuk kiegészítése czél-

jából szoktak az országos vásárok látogatói lenni, mert mezgazdasági terményeiket

és eladásra kerül állatállományukat otthon, a nagygazdaságokat felkeres vásárló

kereskedknek adják el.

A nagyobb tömegben termelt czukorrépát a kaposvári és a közeli czukorgya-

rak, a czikóriát pedig a nagykanizsai „Pátria" pótkávégyár veszik meg.
A tej részben a közeli városokban és részben a tej szövetkezeteknél nyer

elhelyezést ; csak a f vasúti vonalakhoz közel es helyekrl szállítják a tejet

Budapestre is.

A baromfiakat és tojást a községekben az úgynevezett „tikászok" szedik

össze és szállítják Bécsbe ; csak a városok közelében lév falvakból kerül a feles-

leges baromfi és tojás a helyi piaczokra.

Az állatállománynak hizlalással kikészített részébl a finom, késre érett árú,

mind a hízott marha, mind a kövér sertés, a külföldön, nevezetesen Bécsben,
Münchenben, Frankfurtban nyer fogyasztási piaczot ; a selejtesebb árú Budapesten
és helyben.

A lovakat részben a nagyon válogatós katonaság veszi meg, legnagyobbrészt

azonban Ausztria, Stájerország, és Olaszország részére vásárolják,

viszonyok. A munkásviszonyok a vármegyében nem kielégítk, mert az intenzív gazda-

sági üzemhez nincsen elegend munkáskéz, a mit a folytontartó kivándorlás is fokoz.

Nagyon elsegíti a munkáshiányt és még a kivándorlásnál is veszedelmesebb,

a maholnap általánosnak mondható egy-gyermek-rendszer, melyen — sajnos — ez-

idszerint változtatni nem lehet. E munkáshiány következtébena nagyobb uradalmak
más vidékrl kénytelenek a szükséges munkásnépet megszerezni, mivel pedig az

idegen munkásokat akkor is élelmezni kell, a mikor az idjárás a mezei munkát
lehetetlenné teszi, az idegen munkások sokkal drágábbak, mint a különben is

sokkal jobb helybeli munkások.
Ez idegen munkásokat nagyrészt Nyitra, Trencsén, Hont, Bars, Nógrád. Tolna,

Zala és Békés vármegyékbl szerzik be. Nagyon jellemz és a mezgazdasági
viszonyokra élénk fényt vet az, hogy az idegen munkások a sokkal jobb talajú

Tolna megyébl és az Istentl két kézzel megáldott Békés vármegyébl tömegesen

jönnek Somogyba.
A kereseti viszonyok a munkásnépre nézve nem mondhatók kedveztlennek,

mert a férfinmnkásoknál a napszám bére 1 K 60 f-tl 5 K-ig, a nknél 1 K
20 f-tl 3 K-ig váltakoznak ; de ennél még jelentsebb, hogy Somogyban a hol

a czukorrépatermesztés fel van karolva, a mezei munkásnép ápribs közepétl

november végéig állandóan foglalkoztatva van.

A munkásviszonyok eme kedveztlensége az oka, hogy a nagyobb gazdaságok

jórésze inkább lemond az igen intenzív gazdasági üzemrl, hogy a folytonosan

kedveztlen munkásviszonyoktól okozott gondtól és fáradtságtól megszabaduljon.

Viszont a munkáskéz hiánya és drágasága okozza, hogy a gazdák, a hol csak

lehetséges, szívesen alkalmazzák az olcsóbb üzem kapáló, kaszáló, arató és

egyébb kéziert pótló fogatos eszközöket és gépeket.

Állattenyésztés
Az állattenyésztés Somogy vármegye mezgazdaságának legfontosabb mellék-

ága, A fellendült állattenyésztés nemcsak a szegényebb sorsú lakosság anyagi

boldogulását, de a mezgazdasági fellendülést is eredményezte. Különösen a

szarvasmarha nagy kereslete által beállott magasabb árviszonyok eredményezték

az állattenyésztésnek, nevezetesen pedig a szarvasmarhatenyésztésnek nagyban

való felkarolását. A nagyobb és jobb legelterületekkel rendelkez Zsebczségben

a szarvasmarhatenyésztés vett lendületet, más vidékeken pedig a lótenyésztés fej-

lesztése kapott lábra. Különösen a nehézfajhoz tartozó ardeni tenyésztést karoltak
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fel és ez már behatolt ama községekbe is, a melyeknek nemcsak országos, de európai

hír lótenyésztésük volt és van még ma is.

A sertéstenyésztés Somogy vármegyében mindenkor a legjövedelmezbb volt

;

de a sertésvészt a somogyi gazdák sem kerülhették el. Ma már kétségtelen, hogy
a sertésvész baktériuma sokat veszített virulencziájából s ezzel a sertéstenyésztés

új lendületet vett.

A juhászat Somogy vármegyében a legnagyobb mértékben hanyatlóban van.

Még azok az uradalmak is. a melyek tradícziókból tartották fenn juhászataikat,

lassanként felhagynak vele.

A bivaly, kecske és szamár tenyésztése igen alárendelt. Még leginkább a

bivalytenyésztést lehet számbavehetnek mondani, a melyet mocsaras, posványos

legelk kihasználása czéljából tenyésztenek. Azonban a bivalytenyésztés is hanyat-

lóban van, a minek a bivaly alacsony ára és húsának a közfogyasztásból történt

kitiltása az oka. A nagyobb uradalmak ma már a bivalyt csak jóformán kitn,
zsíros tejéért tenyésztik.

Somogy vármegye állatállománya élénk világot vet ama nagy gazdasági fellen- Állatállomány.

dülésre, mely az állattartással szoros kapcsolatban van. De nemcsak maga a szám,

hanem fleg az állatanyag minségi értékemelkedése, az utolsó 20 év alatt körül-

belül 40% -kai növelte az állatállomány értékét. Kétségtelen tehát, hogy a gazda-

sági társadalom alsóbb rétegeinek vagyoni gyarapodása és mai kedvez vagyoni

helyzete, az állattenyésztés fellendülésére és fleg a jobbminség, tehát értéke-

sebb állatok czélirányos tenyésztésére vezethet vissza.

A m. kir. központi statisztikai hivatal szerint 1911. évi februárius 28-án (a

zárjelekben az 1905. évi létszám van feltüntetve) az állatlétszám a következ
volt : szarvasmarha 188.813 darab (158.592), ló 70.928 darab (62.343), szamár 603
darab (832), öszvér 11 darab (21), kecske 242 darab (303), sertés 333.923 darab

(254.677), juh 245.282 darab (355.571). Ivari és faji osztályzás szerint : a szarvas-

marhaállományból : növendékbika 2846, tenyészbika 1296, hízóbika 118, tenyész-

és fejstehén 71.893, selejt 424, ökör és tinó három éven aluli 30388, három
éven 'felüli 28.143, hízó 6745, üsz két éven aluli 29.964, két éven felüli 6497,
szopósborjú 10.499. összesen 188.813 darab, a melybl magyar fajta 29,852, piros-

tarka 137.634, borzderes 704, egyéb fajta 17.860, bivaly 2763 darab. A ló-

állományból : méncsikó : egy éven aluli 4946, egy éven felüli 2856, tenyészmén

509, kanczscsikó : egy éven aluli 4946, egy éven felüli 7291, kanczaló 31.939,
heréltcsikó : egy éven aluli 851, egy éven felüli 4302, heréltló 13.367, összesen

:

70.928 darab. Sertésállományból: tenyészkan 2077, tenyészkocza 60.122, ártány

és süld 107.062, malacz 158.669, hízó 4993, összesen: 332.923, a melybl
zsírfajta 304.106, húsfajta 28.817 darab. A juhállományból: tenyészkos 5245,
anyajuh 120.916, ür-toklyó 62.943, bárány 53.833, hízó 2345, összesen : 245.282,
a melybl merinó 197.861, raczka és czigaja 21.482 angol és egyébb húsjúh 25,939
darab. Az anyajuhok közül 1911. év folyamán fejtek 13.507 darabot.

E statisztikai adatokból látható, hogy Somogy vármegyében 1911-ben, az

1905. évi állapottal szemben, a szarvasmarha állománya 30.221 darabbal szapo-

rodott ; a lóállomány 8585, a sertésállomány 78.246, ellenben' a juhállomány
110.289 darabbal fogyott ; világos tehát, hogy az állatállomány, a magasabb szín-

vonalú minségi érték mellett, még létszámban is gyarapszik. A juhállomány
csökkenése — a mi már évtizedek óta állandóan tart — , kétségtelenül a mez-
gazdasági intenzív üzem terjedésére vezethet vissza.

Habár a kereskedelmi szellem a vármegye népében nagyon ki van fejldve Áiiatvásárok.

s így vásárai igen látogatottak, az állatvásárok mégsem adják az állatforgalom

h képét, mert igen felkapott dolog az úgynevezett faluzás, a mely abból áll,

hogy a „kupeczek" és kereskedk bejárják a falvakat és a háznál veszik meg
a czéljaiknak megfelel állatokat, leginkább a fváros környékén lév tehenészetek
számára. A „kupeczek" legnagyobbrészt paraszt marhakereskedk, a kik falu-

zással megszerzik a marhát és vagy uradalmak részére szerzdésileg szállítják,

vagy vásárokon nyereséggel adják el. Híresek a csökölyi marhakupeczek, a kik
Tolna és Baranya vármegyékben összeszedik leginkább az 1—2 éves tinókat

és azokat vásárról vásárra hajtják, mindaddig, míg elkelnek. Csökölyi marhakupe-
czekkel Zala, Vas és Zemplén vármegyékben is lehet találkozni, st Horvát-
országba is hajtanak nagyobb csapatokban tinókat, a melyeket a silány marhá-
hoz szokott horvátok magasabb árakon megvesznek.
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Mészárosok és marhakereskedk, a kik a vásárokat szorgalmasan látogatják,

azt állítják, hogy van olyan tinó, üsz és tehén, a mely egy évben 5—6 gazda
kezén megfordul. Kétségtelen azonban, hogy a ló és szarvasmarha leginkább az
országos vásárokon cserél gazdát, míg a sertéseket legnagyobb részben a sertés-

kupeczekfalvakban szedik összevagy pedig a közeli piaczok hetivásárain lesznek eladva.
Leglágtogatottabb vásárok Somogy vármegyében a kaposvári, kaposméri,

nagyatádi, csurgói, tabi, igali, nagyberki, kercseligeti, marczali, kéthelyi, lengyel-

tóti, batéi, karádi, iharosberényi, nagybajomi, hetesi, sávdi, patczai, toponári,

szentbalázsi és somogyvári vásárok, a hol nemcsak a belforgalom nyer lebonyolí-

tást, de idegen és külföldi vevk is megjelennek.

Megemlítend még, hogy a nagyobb uradalmak, kihizlalt marhaállományukat
legnagyobb részben külföldi marhakereskedknek adják el.

A lovak vásáron kívüli összeszedésével leginkább a katonai lóvató bizottságok

foglalkoznak.

Szarvasmarha. A szarvasmarhatenyésztés Somogy vármegye mezgazdaságának legjövedel-

mezbb ága. Somogy vármegye szarvasmarhaállománya a híres bonyhádi tájfajta

marhával egy színvonalon áll és a Somogy vármegyébl messze vidékre elszál-

lított üszket és teheneket bonyhádiakként adják el.

Féltékeny gonddal rködnek az illetékes tenyésztk eme magas színvonalon

álló szarvasmarhaállomány kitn minségének épségben tartásán és továbbfej-

lesztésén, a mi annyival könnyebb, mivel a különben igen konzervatív kisgazdák
is belátják, hogy az értékes fajtamarhából jobban lehet pénzelni s így a kitn
marha jobban meghálálja a ráfordított fáradságot.

A Gazdasági Egyesület a földmívelésügyi minisztérium és a vármegye támo-
gatásával minden évben, a vármegye több helyén is, állatdíjazásokat rendez, a
melyekre a felvezetett remek tenyészanyag valóban a legnagyobb elismerést érdemli.

E mellett a m. kir. gazdasági felügyelség, a hatóság támogatása mellett, csak a

legjobb tenyészetekbl származó apaállatokat engedélyezi köztenyésztésre, a melyeket
az illet községek kedvezmények mellett szerezhetnek meg. A Gazdasági Egye-
sület a legközelebb múlt években 2000 darab kitn minség hasas üsz és

fiatal tehenet osztott ki a kisgazdák között, a legmesszebbmen kedvezmények mellett.

Ezenkívül a külföldrl is szerzett kitn minség tenyészanyagnak alkalmas

teheneket és bikákat, a melyeket nemcsak a nagyobb uradalmaknak, de kisgaz-

dák számára is hozzáférhetvé tettek. Leginkább Simmenthal és Freiburg vidé-

kérl történt a behozatal, de importáltak Hollandiából is néhány fekete és píros-

tarka tájfajta tehenet és bikát.

Somogy vármegye szarvasmarhaállománya fajára nézve leginkább a bonyhádi

és simmenthali marhakeresztezésbl származik ; igen kevés a magvar és egyéb
fajta. Az idegen fajtákból a berni még a legelterjedtebb. A vármegye szarvas-

marhalétszámában szerepl 29.852 drb magyar fajmarha leginkább a még most
is kedvelt erdélyi magyarfaj igásökörállomány létszáma, mert tenyésztésre már a

magyar fajmarhát csak elvétve használják.

Hogy Somogy vármegyében a nyugati fajszarvasmarha tenyésztése és a tenyész-

anyag kitn minsége mily magas színvonalon áll, mutatja az, hogy a buda-

pesti országos tenyészmarhavásárokon a somogyi gazdák kiállított marhái els-

rend kitüntetéseket nyernek és díjazásokban részesülnek. Kiváló tenyészetük

van : Gaal Józsefnek Pamuk, gróf Festetics Vilmosnak Toponár, a Mezgazdasági
Ipar Részvénytársaságnak Kaposvár, gróf Hunyadg Józsefnek Kéthely, gróf

Somssich Imrének Hetes, gróf Hoyos Miksának Németlad, Somssich Miklósnak

Somogysárd ; továbbá a kisgazdák kezén lev gyönyör szarvasmarhaállományukkal

különösen a következ községek tnnek ki : Alsók, Sarkad, Igal, Tab, Nagyberki,

Gölle, Szili, Somogyjád, Gyékényes és e községek vidékei.

Igen élénk világot vet a somogyi marha keresettségére, hogy Somogyban a

nagyobb uradalmak nem tudják igásökörszükségletüket a vásárain beszerezni,

hanem kénytelenek azt Zala, Vas, Sopron, Veszprém vármegyében, a magyar faj-

igásökröt leginkább Erdélyben beszerezni. Ennek oka, hogy Somogy vármegyébl
a tinókat tömegesen vásárolják és messze vidékre elszállítják, nem marad tehát

annyi tinó, hogy abból a szükséglend ökörállományt is ki lehetne nevelni.

Igen elsegíti a szarvasmarhatenyésztést a vármegyebeli sok tejszövetkezet

is, melyek a tejet zsírtartalom szerint fizetik, és pedig a vidéken 10—14 fillérrel,

míg Kaposvárott a tej literjének az ára 20—24 fillér.
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Az árakra nézve e teheneket minség szerint 400—1000 koronával fizetik

darabonként ; a tinók ára 80—90 fillér, a jóininség jármosököré 90—100 fillér

élsúly kilogrammonként.

Somogy vármegye lótenyésztése igen fejlett és a lóanyag kitn minsége ló.

országos hír. Nemcsak a nagyobb uradalmak kitn lóanyagai, de az egyes köz-

ségek kisgazdáinak is messze földön híresek a lovai. így a pulai, attalai, berki,

aszalói kisgazdák sok els díjat hoztak el a szomajomi és siófoki lóversenyekrl

és a kiállításokon is nem egyszer els díjat nyertek.

A nagyobb uradalmak közül a Jankovies-féle öreglaki és a pusztaberényi

ménes lovai kitn versenylovakként általánosan ismertek. De a hintóslovak között

is mindenütt megállják helyüket a somogyi lovak ; igy csak a múlt évben is

Bogyay Ferencz polányi négyesfogata nyerte el a budapesti országos luxuslóver-

senyeu az els dijat. A nagyobb uradalmak közül különösen kiváló hírnévnek

örvend félvérlótenyésztésük van a következ nagybirtokosoknak : gróf Festetics

Kálmánnak Gyalán, gróf Széchenyi Andor Pálnak Marczalin, gróf Széchenyi

Gézának Erdcsokonyán, gróf Runyady Károlynak Sziliben, Somssich Miklósnak

Sárdon, a Kegyes Tanítórendnek Taszáron, a Mezgazdasági Ipar Részvénytár-

saságnak Kaposvárott.

A nemesvér lovak tenyésztésének elmozdítása czéljából alakult a „Somogy-
megyei Vándorfalka Társaság'', a mely lovasvadászatait tavaszszal Erdcsokonya,
szszel Somogysárd vidékein tartja, E lovasvadászatok fokméri a tenyésztett nemes-

vér lovak minségének, munkaképességének, kitartásának és használhatóságának.

Fajra nézve leginkább az angol fehér ló van elterjedve, de sok az arabs

félvér és amerikai üget is, melyeknek a tenyésztésénél telivér apaállatokat alkal-

maznak. Újabb idben a nehéz fajlovak tenyésztése kapott lábra, a melyek leg-

inkább a pinzgani, ardenni és percheron fajhoz tartoznak. Eme nehéz fajlovak

közül legelterjedettebb a belga származású ardenni faj. Néhány évvel ezeltt

e lovakkal mesés árakat lehetett elérni; öt-hat hónapos választott csikót 500—600
koronáért adtak el. Kétségtelen azonban, hogy ma már ez is alászállott és az

árak 30—40 ü
/

(
,-al csökkentek. Ma a könny fajlovak kezdenek újból kereset-

tebbek lenni és a katonai lóavatóbizottságok a jobbfajta ménesekbl származó

nyers, hároméves csikóért szívesen adnak darabonként 1000 koronát.

A juhtenyésztés Somogy vármegyében hanyatlóban van és a juhállomány Juh -

évrl-évre csökken. Már az 1911. évi február 28-án a haszonállatok összeírásánál

245.282 juhot találtak, tehát 110.289 darabbal, vagyis 31°/ -al kevesebbet, mint

1905-ben.

A juhtenyésztés és tartás hanyatlásának igen sokféle oka van ; a végered-

mény pedig az. hogy az okszeren vezetett juhászat a mai viszonyok között nem
hozza meg a reá fordított költségeket és nem tud egyéb tényezket oly mérték-

ben hasznosítani, mint a növénytermelés és állattartás. A juhászat tehát nem azért

hanyatlik, mert a juhtartáshoz szükséges legelket feltörték, hanem a legelket
azért törték fel, mert a mívelés alatt álló legel-területek több hasznot biztosíta-

nak, mint a mennyit a rajtuk legel juhnyájak szolgáltatni tudnak. A juhászat

ma már ott sem hoz hasznot, a hol oly legelk állanak rendelkezésére, a melyek
más czélra nem használhatók. Nincs is kilátás arra, hogy a juhászat újra föllen-

düljön. Mindezek ellenére a tradiczió köti a gazdákat a juhászathoz. Lehet is

találni a vármegyében nagyszer juhászatokat, a melyek az országos tenyész-

állatvásárokról és gyapjú-kiállításokról el-el hozzák az els díjakat. így országos

hír és a kiállítások révén közismert a gróf Hunyady-féle kéthelyi juhászat, a

Somssich-féle sárdi, a Politzer Géza-féle húsjuhok, gróf Zichy Béla lengyeltóti

merinó-elektorál-negretti juhászata, a Kegyes Tanítórend mernyei uradalmának
merinó-elektorál-negretti és franczia húsjuhokból álló juhászata.

Megemlítendk még a kisgazdáktól tenyésztett kétnyiret féss gyapjas juhok,

a melyek ugyan nem tartoznak a köztenyésztéshez, de legtöbbnyire a sertésekkel

együtt a közlegelre hajtatnak. A kisgazdák e juhok gyapját házi czélra hasz-

nálják, a mennyiben az asszonyok a gyapjúból fonalat fonnak. Egyes községekben
nagyobb számban is vannak ily kétnyiret féss gyapjas juhok, azonban tartásuk

lényeges szerepet nem játszik.

A sertéstenyésztés e vármegyében a szarvasmarhatenyésztés után a legfonto- sertés,

sabb tenyésztési ág, igen magas színvonalon áll és a tenyészanyag a legkitnbb
minség. Általánosan a fehér kondorszr magyar mangaliczát tenyésztik és köz-
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tenyésztésre más fajtát nem is igen engedélyeznek. Vannak magántenyésztknél
yorkshiere- és berkshiere-tenyészetek is, de ezek nem nagy jelentségek. Az utóbbit

nagy szaporodási képessége teszi kedveltté ; de ez inkább hússertés lévén, gyors
növést 1 és kitn takarmányértékesít képessége mellett, zsírtermelésre inkább a

magyar kondorszr sertést használják. A sertésállomány kitn minségének fenn-

tartására az illetékes tényezk nagy gondot fordítanak és az apaállatok vizsgálatá-

nál csak a legjobb minség tenyészkanokat engedélyezik, melyeknek a megszer-
zését a gazdasági felügyelség messzemen kedvezmények mellett közvetíti.

A sertéstenyésztés eme nagymérv felkarolása mellett, az 1895. évben fel-

lépett sertésvész óriási csapás volt a vármegye gazdaközönségére nézve. Habár a
sertésvész még ma is uralkodik, azért ma már így is haszonnal zhet a sertés-

tenyésztés, mert az elhullások 10— 15°/, -nál nem igen emelkednek magasabbra.
Baromfi. ^ baromfitenyésztés itt nem nagyfontosságú ugyan, de mivel az leginkább a

legszegényebb néprétegek kereseti forrása, jelentségtelennek nem mondható. Fleg
két tenyészirány állapítható meg : a pecsenyének alkalmas baromfi nevelése és a

tojás és a kirántani való csirke elállítása. Vannak azonban átmenetek is, a hol

mind a két irányt keresztezésekkel érik el. Már ez a két tenyészirány is mintegy
megállapítja a tenyészanyag minségét; mert pecsenyének legalkalmasabb a finom-

húsú, nagytest, nemes fajbaromfi és az e tenyészirányt követk tenyésztik a leg-

szebb fehér és sárga orpingtonokat, a kendermagos plymouthokat és a fekete

langshanokat, továbbá a pekingi kacsákat, az emdeni ludakat, bronzpulykákat

és gyöngytyúkokat; a másik tengerészirány követi tenyésztikakevésigény, bven tojó,

jól kotló paraszttyúkokat, szürke réczéket és parasztludakat. Hogy melyik tenyész-

irány jövedelmezbb, azt az mutatja legjobban, hogy az állam hasztalan osztja ki

a kistenyésztknek — ingyen — a legszebb fajbaromfitörzseket, azok megma-
radnak az úgynevezett paraszttyúk tenyésztése mellett, mely alig igényel élelmet,

sokat tojik és csirkéi azonnal tollasak. Már pedig Somogy vármegyében a „Tiká-

szok" (baromfikereskedk) a tojást és kirántani való csirkét összeszedik és jól

meg is fizetik, de csakis a tollas csirkét veszik meg, a fajbaromfi pedig tudva-

levleg fiatal korában kopasz, tehát nem exportképes. Ezzel szemben a fajbaromfi,

pecsenyének nevelve, sok élelmezést, hosszas veszdséget és a nagy koczkázat

mellett nagy kitartást is igényel. A baromfitenyésztk között Somogy vármegyé-

ben legels özv. Baky Béláné, a ki gyönyör állatjaival a baromfikiállításokról az els
díjakat szokta hazahozni. Megemlítend még Schmit Bezsöné remek sárga orpington-

tenyészete. Müller Sándorné páratlanul szép pekingi kacsákat és bronzpulykákat

nevel, a melyekkel több baromfikiállításon elsrend kitüntetéseket nyert el. Bámu-
latosan szép bronzpulykákat nevel még Bodánszky Tivadarné és Vásárhelyi

Gerné. Ez itt említett tenyésztk baromfiaikat tenyészanyagnak adják el aránylag

magas áron.
Házinyúl Néhány évvel ezeltt, mikor a hús ára felszökött, Somogyban is felkarolták

a házinyúltenyésztést, hogy a nagyszaporaságú és gyorsnövés házinyúl olcsó

húsával, a szegényebb néposztály hússzükségletét kielégíthesse. E czélra leginkább

az ezüstszrme-nyúltenyésztést karolták fel ; azonban sem ez, sem pedig a belga

óriási házinyúl tenyésztése nem tudott terjedni, mert a magyar ember a házinyúl

húsát nem szereti. A nagy reményekkel megindult házinyúltenyésztés tehát csak-

hamar a régi színvonalra sülyedt.

Méhészet. Somogy vármegyében a nagyobb uradalmakban és a kisgazdáknál méhest és

méhészetet mindenütt lehet találni; de legnagyobb részben csak a háziszükségle-

tek kielégítésére. Csak a felesleges méz és viasz kerül a közeli piaczokra. Leg-

szorgalmasabb méhészek a tanítók, a kik közül a zimányi tanítónak kereskedelmi

méhészete is van. A mozgatható keretes kaptárok minden változatai el vannak

terjedve, azonban a kisgazdák és tenyésztk a régi kaptárokkal méhészkednek.

A nagyobb gazdaságok közül Darnay Bélának Bányán 40 drb Dzierzon kaptára,

^MagyarKegyes Tanítórend mernyei uradalmának 90 drb anyakaptára, a Biedermann-

féle mozsgói uradalomnak 20 drb Mayer-féle dúczkaptára, gróf Széchenyi Antal

és Frigyes somogytarnóczai uradalmának 28 drb Boczonádi-féle kaptára van. Álta-

lában azonban a méhészet nincs annyira elterjedve, mint a mennyire azt a jó

méhlegelk indokolttá tennék.

Halászat. A halászat a vármegyében nagyfontosságú üzemág, a melynek közgazdasági

szempontból is igen nagy jelentsége és jövje van. A természetes halterületek

:

a Balaton, a Dráva-folyó és az ezekbe öml vizek, sidk óta bségesen szolgáltat-
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ták e vármegye lakosságának a halat ; azonban a halászat csak az újabb idkben
emelkedett magas színvonalra, mióta a halászati törvény rendelkezéseit szigorúan

végrehajtják. E részben a drávafolyói halászat még jóformán rendezetlen, mert a

Dráva határfolyó lévén, a halászat törvényszer gyakorlásának ellenrzése, egy-

séges rendszerbe nem foglalható. Az egész balatontavi halászat bérbe van adva és a

bérl halásztársaság a halászatot a legmodernebb eszközökkel végezteti és egyben

a halak gondozásáról és oltalmazásáról is gondoskodik.

Közgazdasági szempontból még a balatontavi halászatnál is fontosabb a Somogy-
ban igen nagy lendületet vett mesterséges haltenyésztés, a melynek kezdeménye-

zése körül Hirsch Adolf és ennek fia Hirsch Alfréd dr. szereztek érdemeket.

A leghitványabb csádós és békarokkás szénát term, értéktelen, mocsaras réteket,

nagyszeren jövedelmez halastavakká alakították át, a melyekben a — szakszer
tenyésztés mellett — gyorsan növ, értékes halfajokat honosították meg. Felbuz-

dulva a sikeren, számosan készítettek mesterséges halastavakat haltenyésztés

számára, és ez még folyton nagy arányokban folyamatban van. És mivel a hal-

tenyésztés is csak úgy hajt nagy jövedelmet, ha szakszeren vezetik, a legtöbb

földbirtokos a halgazdaság bevezetésével Hirsch Alfrédot bízza meg és neki adja

bérbe a halgazdaságot. A mesterséges haltenyésztés terén ezidszerint Somogy
vármegyében els helyen Goszthonyi Mihály dr. saját kezelés bárdibükki hal-

gazdasága áll. A kiválóbb halgazdaságok a következk : rgróf Pallavicini Ede
mosdósi uradalmának 9 halastava van, a melyekben ponty, csuka és törpeharcsa

halat tenyésztenek. Goszthonyi Mihály dr. bárdibükki halastavai 180 hold terje-

delmek és 23 halastóból állanak. A tenyésztett halfajok : ponty, süll, sügérpiszt-

ráng. folyami és törpeharcsa. A gróf Zichy Béla lengyeltóti uradalmához tartozó

Varászion most van kialakulóban egy nagyobbszabású halgazdaság, 500 hold

területen, 11 tóval, a melyekben fleg pontytenyésztés van tervbe véve. Gróf
Széchenyi Bertalan felssegesdi uradalmában a haltenyésztést 7 tó szolgálja, a

melyekben, ponty, süll, dunai harcsa és sügérpisztráng tenyésztetnek. Báró Inkey
Pál iharosi és csicsai tógazdasága, hol leginkább ponty és süll halfajok tenyész-

tetnek. Ez volt az els tógazdaság a megyében. Báró Inkey József iharosberényi

uradalmának halastavaiban leginkább ponty és süll halfajok. KacsJcovics Zoltán

felsmocsoládi gazdaságában szintén van halgazdaság, azonban a halászat csak
háziszükségletre szorítkozik. Gróf Széchenyi Géza erdcsokonyai uradalmában 9
halastó van, a melyekben f halfaj a ponty. Kunffy Lajos somogytúri gazdaságá-

ban 4 halastó van, 28 hold terjedelemben, a melyekben ponty, süll és czompó
tenyésztetnek. A tógazdaság most van kialakulóban és 56 holdra terjesztetik ki.

Darnay Béla bányapusztai gazdaságában 3 halastó van, a melyekben ponty,

czompó, tavipisztráng és törpeharcsa tenyésztetnek. Vannak még más haltenyészt
tógazdaságok is, a melyek azonban csak most vannak kialakulóban és rövid id
alatt szintén jelents szerepük lesz.

Somogyvármegyében az utóbbi idben a selyemtenyésztés nagy lendületet vett. Seiyemtenyész-

A m. kir. selyemtenyésztési felügyelség kimutatása szerint Somogyban 1881-ben
tes

14. 1891-ben 89, 1901-ben 977, 1911-ben 2276 család foglalkozott vele. 1881-ben
termeltek 57 kg. és 90 dg. gubót 141 kor. 94 fül. értékben ; esik egy termelre
10 kor. 12 fill. 1891-ben 8107 kg. és 15 dg. gubót 15.979 kor. 32 fill. értékben

;

esik egy termelre 41 kor. 8 fill. 1901-ben termeltek 17.386 kg. és 90 dg. gubót
32.232 kor. 74 fill. értékben; esik egy termelre 32 kor. 99 fill. 1911-ben ter-

meltek 42.330 kg. és 50 dg. gubót 89.341 kor. 93 fill. értékben ; esik egy terme-
lre 39 kor. 25 fiü. De hogy a selyemtenyésztés, megfelel kezelés mellett egye-
seknek müy hasznot adhat, mutatja, hogy Mizerák Sándor gyékényesi lakos

1911-ben 194 kor. 24 fülért kapott gubóért. A m. kir. selyemtenyésztési felügyel-
ség kimutatása szerint a vármegyében 1913-ban 192 községben és pusztán, a
selyemtenyésztk száma 2020 volt, a kik 41.712 kg. és 70 dg. gubót termeltek,
a melyért a felügyelség 87.294 kor. 91 fülért fizetett ki ; s így átlag egy terme-
lre 43 korona 21 fülér esik. A selyemtenyésztési felügyelség a selyemtenyész-
téssel foglalkozóknak 1880-tól 1913-ig összesen 1,525.000 koronát fizetett ki.

Mivel a szederfatenyésztés a selyemtenyésztéssel szoros viszonyban áü, érdekes a
selyemtenyésztési felügyelségnek a somogyvármegyei szederfa-állományra vonat-
kozó 1913. évi kimutatása, a mely szerint 1913-ban lombszedésre alkalmas szederfa
volt 35.616 drb., lombszedésre nem alkalmas pedig 60.300. A kiültetett szederfák
száma 1912-ben 5330, a tönkrement szederfáké pedig 8115 drb. volt, A felügyel-
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ség kiosztott a vármegyében 1912-ben, 2—3 éves szederfacsemetét 193.06 dara-
bot: kíültetésre alkalmas szederfát 3042 darabot. A selyemtenyésztési felügyel-
ség mködésének kezdete óta kiosztott Somogyban 2—3 éves szederfát 4,777.499
darabot, kiültetésre alkalmasat 92.855 darabot.

Az állategészségügyi szolgálatot a ü-fokú közigazgatási hatóság mellett, egy
törvényhatósági ni. kir. állatorvos és Kaposvár városban egy városi állatorvos

látja el. Mködik még a vármegye területén egy városi, 8 kör-, 1 községi, 4
magán- és 2 katonaállatorvos.

Az állandó állategészségügyi intézmények közül említést érdemel, hogy Kapos-
vár r. t. város a legközelebbi jövben 400.000 kor. költséggel, modern, a köz-
es állategészségügyi állapotoknak megfelel vágóhidat épít, A vármegyében van
61 köz- és 154 magánvágóhíd. A húsvizsgálatot ellátja összesen 21 állatorvos,

11 rendes orvos és 135 képesített husvizsgáló. 1912-ben levágtak közfogyasztásra
összesen 8878 drb. szarvasmarhát, 16.893 drb. sertést és 9816 drb. jnhot. A vár-

megyében 62 községnek van állatfelhajtással engedélyezett országos vására, melyekre
lovakat és szarvasmarhákat hajtanak fel, míg a sertések 17 község hetipiaczán

cserélnek gazdát. Somogy területén 67 vasti rakodóállomás van, a melyeken
1912-ben összesen 34.709 szarvasmarha, 7190 ló, 77.480 sertés és 7478 juh került

állatorvosi vizsgálat mellett elszállításra. A fertz betegségek közül a vármegye
területén elfordul a lépfene ; de az évek óta folytatott következetes oltással ez

a betegség is kevesbbedett. Elfordul még a veszettség, a takonykór, az ivarszer-

veken keletkez hólyagos kiütés, a rühkr, a sertésorbáncz, a sertésvész és a

baromfikolera. Serczeg üszök a vármegye területén abg fordul el.

^tcmlkekTari ^ mezgazdasági termékek egy részének iparszer feldolgozására egy ezukor-

feidoigozása. gyár, 13 gazdasági szeszgyár, egy ipari szeszgyár, egy len- és kenderfeldolgozó-

gyár és számos vízierre, gzerre, továbbá motorerre berendezett gabonarl-
malom van ; idetartoznak azonban még a balatonmelléki fellápból kiaknázott tzeg
(turfa) feldolgozására berendezett kéthelyi és feketebézsenyi tzeggyárak és a

kisebb-nagyobb olajütk.

Mindezek között a legjelentsebb a kaposvári ezukorgyár, a melynek a

ezukorgyártáshoz szükséges ezukorrépa termelésével nagy közgazdasági szerepe

van, mert ezzel a legszegényebb néprétegek b keresethez jutnak.

A gazdasági szeszgyárak leginkább a talajjavítás szempontjából fontosak.

A szeszgyártás melléktermékét a moslékot ugyanis takarmányozásra használják

fel. Közgazdaságilag azonban nagyobb jelentségek a kisüstök, a melyek különben

alig értékesíthet termékeket szeszfzés útján hasznosítják. Mivel Somogyban
1912-ben 2621 kisüstön fztek szeszt, ennek elnyeiben a kisgazdák is részesültek.

A csurgói len- és kenderfeldolgozógyár a len- és kendertermelést mozdítja el.

A vármegyében mköd kisebb-nagyobb malmok csak a belszükséglet szá-

mára dolgoznak s így a termelés fokozására ösztönzleg nem hatnak.

A nagykiterjedés tzegtelepek sok gazdának a kezeiben vannak. A nagy-

bereki tzegréteg Kéthelytl Faluszemesig %-tl 2 méter vastag rétegben mintegy

34 kilométer hosszúságban, rengeteg mennyiségben fordul el. továbbá az ú. n.

..Keleti bozót" -ban és a Kisbalatonban, a melyeknek a kiterjedése együtt kb.

40.000 k. hold, kimeríthetetlen mennyiség tzeget rejtenek magukban.

A tzeg kihasználása az egész vonalon folyamatban van és azt részben alomnak,

részben tüzelanyagnak használják. A kéthelyi uradalom már 20 év óta rendsze-

resen aknázza ki a tzeget és e czélra R. Dolberg-féle tzegprést alkalmaz.

A lengyeltóti uradalomhoz tartozó Feketebézseny pusztán is álbtottak tzeg-

feldnlgnzótelepet, melyet tzegalom tép- és préselgépekkel szereltek be, a melyek

napi teljesítképessége 2V*—3 waggon. A tzeget jelenleg háromféle alakban

készítik ki; tépett alom, tzegpor, préselt téglaalakban: tüzelanyagnak. ..A len-

gyeltóti uradalom által legutóbb a magyaróvári m. kir. vegykísérleti állomáshoz

megvizsgálás végett beküldött tzegben találtak: hamut 10'46°/
n . szervesanyagot

89'54%„ nitrogént 247°/
(

. phosphorsavat 0.97°/, , kálit nyomokban. A vízfelvev-

képesség 5'8-szorosa a saját súlyának, a mi a tzegalom kitn minsége mellett

tanúskodik. „Tervbe vétetett a tzegnek száraz desztilláczió útján, kokszszá való

feldolgozása, mely 'eljárás mellett, a kokszon kívül, egész sorozata az értékes vegyi

termékeknek lesz nyerhet."

Tzegkiaknázással és feldolgozással foglalkozik még a marczali uradalom

is. mely szintén almozásra és ipartelepein és gépeiben tüzelanyagul használja fel.
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A vármegye éghajlati, domborzati és talajviszonyai a szlmívelésre igen alkal- Szlmívelés.

masak és így ez a gazdasági ág nagy teriiletet foglal el. Bár e vármegye borai

nagyobb hírnévre nem tettek szert, azért egyes helyeken pl. a tihanyi apátság-

szárszói, a Zichy-féle nágócsi szlészetben term bor, a legjobb borokkal vetek-

szik. A lengyeltóti, marczali és tabi járás: a- balatonmelléki, a többi járások pedig

a villán}'—pécsi borvidékhez tartoznak.

A íilloxera itt is rohamosan tette meg pusztító útját, de a szlöbirtokosság,

a megyei es állami hatóságokkal együtt, azonnal és erélyesen látott a védekezés-

hez. Elévülhetetlen érdemeket szerzett e téren gróf Széchenyi Imre, a ki mint

balatonmelléki telepítési kormánybiztos, a balatonkeresztúri és kkúttapazdi határ-

ban nagykiterjedés és sikerült homoki szltelepítéseket végeztetett, a mivel

szlmívelésünket nagy lépéssel vitte elbbre, e területek értékét megsokszorozta,

és néhány száz magyar munkáscsaládot tartott vissza az Amerikába való kiván-

dorlástól. A pusztulás eltti szlterület 25.718 kát. hold volt, 1888-ban állott be

a nagyobb arányú csökkenés, mely 1895-ben érte el tetfokát. Ettl kezdve újra

szaporodik a szlvel beültetett terület s ma már 21.412 kat. hold, melybl 10.712

hegyi európai. 3046 hegyi amerikai, 2983 síkterület európai, 655 síkterület

amerikai és 4016 immúnis homok. A vármegye éjszaki részében a szénkéneggel

való védekezés, míg a déli részen az amerikai alanyra való oltás van inkább elter-

jedve. Szénkénegraktárak vannak: Kaposvárott, Pogányszentpéteren, Balatonszent-

györgyön, Balatonbogláron, Karádon, Kröshegyen és Adandón. Amerikai vessz-
termelésre berendezett nagyobb telep a vármegyében nincsen. A homoki telepítés,

különösen a Balaton mellett, igen szépen terjed és virágzó állapotban van.

Mivel a külföld részére ma már évrl-évre egyformaíz és zamatú bort kell

elállítani, ez pedig csak a fajborok házasításával érhet el, az okszer szl-
telepítéseknél a fajonkénti ültetés hódított helyet. Kétségtelen, hogy némely szl-
fajok beporozódására, illetleg megtermékenyülésére elnyösebb a kevert ültetés,

de mivel a fajborok jobban értékesíthetk, mint a kevert-ültetés szlk után nyert

borok, azért az új telepítéseknél a kevert ültetést igényl sárfehért, kéknyelt,
juhfarkát, fehérbajort (bajnár), vörösdinkát, kadarkát elhagyták és felkarolták az

olaszrizlinget, kövidinkát, mezest, ezerjót, szerémizöldet, szlankamenkát, nagybur-

gundit és a budai kadarkát ; a csemegefajok közül pedig legjobban díszlik a

Csabagyöngye, passatutti, muskát, odonel, chasselas, crognant, chasselas rouge,

chasselas blanc. Hogy Somogy területén az egyes szlfajok termékenységét fel-

tüntessük, közöljük a kaposvári uradalomhoz tartozó rinyakovácsi szl kat. hol-

danként 14 évi átlagterméseit : szlankamenka 28'03, kövidinka 27"56, szerémizöld

30'90, olaszrizling 12'09, mézes 12'30, sárfehér 5'15, nagyburgundi 10"20, oportó

5'51 és kadarka 9"06 kektoliter. Mivel a szerémizöldnek épp oly tüzes, testes és

finomzamatú bora van, mint az olaszrizlingnek, kétségtelen, hogy ez a vármegye
legjobb borfajszlje. Somogy évi bortermése átlag 120.000 hektoliterre tehet.

A vármegyében igen jó asztali bor terem, a melyet az ausztriai kereskedk szíve-

sen és jó áron vesznek meg.
A szl gombabetegségei közül a peronospora, oidium és az antracnosis (foltos

fenésedés) pusztít ; ez utóbbi csak nedves évjáratokban, akkor is csak szórványo-

san lép fel, az elbbi kett azonban kisebb-nagyobb mértékben évrl-évre és az

ellenük való védekezéssel drágítják a szl kezelését,

Az állati ellenségek közül a szlmoly a legveszedelmesebb ; kevésbbé a

szlüoncza ; az ellenük való védekezés leginkább az álczák és lepkék összeszedé-

Bére szorítkozik, mert az eddig alkalmazott szerek nem bizonyultak czélravezetknek.

A csemegeszlkereskedés eddig még nagyobb lendületet nem vett.

A vármegye agyagos és homokos vályogtalaja az erdnevelésre nagyon alkal- Erdészet,

inas; az agyagos vályogtalajokon a tölgy, bükk, cser és gyertyán az uralkodó

fanem, a homokos talajokon pedig a feny, ákácz, nyír és nyárfa. Az éghajlati

viszonyok szintén kedvezek az erdmívelésre. E kedvez viszonyok következtében
a legértékesebb lomblevel fák: a tölgy, cser, -bükk, gyertyán feltalálják tenyész-

igényeiket. Somogyban igen szép zárt lomblevel fáktól alkotott erdket találunk.

A kedvez éghajlati viszonyok következtében a homoktalajokon is igen szép feny-

veseket, ákácerdket és nyíreseket, st tölgyeseket is lehet találni. A fekvés is

kedvez, mert a vármegye domborzati viszonyai szelídek és a halmosabb vidéke-

ken is kevés a meredek lejt ; de még ezek sem annyira meredekek, hogy az

erdsítésre alkalmatlanok volnának.

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 17
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Somogyban, a kataszteri nyilvántartás szerint, 1912. év végén 209.446 k. hold

erd volt, a mi az összterület L8 százalékának felel meg. Ez a teriilet azonban
apadóban van. mert a magánkézen lév erdk irtása nem szünetel. Az ide-

vonatkozó törvényes intézkedések következménye, hogy rendszeres és szakszer
erdkezelés csak a kötött erdbirtokokon és azokon a magánerdbirtokokon van,

a hol rendszeres üzemtervek szerint, szakképzett erdészek vezetik az erdkezelést.

így nagykiterjedés és kiváló szép erdeik vannak a vármegyében: hg. Ester-

házy Miidósnak, hg. Festetich Taszilónak, gróf Festetics Pálnak, gróf Hunyadi)
Józsefnek, gróf Zichy Bélának, özv. gróf Széchenyi Imrénének stb.

tazdái- Az erdk kihasználása szempontjából az üzemtervek akként vannak megálla-

pítva, hogy a bükk-, tölgy-, cser- és gyertyánerdk mfatermelés czéljából 80,

1(10, 120 éves, tzifanyerés czéljából 60 éves turnusokra vannak beosztva: az

ákácz-erdk 20 éves, a fenyerdk 60 éves fordákra vannak osztva; de ez a

beosztás csak a nagyobb kiterjedés erdkre érvényes, míg a kisebb erdbir-
tokok csaknem kizárólag a tzifaszükséglet termelésére szorítkoznak.

Értékesítés. Az így kezelt erdk jövedelmezsége természetesen tetemesen növekedett is.

A faárak Somogyban 1913-ban a következk voltak: Mfának alkalmas tölgy:

m 3 20 koronától 50-ig, a bükk : m3 15 kor., cserfa m 3 12 kor., szilfa m 3 15 kor.,

barkócza, berkenye, körtefa m 3 15 kor., krisfa, ákáczfa m 3 20 kor., hársfa ni

12 kor. A tzifánál: bükkbl, gyertyánból, cserbl, szilbl, készült hasábfa méterje

6 kor., juharból, hársból, fenybl készült hasábfa és hengerfa méterje 3'75 kor.,

botfa méterje 3 kor., galyfa méterje 2 kor. A szállítási viszonyok elléggé trhetk.
Erdsítések. a vágások pótlása leginkább alátelepítésekkel történik, a melyre a kocsány-

talan tölgymakk a legkedveltebb ; de használják a kocsányos tölgy- és csermakkot
is. Az erdei tisztások és vágások hézagainak pótlására facsemetéket használnak,

a melyeket a csemetekertekben állítanak el. Minden nagyobb erdbirtoknak

megvan a maga csemetekertje, a községi és egyéb állami kezelés alatt

lev erdk részére pedig, az államerdészeti hivatal, kaposvári csemetekertjében

állítja el az erdei csemetéket, melyekbl évenként kb. 3 miUió csemetét osztanak

ki ingyen. A magánkézen lev erdknél a felújítás leginkább csak sarjadzással

történik ; kevés helyen gondolnak a rendszeres felújításra, s épp ezért a magán-
kézen lev erdk a rendszertelenség képét nyújtják.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. rendelkezései szerint, az állami kezelés alá tartozó

erdbirtokok vezetését a kaposvári állami erdészeti hivatal látja el ; a nem állami

kezelés alatt lev, de kötött erdbirtokok kezelésének ellenrzését pedig a pécsi

kerületi adófelügyelség végzi.

Károk. Az erdei károk itt nem nagy jelentségek. Még legnagyobb kárt okoz az

ú. n. Ocneria Dispár nev hernyó, a mely a falevelek lerágásával az erd fejl-

dését némileg visszaveti. Megemlítend még az utóbbi években fellépett lisztharmat,

mely leginkább a tölgyfák leveleit lepi el és teszi tönkre. Viharkár nem igen

fordul el.
vadászat. Somogy vadállománya mennyiségileg és minségileg is a legjobb hírnévnek

örvend. Herczeg Festeticli Tasziló berzenczei vadászterületei és vadászatai világ-

hírek. A vármegye furainak legnagyobb részénél a vadállomány nemcsak kímé-

lésben és gondozásban részesül, hanem mesterségesen is tenyésztik és annyira

szaporítják, hogy az szi vadászatokon egy napon 1000—2000 vad kerül terítékre.

Az apróvad tenyésztésénél leginkább az angol fáczánfélékre fektetik a fsúlyt,

melyek tojásait összeszedik és kotlóstyúkokkal keltetik ki. De a nyúl- és fogoly-

vadászat is igen élvezetes itt. Szép vizivadászatok vannak a Dráva vidékén és a

Balaton mentén elterül nádasokban, a hol a vadréczék és vadludak nagy számban

keltenek és tanyáznak. Az apróvadak elszaporodását, a kímélés, gondozás és

tenyésztés mellett, a dúvadak rendszeres irtása is elmozdítja.

De nagyvad is sok található Somogyban, nemcsak a zárt vadaskertekben.

de szabad területeken is. Általában azt tartják, hogy mind a vadaskertekben

elejtett dámvadak lapátjai, mind a szabad területekrl származó szarvasagancsok.

súlyra nézve elsrendek és a kiállításokon az els díjakat és kitüntetéseket nyerik.

Szép számmal található a vaddisznó is. ámbár nagy kártételei miatt üldözik. Nagy

az zállomány is. mely az egész vármegyében, még a kisebb erdkben is. a hol

nem irtják, szép számmal fordul el.
Gazdasági A Soinogyvármegyei Gazdasági Egyesület, mely közel félszázaddal ezeltt

sulet
' alakult, mindenkor tevékeny részt vett a vármegye mezgazdaságának fejlesztésében
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és az állattenyésztés elmozdításában. A hol csak lehetett, iparkodott a vármegye

mezgazdasági terményeinek bemutatásával Somogy mezgazdasági haladását

igazolni, a mit különösen a Bécsben rendezett mezgazdasági kiállításon bemutatott

czikkeivel ért el, a hol gyapjúkollekcziója általános feltnést keltett és juhászattal

foglalkozó gazdáinak nemcsak erkölcsi, de anyagi sikert is hozott. Az egyesület

különösen a vármegye kisgazdáit iparkodott a helyes állattenyésztésre és az okszer
gazdálkodásra serkenteni, mely czélból több helyen évente díjazásokat rendezett.

Az állam a gazdasági egyesületet abban a törekvésében, hogy az állattenyésztést

jobban fejleszthesse, díjazások rendezésénél, évente 2—3 ezer koronával segélyezte,

mely összegbl, más és más járásokban rendezett szarvasmarha- és lódíjazást.

Különösen szép sikert ért el az egyesület a nyugati fajmarhák kiosztásával, mely-

Lyel valósággal átalakította a vármegye szarvasmarhatenyésztését ós a sokkal jobban

értékesíthet és gyorsabb fejldési! nyugati faj marhák tenyésztését vitte elre.

1908-tól 1911-ig kiosztott az egyesület körülbelül 2000 bonyhádi jelleg fajmarha-

tehenet borjúval, 1,350.000 kor. értékben.

Az egyesület legújabban egy „Tejellenrz Szakosztály "-t szervezett, melynek

tevékenysége négy „Tejellenrz körzet" -re terjed ki, nevezetesen a kaposvári,

hetesi, marczali és iharosberényi körzetre, melyeknél az illet vidékek gazda-

közönsége körülbelül 2000 tehénnel van érdekelve. A „Tejellenrz Szakosztály"

mködésének czélja a fokozottabb, jobb és olcsóbb tejtermelés elmozdítása ; e

czélból a bejelentett teheneknél, havonta kétszer, pontos próbafejéseket és zsír-

vizsgálatokat tart, hogy így a bejelentett tehenek tejtermelésének mennyisége és

minsége nyilvántartható legyen ; továbbá a tehenek czélirányos takarmányozásának

elmozdítása czéljából etetési vizsgálatokat tart és a szükséghez képest a takarmányok

helyes összeállítására és adagolására nézve tanácsokat ad.

Ezzel kapcsolatban tejértékesítés czéljából több községben állított fel a köz-

ponti tejcsarnok közbejöttével tejcsarnokot és az e tejcsarnokokba beszállított

tejért évente körülbelül 100—120 ezer korona folyt be. Számos községben osztott

ki az egyesület kedvezményes áron bikákat, a mivel a községeknek a szebb és

jövedelmezbb szarvasmarhatenyésztést elsegítette.

1904-ben az egyesület szakképzett titkárt választott és azzal, hogy a vár-

megye gazdasági teendit is magára vállalta, a vármegye részérl nyert anyagi

támogatással, nagyobb tevékenységet tudott kifejteni. A mezgazdaságnak jöve-

delmezbbé tétele czéljából, évente több községben gazdasági eladást rendezett,

a szentimrei földmívesiskola és a csurgói szaktanárok közremködésével, a mi
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vármegye kisgazdái ma már az állattenyésztést

és a mezei gazdálkodást sokkal czéltudatosabban végzik.

Az egyesület nagy tevékenységet fejtett ki a téli idben rendezett háziipari

tanfolyamok szervezésével is, melyeknek elmozdítására állami segélyt is kapott.

E háziipari tanfolyamokat a vármegye több községében évente 2—3 havi idre
terjedleg rendezték s így módjukban állott az azokon résztvett kisgazdáknak

a háziipari czikkek elállítását elsajátítani. A háziipari tanfolyamok teljesen

ingyenesek voltak. Ez tette lehetvé, hogy a szalmából, fzvesszbl és gyékény-
bl készült czikkek elkészítésében sok száz kisgazda nyert kézügyességet és kiképzést.

Az egyesület ezidszerinti tisztikara : elnök gróf Hoyos Miksa, alelnök gróf

Somssich László, titkár Bogyay Emil, s. titkár Zobel István, pénztárnok Tevely

Béla dr.

A vármegye területét a pécsi állattenyésztési körzetbl 1906-ban kikapcsolták Ga
ü
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és Somogy vármegye területére önálló állattenyésztési felügyelséget szerveztek,

a melynek vezetésével Brolcés Rezst bizták meg, a ki a felügyelség teendit
még ma is végzi. Habár a gazdasági felügyelség mködési köre a gazdasági

tudósítók jelentéseinek csoportosításával és fejlesztésével, továbbá a vármegyei
gazdasági eladói és egyéb fontos gazdasági teendk ellátásával szélesebb tevé-

kenységi kört nyert, a ftevékenysége az állattenyésztés fejlesztésére irányul.

A gazdasági felügyelség, a hatósággal karöltve, a köztenyésztésre használt apa-

állatok vizsgálatában közvetlen részt vesz és így módjában van a köztenyésztést

ellenrizni és fejleszteni, továbbá az apaállatok szükségletében mutatkozó hiányokat
állami támogatás mellett közvetíteni. Résztvesz a felügyelség a tenyészállatok

vásárlásában, az állatvásárok, állatdíjazások és kiállítások rendezésében és mind-
ezek sikerét állami támogatással elmozdítja.

17*
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i* A gazdasági ismeretek terjesztésére és fejlesztésére szolgál a m. kir. föld-

mívelésügyi minisztériumtól fenntartott szentimrei földmívesiskola, melynek czélja

a kisgazdák gyermekeinek gazdasági ismeretekkel való ellátása és a nagyobb ura-

dalmak részéri' szakképzett altisztek nevelése. A hallgatók bennlakók, az összes
gazdasági munkálatokat gyakorlatilag végzik és emellett elméleti oktatásban is

részésülnek, A kétévi tanfolyamot végzett hallgatók tehát nemcsak az összes gaz-
dasági munkák czélszerü kivitelére, hanem a hallgatók elképzettségének meg-
felel mérvben, a gazdasággal összefügg elméleti dolgokban is kitanítja; st oly

gazdasági mellékágakban és kézügyességben is oktatást nyernek, a melyekre
különben alkalmuk nem kínálkozna.

*

írások.
8' le A következkben közöljük a vármegye nagyobb birtokainak egy részét, azok

üzemének feltüntetésével, hogy az egyes vidékek gazdasági viszonyait, gazdál-

kodási módját és rendszerét illusztráljuk.

Andocs. A veszprémi püspökség birtoka, bérl Hencz Ferencz. Összterület 2300 hold.

Ebbl kert és beltelek 30, szántó 1242, kaszáló 433, legel 78, erd 400, szl 10 és adó alá

nem es terület 108 hold. A gazdasági és üzemrendszer 4-es, 5-ös és 6-os forgó. Különleges
termelési ágai 120 hold czukorrépa, 4 hold mák és 60 hold czukorborsó. Lóállománya : igás
16 nyugati nehéz faj, urasági ló 4 angol, a ménes 65 nyugati és angol, 10 angol fajú anya-
kancza, 55 ugyanilyen csikó és egy ardenni tenyészmén. Marhaállomány 92 magyar fajú jármos
ökör, 12 nyugati tehén, 30 u. o. tinó, 6 üsz és egy nyugati fajú tenyészbika. Hizlalás alatt

áll 80. Juhállomány 1300 merino-precosz, 20 tenyészkossal. Sertésállomány 425 göndör zsir-

sertés, 70 anyakoczával és 10 kannal. Borszölfajai : mézesfehér, ezerjó és rizling. Van egy
6 és egy 8 HP gözcséplökészlete. A munkaert helyben és Trencsén vármegyébl szerzi.

E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona holdanként.

Ádánd. Satzger Géza 4800 m. holdas uradalma, melybl kert és beltelek 400 ni.

hold, szántóföld 4000 és kaszáló 400 m. hold. Az uradalom szabad gazdálkodást z, keres-

kedelmi magként bükkönyt 100 magyar holdon termel ; különleges termelési ágai : czukorrépa
200 k. holdon és kísérletképpen 10 k. holdon czikória. Lóállománya 60, melybl 15 vegyes
fajú, 13 urasági és tiszti kocsiló, 10 anyakancza, 20 csikó, 1 tenyészmén, arabs lipiczai faj,

mely utóbbi a gróf Jankovick Tivadar szölsgyöröki ménesébl való; nevezetesebb anyakanczák
Lola és Babám lipiczaiak, Óbaján, Hamdam, Lewi, Jussuf 1., Favory, Szilvia pedig arabsok.

Szarvasmarhaállománya 150 fehér és tarka jármos ökör s bonykád-szimmentháli keresztezés
80 tehén, 120 tinó, 35 üsz és 8 ugyancsak bonyhád-szimmenthali tenyészbika, Sertésállomány:

yorkshirei fajtájú 196, 27 anyakoczával és 2 kannal. A tejgazdaság napi termelése 350—500

liter, melyet a nyári 2 hónapon Siófokon, 10 hónapig Budapesten értékesítenek. Van két 10 HP
gözcséplökészlete és egy Fowler-féle, 20 HP gzekegarnitúrája. A munkaert helybl és a

vidékrl szerzi be, férfiaknál 120-tól 300, nknél 100-tól 200 filléres napszámárak mellett.

E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 32 korona holdanként.

Bárdibükk. Goszthonyi Mihály birtoka. Bárdibükk, Felsö-Zsippó, Alsó-Zsippó, Gyóta,

Szend, Lázok- és Magányos-pusztáival Bárdudvarnok nagyközség határában fekszik. Mihály-

pusztai tógazdasága Kapos-Szent-Benedek határához tartozik. Mintegv 2300 hold összterületé-

bl kert és beltelek 40, szántóföd 1400, kaszáló 100, legel 130, erd 400, szl 40, adó
alá nem es terület 10 hold, továbbá 180 hold halastó. Hatos és hetes vetforgó gazdasági és

üzemrendszert z. Különleges termelése a czukorrépa 40, mák 10 és lóbab 40 holdon. Lóállo-

mánya : igás 28 kis Percheron, urasági és tiszti kocsiló 12 lipiczai, továbbá csikó 12 és egy
tenyészmén, kis Perckeron-fajú. Marhaállománya : jármos ökör 36 magyar, 40 tehén, 56 tinó

és 30 üsz, bonyhádi fajták, továbbá gulyabeli 25 magyar és két szimmentháli tenyészbika.

Hizlalás alatt áll 40 tarka. Sertésállománya 35 anyakocza és szaporulata, mangalicza-fajú,

3 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését Kaposváron értékesíti. Halászatában, 180 holdon,

23 tóban, etetéssel forszírozott, rendszeres, intenzív haltenyésztést tíz ; fbb halfajai a ponty,

süll, sügér, pisztráng, folyami- és törpeharcsa, melyeket él szállítmányként Berlin. Wien.

Budapest és Kaposváron értékesít. Erdészetében a tölgy, feny és akácz, fiatal erdsítések
dominálnak. Van 200 holdas terjedelm vadaskertje is, fként dámvadakkal. 40 hold borásza-

tában az olasz-rizling, leányka, kövidinka és nagyburgundi a f borszlk ; szakszer pincze-

kezelése, palaczkozása stb. van. Konyhakertészetében zöldségfélét saját szükségletre termel.

A gazdaságnak, magánhasználatra, 7 állomással telefonberendezése és egy 8 K. W-os egyen-

áramú generátorral felszerelt villanytelepe, 145 Ainpére-óra capacitással, mely úgy a kastélyt.

mint a gazdasági épületeket világítja. Gazdasági gépei vannak, és pedig egy 10 HP göz-

cséplökészlete, egy Kszegi-féle motoros talajmível-gépe, egy 12 HP benzinmotora, mely a

szivattyúzás, takarmánykamra és villanytelep üzemerejét szolgáltatja. A munkaert túlnyomólag

helybl, a kisebb részét Mezkövesdrl szerzi be ; a férfiaknak 140—240, nknek 100—160

filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona.

Balatonlelle. Gróf Jankovich László birtoka. Bérlje Hónig Izidor. A 2400 m. hold össz-

terület birtok Lelle, Látrány és Túr községek határaiban terül el, melybl kert és beltelek

10, szántóföld 1200, kaszáló 500 és erd 250 m. hold. A Berek-lecsapolás munkálata alatt

600 in. hold áll. A bérl szabad gazdálkodást üz. Magtermelése a bükköny 100, baltazzim 50 — 60.

lóhere 40—50 m. hold. Lóállománya 16 igás Percheron-faj, 6 urasági és tiszti félvér

kocsiló. Marhaállomány 64 fehér jármos ökör, tehén 80, tinó, üsz és gulyabeli 120, mindannyian
bonyhádi keresztezések. A három tenyészbikából kett bonyhádi keresztezés. egy pedig szim-

mentháli. Sertésállomány 60 anyakocza és szaporulata, mangabeza-faj, 5 kannal. A tejgazdaság
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napi termelése 400—500 liter, melyet nyáron a fürdtelepen és télen Budapesten értékesítenek.

Az erdészetben a bükkfanemek dominálnak. Az egyes erdk tüzifakihasználásra rendszeres

üzemterv mellett, 50 éves fordában kezeltetnek. 5 holdon kertészet és körülbelül 300 új tele-

pítés gyümölcsfa is van. Két 8 HP gzcséplkészlete van. A munkaert helybl és a vidékrl
Bzerzi, férfiaknál 200-tól 300, nknél 160-tól 200 filléres a napszámár. E vidéken az átlagos

földhaszonbér 20 korona holdanként.

Balatonboglár. Gaal Gaszton 2377 holdas földbirtoka, melybl kert és beltelek 31, szán-

tóföld 440, kaszáló 108, legel 368, erd 21, szl 16, Balaton-tó 1372, adó alá nem es
terület 19 m. hold ; ezenkívül a zalavárinegyei Kvágóörs és Rendes községekben is birtokos.

Szabad gazdálkodást z. Lóállománya 11 ardenni és muraközi keresztezés!! igás, urasági és

tiszti kocsiló 6 félvér angol és egy ardenni tenyészmén. Marhaállománya 150, melybl 28 magyar
jármos ökör és 80 tehén, 40 üsz, 2 tenyészbika, szimmenthál-bonyhádi keresztezést! Sertés-

állománya 200 mangalicza, 40 anyakoczával és két kannal. A tejgazdaság kb. 300 liter napi

termését részint helyben, részint Budapesten értékesíti. A Balaton-tón halászata bérbe van adva.

Erdészetében az akácz és feketefeny dominál, 10 éves új ültetés. Borszlje az ezerjó-faj.

Gazdasági iparága a tözegtermelés. Egy 8 HP gzeséplgarnitúrája van. Helybeli munká-
sokkal dolgozik, férfiaknál 130 - 240, nknél 100 - 200 fillér a napszámbér. A föld átlagos haszon-

bére 36—80 korona holdanként.

Bálványos. Satzger Pál uradalma. Bálványos és Kereki határában terül el. 4331 k. hold

területébl kert 6, szántóföld 2362, rét 187, szl 9, legel 496, erd 1182, adó alá nem
es rész 86 hold. Szabad gazdálkodást z, de azért a hatos és hetes forgót is betartják.

Kereskedelmi magvat termel, lóherét 40, luezernát 30 és baltazzimt 40 magyar holdon.

Lóállománya 38 (öreg) és 4 (növendék) ló. Marhaállománya 187 jármos ökör és bivaly, 116
tehén, 145 növendéküszö és tinó. Juhállománya 960 merino. Sertésállománya 86 anyakocza,
447 növendékkel. Tejgazdasága 400 liter napi termését Budapesten értékesiti. Erdészetében
gyertyán- és cserfák dominálnak, nagyrészt fiatal erd. Borászatában a rizling és burgundi a bor-

szölfajok, a chasselas, mézes és ezerjó a csemegeszlk. Gyümölcsöse 6000—7000 fa, leginkább
dió-, alma- és szilvafa, kb. 2000 koronát jövedelmez. Egy 10 HP és egy 8 HP gzcséplgar-
nitúrával és két marokrakó-géppel gazdálkodik. Helybeli munkaert dolgoztat, férfiaknál 100—300,

nknél 80—200 filléres napszámért. E vidéken a föld haszonbére holdanként nagyban 12,

kicsiben 16—20 korona.

Balatonszemes. Gróf Hunyady József dr. uradalma. Szárszón és Szóládon szintén birtokos.

A 7259 m. hold összterületbl kert és beltelek 12, szántóföld 1100, legel 212, erd 456, szl
17'/

2 , adó alá nem es terület 235, Balaton- és ártér 4864 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere
5-ös vetöforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt 20—25 holdon termel. Különleges termelése

ezukorrépa 50 holdon. Lóállománya : igás 16 vegyesfajú, urasági és tiszti kocsiló 20 amerikai

fajta. Marhaállománya : fehér és tarka jármosökör 48, és 80 tehén, 30 üsz, 4 tenyészbika, mind-
annyian berniek. Juhállománya újabban precoszszal keresztezett 317 electoral negreti és 3

tenyészkos. Tejgazdasága naponta 400 liter tejet értékesít helyben és Budapesten. Balatoni

halászata bérbeadva. Erdészete rendszeres üzemtervvel tüzel- és szerszámfa-termékeket hasz-

nosít. Borászatában f borszlöfaj az olasz-rizling, csemegeszlje a chasselas. 7 hold kerté-

szetén, helyben értékesítve, kb. 1200 korona ért termel. Van malma is, szivó gázmotorral,

3 hengerrel és két köj arattál. Egy 8 HP gözcséplgarnitúrával, egy Kszeghy-féle 60 HP talaj-

mível motorekével és egy marokrakóval gazdálkodik. Helybeli és felvidéki munkaervel dol-

goztat, férfiaknál 160—600, nknél 160—400 filléres napszámot fizet. Az átlagos földhaszonbér

40 korona magyar holdanként.

Babócsa. Gróf Somssich Béla birtoka. Birtokos Horvátországban is. A babócsai 2000
katasztrális hold területbl kert és beltelek 25, szántóföld 1400, kaszáló 100, legel 200, erd
100, szl 9 k. hold, a többi nádas és adó alá nem es terület. Gazdasági és üzemrendszere
8-as és 10-es vetforgó. Kereskedelmi magként 1 holdon répát, 30 k. holdon lóherét termel.

Különleges termelési ága a ezukorrépa, 75 k. holdon. Lóállománya 20 igás belga-ardenni, 12

urasági és tiszti kocsiló, angol félvér, ménesben 70 félvér és ardenni anyakancza és csikó, továbbá
egy angol telivér és 2 ardenni tenyészmén. Marhaállománya : 104 magyar jármos ökör, 40
szimmentháb és bonyhádi keresztezésü tehén, 110 vegyes gulyabeli marha, 2 szimmentháli
tenyészbika. Hizlalás alatt áll 40. Bikákat eladásra nevelnek. Juhállománya 500 merino. Sertés-

állomány 110 anyakocza és szaporulata, mangalicza-faj, 6 kannal. A tejgazdaságból kevés tej

kerül piaezra, a borjútenyésztésre használják fel. Erdészetében a fz és nyár dominálnak, 20 éves
fordában tüzifatermelésre, kosárfonásra, rzsegát-készítésre használják ki. Borászatában az

olasz-rizling a f borszlöfaj. Vízimalma két köves és két hengeres, van téglaéget-kemenczéje
is. Van két 8 HP cséplje és négy kévekötje. Helybl és vidékrl szerzi be a munkaert,
férfiaknak 160-300, nknek 120—200 filléres napszámárat fizet. E vidéken az átlagos föld-

haszonbér kicsiben 65, nagyban 24 korona k. holdanként.
Bárdudvarnok. Darnay Béla birtoka. Lakás a Bánya-pusztán. A 632 m. hold összterületbl

kert és beltelek 24, kaszáló 93, legel 20, erd 110, szl 2, halastó 34 m. hold, a többi pedig
szántóföld. Gazdasága és üzemrendszere 3-as forgó. Kereskedelmi magvakként lóherét 38,

bükkönyt 48 holdon termel. Különleges termelési ágai a ezukorrépa 22, mák 2 m. holdon.

Lóállománya 10 igás, vegyesfajú. Marhaállománya 36 magyar és tarka jármos ökör, 37 tarka

tehén, 70 gulyabeli vegyes, két tarka tenyészbika, két bivaly. Hizlalóban 18 marha. Sertés-

állománya 40 anyakocza és szaporulata, mangaheza-fajta, két kannal. Tejgazdasága naponta
átlag 100 litert értékesít Kaposvárott. Méhészete 40 Zirzon-kaptár, mézét Kaposvárott értékesíti.

Halászata 3 tóból, leginkább ponty, ezompó, tavi pisztráng és törpe harcsa, melyet külföldre és

Kaposvárott ad el. Van egy 8 HP gzeséplgarnitúrája, 2 kévekötje. Helyi munkaervel dol-

goztat, férfiaknál 100—300, nknél 100—200 filléres napszámárak mellett. E vidéken a föld

átlagos haszonbére holdanként kicsiben 40 korona, nagyban 30 korona.
Bárdudvarnok. Gróf Somssich Géza birtoka. Lakás Vóta-puszta (Kopaszhegy). Birtokok

Bárdudvarnok, Gige és Kadarkút határában. A 2000 m. hold összterületbl : kert és beltelek
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20, szántóföld L200, kaszáló és legel 200, szl 5 magyar hold, a többi erd. A gazdasági
és tizemrendszer 5 ös forgó. Répamagot 5, czuiorbórsót Í0, lóherét, biborherét s luczernát 50
holdon termel, kereskedelmi magként. Lóállománya 8 igás vegyesfajú, 10 urasági és tiszti

kocsiló, arabs. Marhaállománya 68 magyar jármos ökör, 8 bonyhádi fajtehén, 80 növendék vegyes,
20 a hizlalóban és egy tenyészbika, bonyhádi fajta. Juhállománya 800merino, 30 tenyészkossal.
Sertésállománya 4D anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Erdészetében vegyes
lombfák dominálnak, tzifa- és szerszámfának hasznosítják. Borászata 5 hold új telepítés szl.
Van egy 6 Hl' gzcséplögarnitúrája, egy benzinmotora, egy kévekötje. Helyi munkaervel
dolgoztat, férfiaknál L00— 300, nknél 100—200 filléres napszámár mellett. Az átlagos föld-
haszonbér holdanként kicsiben 30, nagyban 20 korona.

Berzencze. Herczeg Festetich Tasziló uradalma, Berzencze, Csurgó, Alsók, Sarkad, Porrog-
Szent Király, Szenta, Udvarhely, Tárány, Vizvár, Bélavár, Háromfa, Bolhás, Balaton-Szentgyörgy
községek határain terül el. Birtokos még Zalában is. A somogyi uradalmak összterülete 48,986 k.

hold és 343 öl, melybl saját kezelésben van 25.000 k. hold, a többi bérbe van adva. A saját

kezelés területbl kert és beltelek 35, .szántóföld 1500, kaszáló 600, legel 400, szl 31 k.

hold, a többi erdség. A gazdasági és üzemrendszer 4-es vetforgó. Lóállománya 24 igás angol
félver, 8 urasági és tiszti kocsiló angol félvér, a ménesben 33 angol félvér és egy telivér

tenyészmén. Marhaállománya 72 magyar jármos ökör, 100 szimmentháli tehén, ugyanilyen fajú

190 tinó, üsz és gulyabeli, 4 szimmentháli tenyészbika és hizlalás alatt 50 vegyes marha
Tejgazdasága kb. 500 liter napi termelést értékesít az alsoki tejszövetkezetben. Erdészetében,
mely hírneves vadászterület, a tölgy dominál. 80 éves fordában, rendszeres üzemtervvel tzifát
és müfát hasznosítanak belle. Borászatában a f borszl az olasz-rizling, csemegeszlje a
chasselas. Gazdasági iparvállalkozásai (Udvarhelyen) : bérbeadva egy szeszgyár 1450 hl. kon-
tingenssel, 2 vízimalom, 3-3 köre, Berzenczén. Van egy 10 HP gzcséplögarnitúrája. Helybeli
munkaervel dolgoztat, férfiaknál 160-320, nknél 80—200 filléres napszámár mellett. Az átlagos
földhaszonbér holdanként kicsiben 30, nagyban 24 korona.

Böhönye. Gróf Festetics Pál uradalma. Bérli : Margalit Alfréd és Ödön. a böhönyei
Dávod pusztán laknak. A 3600 m. hold összterületbl kert és beltelek 50, szántóföld 1500,
kaszáló 170, legel 80 hold, a többi erdség. A gazdasági- és üzemrendszer 6-os vetforgó.
Kereskedelmi magvakat kivételesen termelnek. Mint különleges termelési ággal, a czukorrépával
12 k. holdon kísérleteznek. A lóállománya: igás 16 hidegvér, urasági és tiszti kocsiló 6 félvér

angol, ménesbeli 20 hidegvér és egy ardenni tenyészmén. A marhaállomány 80 fehér és tarka
jármos ökör, 70 vöröstarka gulyabeli, egy bonyhádi fajú tenyészbika. Hizlalás alatt áll 35-40
marha. Juhállománya 1500 féss, gyapjas merino, 35 tenyészkossal. Sertésállománya 70 anya-
kocza és szaporulata, mangaliczafajú, 9 kannal. Két darab 8 HP gzcséplögarnitúrája van.
Helyi és vidéki munkaervel dolgoztat, férfiaknál 140-300, nknél 90-140 filléres napszám-
árak mellett. Az átlagos földhaszonbér nagyban 20 korona holdanként.

Böhönye. Gróf Festetics Pál uradalmai. Bérlöknek van kiadva. A 38.000 ni. hold Böhönye,
Nagybajom, Kutas, Beleg, Kónyi, Gálosfa, Böszénfa és Vese községek határain terül el. Még
Veszprém vármegyében is birtokol 20.000 holdat. Erdészetében a tölgyfa dominál, 80—100 éves
fordában, rendszeres üzemterv mellett kezelik. A szállítási viszonyok kedvezek. M és tzi
fát hasznosítanak. Vadállománya gazdag, szarvas, dám, z, nyúl, fáczán, fogoly és kártékony-

vadak fordulnak, el benne.
Csákány. Ozv. Hertelendy Andorné birtoka. 1140 in. hold összterületébl kert 2. szántó

502, kaszáló 165, legel és erd 471 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetforgó. Lóherét
80 m. holdon takarmány- és magként termel. Lóállománya : igásló 6 vegyes, urasági és tiszti

kocsiló (i angol félvér, csikó 5—6 félnehéz. Marhaállománya 28 fehér jármos ökör, 40 fehér és tarka

tehén, gulyabeli 60 fehér és tarka, továbbá egy szilaj és egy tarka tenyészbika. Juhállománya 1200,

25 tenyészkossal. A tejgazdaságot kicsiben zi. Van egy 8 HP gözcséplökészlete, két marok-
rakó aratógépe. A munkaert helybl szerzi, férfiaknál 60-240, nknél 60— 120 filléres nap-

számárak mellett. A föld átlagos haszonbérlete nagyban 20, kicsiben 30 korona m. holdanként.

Edde. Inkey László uradalma. Alsó-Bogáton lakik. A körülbelül 4000 m. holdas össz-

területbl, mely bérbe van kiadva, kert és beltelek 40, szántóföld kb. 2500, kaszáló és legel
kb. 600, erd kb. 800, szl 10 hold. Halászata egy 30 holdas hizlaló-tó, melyben fleg pon-

tyot s ezenkívül süllöt, czompót, törpe harcsát tenyésztenek. A haltermést budapesti kereskedk-
nél értékesitik. Selyemhernyó-tenyésztés czéljaira a szomszéd községeknek meg van engedve az

epresek levelezése. Erdészetében a tölgy- és cserfák dominálnak. 60 éves fordában, rendszeres

üzemtervvel kezelik. Borászatában a rizling és oportó a f borszlfajok.
Erdöcsokonya. Gróf Széchenyi Géza uradalma. E birtok Visonta és Rinyaujlak határaira

is kiterjed. Még Barcson is van közös birtoka. Az erdcsokonj^ai 9759 k. hold uradalomból,

melybl 6500 k. hold bérbe van adva, kert és beltelek 10, szántóföld 1500, kaszáló 170, legel
410, szl 22, tógazdaság saját kezelésben 104 k. hold, a többi erdség. A gazdasági és üzem-
rendszere 4-es, 5-ös vetforgó. Lóherét 45, nyulszapukát 45 k. holdon termel, kereskedelmi mag-
ként. Különleges termelési ága a nagybani burgonyatermelés 250—300 k. holdon. Lóállománya

:

igás 44 ardenni, urasági és tiszti kocsiló 8 angol félvér. Jó hírnev ménese 120 angol félvérbl

áll. Van két ardenni tenyészménje is. Marhaállománya 70 fehér jármos ökör, gulyabeli 120 fehér

és hizlalóban 110. Juhállománya feloszlóban, 1100 merinóból áli. Sertésállománya 70 anyakocza

és szaporulata, mangaliczafajú, 7 tenyészkannal. Halászata 9 tóban pontyot tenyészt, Bécsben,

Budapesten, Németországban értékesíti. Erdészetében a tölgy, feny, akáczfák dominálnak. 60,

50 és 20 éves fordában, rendszeres üzemtervvel kezelik. Tzifát és mflfát hasznosítanak. Nagy
gonddal berendezett szép fáczántenyésztésérl is nevezetes. Borászatában a rizling a f bor-

szl, csemegeszlje a chasselas. Gazdasági ipart is üz, van szeszgyára 1400 hl. kontin-

genssel, egy vízimalma két kvel és két hengerrel. Két 8 HP gzcséplökészlettel, egy 60

HP benzinmotoros traktorral, 5 kévekötgéppel gazdálkodik. A munkaert helybl szerzi be,

férfiaknál 120 260, nknél 100—180 filléres napszámárak mellett. E vidéken földet kicsiben

nem adnak haszonbérbe, nagyban az átlagos haszonbér 25-tl 40 korona k. holdanként.
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Felsóinocsolád. Kacskovics Zoltán birtoka. Kiterjed még Ecseny, Szentgáloskér, Örs-puszta,

Gamás- és Túrkölesdi-Bükk-puszta határrészekre. A 2800 k. hold összterületbl kert és beltelek

r>. szántóföld 1950, kaszáló 210. nagyrészt rétes legel 200, erd 400, szl 10, adó alá nem
es terület 15 hold. Váltógazdálkodást üz. Kereskedelmi magként lóherét és luczernát termel.

Lóállománya: igás 30, urasági és tiszti kocsiló 12, ménesbeli 30 és 4 tenyészmén. Nevezetesebb
ménéi a Princ August. Princ Regent, Verneul. Marhaállománya teljesen vöröstarka fajú és pedig
jármos ökör 160, tehén 4(t, tinó 180, üsz 10, tenyészbika 6, hizlalóban 40. Juhállománya 1200
husinerino. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 16 kannal. Méhészete
csupán háziszükségletre termel. Halászatában pontyot tenyészt, háziszükségletre. Erdészetében a

tölgy és akácz dominálnak, tzi-, szerszám- és épületfát hasznosítanak. Borászatában f bor-

szölöfajok a rizling és burgundi, csemegeszlje a chasselas. Gazdasági iparához kétköves
vízimalom, két-köves olajüt, téglaéget-kemencze tartozik. Van 3 gzcséplgarnitárája is.

A munkaert helybl szerzi be, férfiaknál 200—300, nknél 100—200 filléres napszámárak mel-

lett. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 30, kicsiben 40 korona holdanként.

Felsösegesd. Gróf Széchenyi Bertalan hitbizományi uradalma, kiterjed még Alsó-Segesd
határára is, 11.000 m. hold összterület. Birtokol még Zemplénben is 4000 m. holdat. A fels-
segesdi uradalomból kert 165, szántóföld 4800, kaszáló 400, legel 450, erd 5000, halastó 100
m. hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es és 5-ös vetforgó. Kereskedelmi magként retket 10,

lóherét 100, bükkönyt 140 m. holdon termel. Különleges termelési ágai a czukorrépa 400, dohány
40 m. holdon. Lóállománya : igás 52 hidegvér, urasági és tiszti kocsiló 18 angol félvér, ménes-
beli 50 hidegvér és két hidegvér tenyészmén. Marhaállománya : jármos ökör 256 magyar és

tarka, tehén 45 berni és angol, 85 tinó és 62 üsz vegyesek, 7 berni és angol tenyészbika,

továbbá 45 bivalygulya és 200 hizlalás alatt. Juhállomány 1600, merino és merino-prekosz, 47
tenyészkossal. Sertésállománya 250 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 35 kannal. Tej-

gazdasága naponta 300—400 litert termel részben eladásra, részben borjúnevelésre és részben
vajkészítésre. Halászatában, 7 tóval, pontyot, süllt, dunai harcsát, czompót, sügért, pisztrángot

tenyészt, Budapesten és Bécsben értékesíti. Erdészetében a tölgy dominál, 80 éves fordában,

rendszeres üzemtervvel tzi- és mfát hasznosítanak belle. Gazdasági iparul téglaégett tart

fenn, saját szükségletre. Négy 10 HP gzcséplkészlettel, egy gzekegarnitúrával, 10 kéveköt-
és 6 marokrakógéppel gazdálkodik. A munkaert helybl és a vidékrl szerzi be, férfiaknak

160—500, nknek 80—240 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér hol-

danként kicsiben 38, nagyban 30—32 korona.

Felsözsitfa. Véssey Lajos hitbizományi uradalma. Kiterjed Vese határára is. Összterülete

6712 m. hold, melybl Vesén 2000 m. hold bérbe van adva. Felszsitfán a szcsénypusztai
4712 m. holdból kert 61, szántó 1785, kaszáló 282, legel 284, erd 2080, szl 4, egyéb terület

170 hold. Gazdasági és üzemrendszere 7-es vetforgó. Lóállománya: igás 16 nehézfajú, urasági

és tiszti kocsüó 8 könny faj. Igáslovak Után átlag 6 csikót nevel. Marhaállománya : jármos ökör
100 szilaj, tinó 90 tarka, hizlalóban 50 tarka, van még két ugyanilyen tenyészbikája is. Juh-

állománya 4000 merino, 70 tenyészkossal. Baromfitenyésztése plymouthtyúkokat nevel az állam

részére is, fként tenyésztési czélokra. Erdészetét rendszeres üzemtervvel mveli ; elsrend,
gyönyör, jól gondozott mintaerdk, a gyertyán, tölgy, bükk, feny, csak szálalóvágásra, domi-
nálnak benne. Értékesítik, mint tzi- és szerszámfát, de csak saját használatra. Irtás nincsen.

Nagy vadállománya : dámvadban, zben, szarvasban és apróvadban gazdag. Négyholdas gyü-
mölcsös is be van állítva. Gazdasági ipart tégla- és cserépégetvel és két 3 köves, 2 hengeres
vizimalmon z, a „czifra-nialom" motorral is be van rendezve s az egyik malom bérbe van
adva. Két 8 HP gzcséplkészlettel, két kéveköt- és 3 marokrakó aratógéppel gazdálkodik.

A munkaert helybl és vidékrl szerzi be, férfiaknak 100—300, nknek 80—200 filléres napszám-
árakat fizet. E határban nincs bérlet. Az uradalom egyike a vármegye leggondozottabb gazda-

ságának, építkezései mintaszerek.
Gölle: Pa Hetény. A kegyes tanítórend birtoka. Kiterjed Attala határára is. 2600 k. hold

összterületébl kert és beltelek 30, szántóföld 1550, kaszáló és legel 800 k. hold, a többi

erdség. Gazdasági és üzemrendszere a talajviszonyokhoz képest változik. Lóherét 35—40 holdon
termel kereskedelmi magként. Különleges termelési ága a czukorrépa 70 k. holdon. Lóállománya :

igás 16 vegyes, tiszti kocsiló 4 könny, átlagosan 5—6 csikót is nevel. Marhaállománya : jármos
ökör 112 magyar és nyugati, gulyabeli 160 nyugati, két bonyhádi tenyészbika, hizlalás alatt áll

80—100. Juhállománya 2500 merino-negretti. Sertésállománya 75 anyakocza és szaporulata, man-
galiczafajú. Van méhészete is, 100 anya és szaporulata, különféle kaptárakban. Halászata két
holdas tóval pontyot tenyészt, Újdombováron értékesíti. Erdészetében cser, kris, tölgy domi-
nálnak. 60 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, hasznosítanak belle szerszám- és tzifát.

Egy 10 HP, egy 8 HP gzcséplkészlettel, egy 24 HP gözekegarnitúrával, két marokrakó- és

négy kaszálógéppel gazdálkodnak. A munkaert a környékbl és idegen vidékekrl szerzi be,

férfiaknak 160—300, nknek 100—180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos föld-

haszonbér k. holdanként kicsiben 30—36, nagyban 24—25 korona.
Uyngy. Kacskovics Kálmán dr. birtoka. Kutas, Nagybajom határaira is kiterjed. A 2000

in. hold összterületbl az úgyszólván botanikuskert jelleg park 14, szántóföld 1000, kaszáló
liio, szl 10 hold, a többi terület legel és erdség. Gazdasági és üzemrendszere 4-es, 6-os

I

vetforgó. Lóherét 40—60, répát 4—5 holdon termel kereskedelmi magként. Lóállománya : igás

10 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 4 vegyes. Marhaállománya : jármos ökör 40 magyar, tehén
20 magyar és tarka, továbbá ugyanilyen fajú 40 tinó és üsz és még két szimmentháli tenyész-
bika. Juhállománya 2000 merino, 60 tenyészkossal. Erdészete 400 m. hold akáczos, 10 éves
fordában szlkaró-üzemre hasznosítják. Borászatában a rizling és bakator a fö borszl-
fajok, csemegeszlje a chasselas. Kertészetében 6-féle fajú 1200 almafa most fejldött ter-

mvé. Két 8 HP gzcséplkészlettel gazdálkodik. A munkaert helybl szerzi be. Része-
sekkel dolgoztat. A szántóföldeket részben az angol farmrendszer szerint adta ki, mindkét
részre igen jó gazdasági eredménynyel. Az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 24, nagy-
ban 20 korona.
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Gyugy. Kaeskovies Mihály dr. birtoka. Gyugy község határában fekszik, összterülete 800
hold. melybl keit és beltelek "l0, szántóföld 600, kaszáló 40, legel 20, erd 100, szl 10 és

adó alá nem es terület 20 hold. Gazdasági és üzemrendszere a 6-os vetforgó. Kereskedelmi
magként csillagfürtöt, Lóherét és luczernát termel Lóállománya : igás 8 belga, urasági és tiszti

kocsüó 4 félvér, anyakancza "> félvér és csikó 12, vegyes fajúak. Szarvasmarhaállománya: jármos
ökör 28 fehér, telién (i bonyhádi, továbbá ugyanilyen fajta 20 tinó, 8 üsz és 1 tenyészbika:
hizlalás alatt áll L8 darab. Juhállománya 45 i Merino-prekosz fajú, 7 tenyészkossal. Borászatá-
ban a nemeskadarka és rizling a f borszlk. Gyümölcsöskertjében 1400 fa van. Van egy
L8 111' gzcséplökészlete. A munkaert a környékbl szerzi be. A férfiaknak 140—300, miknek
90 140 fillér iKipszániárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 1200 öles holdanként
30 borona.

Gyugy. Gróf Niozky László birtoka. Birtokos még Sopronban is kb. 3000 m. holdon.

A gyugyi birtok HU4k. hold összterületébl kert és beltelek 4, szántóföld 920, kaszáló 114, legel
244, szül 15 k. hold, a többi erdség. A szabad gazdálkodást zi; lóherét 40 k. holdon tennél
kereskedelmi magként. Lóállománya : igás 22 Percheron-keresztezés, anyakancza 11 és csikó 18,

angol félvérek, továbbá egy angol telivér és két eredeti belga tenyészmén. Marhaállománya

:

jármos ökör 48 fehér, telién 42 tarka, gulyabeli 68 tarka, hizlalóban 30, továbbá két berni,

illetleg pinzgaui tenyészbika. Juhállománya 850 merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya 53
anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. A tejgazdaság napi termelése kb. 200 liter,

nyáron a balatoni fürdkben, télen Budapesten értékesitik. Erdészetében a tölgy, cser, erdei

feny, akácz dominálnak. Az erdt 80—100 és 20 éves fordában kezelik, rendszeres üzemterv
szerint ; kihasználási termékek a tzifa, szlkaró és szerszámfa. Borászatában a rizling, kövi-

dinka, szlankamenka a f borszl fajok, csemegeszlje a chasselas. Kertészete 4—5 holdon hagy-
mát termel, gyümölcsfaiskolája kb. 20.000 darab. Gazdasági iparul téglaégett tart fenn, évi

250.000 tégla-termeléssel. Egy 8 HP gözcséplkészlettel gazdálkodik. A munkaert helybl
szerzi be, részes munkát végeztet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 30 korona

Hetes. Gróf Somssich Imre hitbizományi uradalma A birtok Hetes, Várda, Kaposújlak,
Bolhás, Beseny határában fekszik. Összterülete 7798 k. hold, melybl a kaposújlaki 900 k.

hold és besenyi 1200 k. hold külön kezelés alatt van, a bolhási 3165 k. hold pedig bérbe van
adva. A fennmaradó 2543 k. holdból kert 50

/ 2 , szántó 1907, rét s legel 274V2, szl és gyü-
mölcsös 7, erd 247, nem adóztatott terület 56 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere százalékos

vetésforgó, az állatállományhoz viszonyaivá. Lóherét és luczernát kb. 100, borsót és bükkönyt
50 k. holdon termel, kereskedelmi magként. Lóállomáiya : igás 1 8 félnehéz Percheron, urasági és

tiszti kocsüó 18 félvér lipiczai és angol, ménesbeli 35—40 vegyesfajú. Marhaállománya : jármos
ökör 100 fehér és tarka, tehén 100, tinó s üsz 350, növendékbika 25—30 és három tenyész-

bika, mindannyian szimmentliáliak, továbbá még 60—80 hízómarha is. Juhállománya 2000 féss-
gyapjas, 20 tenyészkossal A tejgazdaság napi termelése 400—450 liter, Kaposvárott értékesitik.

Az erdbl tzifát hasznosítanak. Van két 8 HP gzcséplökészlete és egy 60 HP traktora.

A munkaert Kaposvárott és vidéken (Zseliczség) szerzi be, férfiaknak 70—240, nknek 60—160
filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér k. holdanként kicsiben 70, nagyban ü8 korona.

Inkey-Antalfa. Báró Inkey József birtoka. Bérlje Klein Jen. A 2016 k. hold össz-

területbl kert és beltelek 68, szántóföld 1289, kaszáló 270, legel 298, szl 28, nem adóz-

tatott terület 61 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetforgó. Lóállománya : igás 24 félvér,

urasági és tiszti kocsiló 7 félvér, ménesbeli 47 félvér és egy tenyészmén, Fenész eredet. Feueán
nev telivér. Marhaállománya : jármos ökör 77 erdélyi, tehén 85, melybl 6 hollandi, a többi pedig
bonyhádi és szimmentháli, továbbá tinó 30, üsz 23, gulyabeli 64, tenyészbika 4, ugyancsak
bonyhádi és szimmentháli fajok. Sertésállománya 54 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú.
'! kannal. A tejgazdaság napi termelése 700 liter, Budapesten értékesítik. Borászatában a rizling

a f borszölfaj, föcsemegeszlje a chasselas. Van két vízimalma két kvel és két hengerrel,

finom rlésre. Két 8 HP gözcséplgarnitúrával csépel. A munkaert helybl szerzi be, férfiaknak
200—300, nknek 150—200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken
holdanként kicsiben 40, nagyban 17 korona.

Iharos. Báró Inkey Pál uradalma. Iharos és Somogy-Csicsó községek határaiban fekszik.

Kb. 4600 k. hold összterületébl kert és beltelek 100, szántóföld 2000, kaszáló 80, legel 220.

erd 2000, szl 20, nádas és tó 120, továbbá adó alá nem es terület 60 hold. Szabad gaz-

dálkodási rendszert ííz. Különlegesen, 14 k. hold szagos meggyfatelepén, évenként 50—60.000
botot termel. Lóállománya : igás 30 muraközi és nori, urasági és tiszti kocsiló 16 amerikai,

továbbá 10 csikó és két muraközi, illetleg nori tenyészmén. Szarvasmarhaállománya : jármos
ökör 76 fehér magyar, továbbá 130 tehén, 50 tinó, 60 üsz és pedig részben kitenyésztett tejel
pirostarka, részben hollandi lápmarha és montafoni borzderes fajok. Van 4 tenyészbikája, félvér

és importált hollandi, illetleg montafoni fajúak. Hizlalás alatt áll 30. Sertésállománya 60 anya-

kocza és szaporulata, mangaliczafajú, 8 kannal. Tejgazdasága kb. 1000 liter napi termelését

Csurgón értékesíti. Halászata 15 tóban fként pontyot, süllt s czompót tenyészt, a fvárosok-
ban értékesíti. Erdészetében a tölgy, gyertyán, bükk és akácz dominálnak. 40 és 80, továbbá
120 éves fordákban, rendszeres üzemterv szerint kezelik. A szállítási viszonyok kedveztlenek.
Borászatában a furmint, hárslevel és olasz-rizling a f borszlk. Gyümölcsöskertjében kiváló

alma- és körtefajokat termel. Gazdasági ipara van, és pedig hengermalma, nyersolajüzemre egy
kvel, ''< hengerrel, továbbá téglaégetöje is 200.000 db. termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és

pedig két 22 HP gzcséplökészlete, Caterpillarmotorok s 3 kéveköt aratógépe. A munkaert
részint helybl, részint Zalából és Horvátországból szerzi be. E vidéken az átlagos földhuszon- •

bér kicsiben 30—35, nagyban 2 )—30 korona k. holdanként.
Iharosberény-Gáma pa. Báró Inkey József birtoka. Bérlje Stern Lajos. 1534 k. hold össz-

területébl kert és beltelek 15, szántóföld 1032, kaszáló 53, legel 422, adó alá nem es terület 10

hold. Gazdasági és üzemrendszere 3—4—5-ös vetforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt, lóherét

termel. Lóállománya: igás 18 félvér és nóri, urasági és tiszti kocsiló 6, ménesbeli 18. anyakancza
16, csikó 18, mindannyian félvér és nori fajok. Marhaállománya: jármos ökör 72 erdélyi, tehén
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50 bonyhádszimmentháli, tinó 69 bonyhádi és erdélyi, üsz 51, tenyészbika 6, ugyancsak
bonyhádszimraentháli fajok. Juhállománya 1012 rambouillet és soissonier, 27 tenyészkossal.

Sertésállománya 11 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú 2 kannal. Tejgazdasága 300 liter

napi termelését Csurgón értékesíti. Egy 8 HP garnitúrával csépel. A környék falvaiból szerzi be

a munkaert, férfiaknak 200 -300, nknek 150—200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az

átlagos földhaszonbér holdanként nagyban 19, kicsiben 40 korona.

Iharosbcrény. Báró Inkey József birtoka. Bérlje Steinitz Imre. 2565 k. hold az összterü-

let. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetforgó. Különleges termelése a dohány 70 k. holdon.

Lóállománya igás 30 belga hidegvér, urasági és tiszti kocsiló 15 félvér, ménesbéli 8 hideg és

félvér, csikó 5 hideg és félvér és egy belga hidegvér tenyészmén. Marhaállománya : jármos ökör

120 erdélyi és bonydiádi, tehén 5U, tinó 140, üsz 20, mindannyian bonyhádi és szimmentháli

fajúak, ugyancsak ilyen 5 tenyészbika, továbbá 80 részint erdélyi, részint bonyhádi hizómarha.
Juhállománya 1000 prekosz-merino, 35 tenyészkossal. Sertésállománya 75 anyakocza és szapo-

rulata, mangaliczafajú, 5 kannal. Tejgazdasága 300 liter napi termelését helyben értékesíti.

Három 8 HP gözgépgamitúiával csépel. Környékbeli munkaervel dolgoztat, férfiaknak 2U0— 300,

nknek 150—200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként
kicsiben 40, nagyban 28 korona.

Iliarosberény. Báró Inkey József uradalma, lharosberény, P.-Szt.-Péter, Inkey-Antalfalva

határában fekszik, az összterülete 9914 k. hold, a melyben saját kezelésben áll kert és beltelek

100, szántóföld 590, kaszáló 110, legel 200, erd 10, szl 10, adó alá nem es terület 5 k.

hold. Gazdasági és üzemrendszere négyes vetöforgó. Lóállománya : igás 22 muraközi keresztezés,

urasági és tiszti kocsiló 12 angol félvér és amerikai, csikó 22 muraközi keresztezés, neveze-

tesebb versenylova Gara (Ganache-Silver-Thames). Marhaállománya : jármos ökör 44 nyugati,

továbbá hollandi és szimmentháli fajú jármos ökör 44, tehén 44, tinó 44, üsz 24, hízómarha 20,

tenyészbika 3. Sertésállománya 9 anyakocza és szaporulata, yorkshire-i fajú, 1 kannal. Tejgazda-
sága naponta 400 litert termel. Halászata pontyot, hüllt tenyészt, Nagykanizsán, Csurgón,
Budapesten értékesíti. Erdészetében a tölgy, cser, gyertyán, feny, hárs, szelíd- és vadgesztenye,
kris stb. fordulnak el, kihasználják mint donga s tzifát. Borászatában mindenféle fajszlt ter-

mel. Van 4 vízimalma és egy téglaéget kemenczéje. Egy 8 HP gzcséplgarnitúrával csépel. Helyi
munkaert alkalmaz, férfiaknak 140—400, nknek 80— 200 filléres napszámárakat fizet. Az átla-

gos földhaszonbér, k. holdanként kicsiben 35—45, nagyban 25 korona.
Jákó. Trux Hugóné, sz. Daruvári Kacskovics Margit birtoka. Budapesten lakik. E bir-

tok Jákó és Nagybajom határán fekszik. 1800 m. hold összterületébl kert és beltelek 42,

szántóföld 1340, kaszáló 80, legel 130, erd 115, szl 20, adó alá nem es terület 53 hold.

Gazdasági és üzemrendszere szükség szerinti szabad vetforgó, tekintve a szántóföldek talaj-

minségének nagyarányú különféleségét, az egészben azonban a hatos forgó az alap. Szapuka-
magot 15, lóherét 15 holdon termel kereskedelmi magként. Lóállománya : igás 24 részint hideg-,

részint melegvér, urasági kocsiló 5 angol félvér kancza, 1 herélt, 1 nyerges herélt, ménesbeli
(csikó) 26 hideg- és melegvér, anyakancza 20 vegyes. Marhaállománya : jármos ökör 44 magyar
és tarka, továbbá tehén 15 telivér szimmentháli és 30 bonyhádi, tinó 18, üsz 26, gulyabeli 55,

mindannyian szimmentháli és bonyhádi keresztezések. Van még két telivér szimmentháli s egy
szimmenthál-bonyhádi keresztezés tenyészbika és 2 telivér szimentháli és 6 bonyhádi fajtájú

növendékbika. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 kannal. Tejgaz-
dasága 120 liter napitermelését Kaposvárott értékesíti. Erdészetében akácz és tölgy dominálnak,
gazdasági szükségletekre hasznosítják. Borászatában a rizling és burgundi a f borszlk,
csemegeszlje a vörös és fehér chasselas. 10 hold gyümölcsösbl 60—70 métermázsát termel.

Van homokbányája saját használatra. Helyi munkaervel dolgoztat, férfiaknak 200—300, nknek
100 — 200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a föld átlagos haszonbére, holdanként, nagy-
ban 12, kicsiben 24 korona. Ezenkívül 300 holdon, a birtok tszomszédságában, bérgazdaságot
is folytat.

Kálniáncsa. Gróf Széchenyi István uradalma. 3643 k. hold összterületébl kert és beltelek

13, szántóföld 17o8, kaszáló 385, legel 286, erd 1156, szl 1, adó alá nem es terület 90 k.

hold. Gazdasági és üzemrendszere négyes és hetes vetöforgó. Különleges termelési ága a bur-
gonya 160 k. holdon. Lóállománya : igás 26 hidegvér Percheron, urasági és tiszti kocsiló 16
félvér, anyakancza 20 hidegvér Percheron, csikó 28 hidegvér és félvér, egy tenyészmén.
Marhaállománya: jármos ökör 92 magyar fajta, tinó 87, melybl magyar fajta 67, tarka 20. Juh-
állománya 884, merino finom gyapjas, 46 tenyészkossal. Erdészetében a tölgy-, nyír- és égerfa
dominálnak. 80 éves fordában, rendszeres üzemtervvel kezelik. Borászatában a rizling és kadarka
a f borszlk. Gazdasági iparvállalatai : egy mezgazdasági szeszgyár 936 hl. kontingenssel,
egy benzinmotoros vízimalom egy kvel és két hengerrel, finom rlésre. Van még egy 8 HP
^,/.cséplkészlete, továbbá két kéveköt aratógépje is. Helyi munkaervel dolgoztat, férfiaknak
240—300, nknek 150— 160 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken, k.

holdanként nagyban 20, kicsiben 28 korona.
Kéthely. Gróf Hunyady József kéthelyi uradalma. E birtok Kéthely, jlak, Balatonberény,

Varjaskér, Nagygomba, Mesztegny és Nagybajom határában fekszik ; a szemesi másik uradalom
Szemes, Szárszó és Szólád határain terül el. A kéthelyi uradalom 25 000, a szemesi 9000 k.

hold. A kéthelyi összterületbl kert és beltelek 44, rét 1180, szántóföld 5136, legel 2919, erd
6323, nádas 367, szl 60, Balaton 2178, adó alá nem es terméketlen terület 1543 k. hold.
Gazdálkodási és üzemrendszere szabad vetforgó. Különlegesen termel czukorrépát 580, dohányt
100, czikóriát 100, czirokot 10 k. holdon. Lóállománya : igásló 133, fele hidegvér s fele angol
félvér, urasági és tiszti kocsiló 32 angol félvér és telivér, ménesbeli 109 félvér, tenyészmén 3,
és pedig 2 angol telivér és egy félvér. Marhaállománya : jármos ökör 384, fele magyar s fele
tarka, tehén 240, negyedrésze magyar s a többi berni, ugyanilyen fajú üsz 250, tinó 233
bika 63. Van még 160 bivaly is, továbbá évente 150 hízómarha. Juhállománya 4500, merino.
prekosz és electorál negretri, 100—120 tenyészkossal. Sertésállománya 300 anyakocza és szapo
rulata, mangaliczafajú, 65 tenyészkannal. A napi 1200 liter tejtermelést Budapesten értéke
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siti. Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser- és tölgy dominálnak. 100 évea
fordaval. Üzemterv szerint kezelik. Kihasználási termékei a tiizi -, szerszám és mfa, de korlátolt

mennyiségben, körülbelül 50 60.000 korona értékben, melybe a saját gazdasági szükséglete is

bele van értve. Borászatában a f borszlfajok az olasz-rizling, oporto, burgundi, csemege-
szlje a chasselas es muskotály. Gazdasági iparvállalatai is vannak, és pedig egy vízimalma 2

köre s egy hengerrel, egy gzmalma 2 köjáratra 3 hengerrel; továbbá téglaéget körkeinenezéje
1,500.000 db. évi termeléssel. Két 10 111' és két S HP ^gzcséplkészlettel, egy 8 IIP mozgony-
nyal, a tzeg kiaknázásához Dobbery-féle préssel, egy garnitúra 20 111* gzekével, 5 markrakó
aratógéppel gazdálkodik. A munkások nagyrészt helybeliek, férfiaknak 140-240, nknek 100—180
filléres napszámárakat fizet. A földhaszonbér átlaga kicsiben 40, nagyban 30 korona.

Kercseliget. Maár (ívnia dr. birtoka, Bérbe van kiadva. A 94;S k. hold összterületbl kert
és beltelek 6, illetleg 25 k. hold. szántóföld 530, kaszáló és legel 350, szl 43 k. hold, a

többi erd. Borászata saját kezelésben van.

Kiskorpád. Makfalvay Géza fispán birtoka. 710 hold összterületébl kert és beltelek 40,
szántóföld 535, kaszáló 40, legel 40, erd 20, szl 20, adó alá nem es terület 15 hold. Gaz-
dasági és üzemrendszere háromféle vetésforgó. Lóállománya : igás ardenni kancza, urasági és
tiszti kocsiló 4 angol félvér, továbbá 4—6 csikó. Marhaállománya: jármos ökör 34 bonyhádi s

néhány magyar fajú, ugyancsak ilyenfajta tehén 20, gulyabeli 50 és három tenyészbika. Sertés-
állománya IS anyakoeza és szaporulata, mangaliczafajú, egy tenyészkannal. Tejgazdasága napi
7d 150 litei termelését Kaposvárott értékesiti. Különlegesen baromfiakat tenyészt eladásra, és
pedig sárga orpington-, bronzpulyka-, gyöngytyúk- és peJkingi-rucza-fajokat, csupán tenyészanya-
got boz forgalomba, mintegy 100 darabot. Méhészete 18 kaptárból áll, melybl Zirzon-kas tizen-

kett. Borászatában az olasz-rizling, kövidinka, ezerjó, nemes-kadarka a f borszlk, csemege-
szlje a chasselas. 500 gyümölcsfa után évente 40Ó—500 korona forgalma van. Van egy fi HP
gözeséplkészlete. Környékbeli munkaervel dolgoztat, férfiaknak 140— 200, nknek 120—180
filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 24—26, kicsiben
32 korona.

Kivadár. Gróf Somssich Adolf uradalma. 5449 ni. hold összterületébl kert és beltelek 10,

szántóföld 3000, kaszáló 400, legel 300, szl 7 magyar hold, a többi erdség. Gazdasági és

üzemrendszere többféle. Lóállománya : igás 14 félvér könny, urasági és tiszti ló 12, ménesbeli
42, szintén félvér-fajú. Marhaállománya : jármoS' ökör 102 fehér, tehén 42 vöröstarka, gulyabeli

60 fehér és 48 tarka, továbbá 4 vöröstarka tenyészbika. Juhállománya 3800, merino-electoral,

72 tenyészkossal. Sertésállománya 43 anyakoeza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Tej-

gazdasága 200 liter napi termelését Nagyatádon értékesíti. Erdészetében a tölgy a f fanem. 80

éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, kezelik, tiizi- és mfa kihasználásával. Borászatában

a kadarka a f borszlfaj, csemegeszlje a chasselas, passatutti. Van egy vízimalma, 2 köre

és 2 hengerrel. Két 8 HP gzcséplögarnitúrával gazdálkodik. A munkaert helybl és a vidékrl
szerzi be, férfiaknak 120—300, nknek 80—200 filléres napszámárakat fizet, E vidéken nincs

földhaszonbérlet.

Kutas. Tallián Gyula ny. fispán birtoka. Az 1080 m. hold összterületbl kert és beltelek

50, kaszáló 60, legel és erd 400, szl 10 m. hold, a többi szántóföld. 4-es vetöforgó gazda-

sági és üzemrendszert z. Lóállománya teljesen angol félvér, és pedig igás 12, urasági és tiszti

kocsiló 8, ménesbeli 24, csikó 45, tenyészmén 2 darab. A csikókat a katonaság számára neveli.

Marhaállománya : jármos ökör 40 félvér szimmentháli, tehén 24 tiszta szimmentháli, gulyabeli 120

félvér és tiszta, hízómarha 30, tenyészbika 2 szimmentháli. Erdészetében a feny, tölgy, akácz

dominálnak, 60, 80 és 20 éves fordában kezelik, tzifának hasznosítják. Borászatában a rizling

és burgundi a f borszlfajok, f csemegeszlje a chasselas. A gazdaságban van két. 3V2,

illetleg 6 HP benzinmotor is, a vizemelésre és villanyvilágításra szolgál. Egy 8 HP gzcsépl-
garnitúrával, 2 kéveköt-marokrakógéppel gazdálkodik. A munkaert helybl szerzi be, férfiak-

nak 120—300, nknek 80— 240 filléres napszámárakat fizet. A föld átlagos haszonbére kicsiben

30, nagyban 20 korona.

Kadarkút. Márfify Emil birtoka, melyet a somogyszentimrei földmivesiskola bérel Összterület

580-67 kat. hold, melybl kert és beltelek 1902, szántó 37428, kaszáló 3024, legel 40-09, erd
69'57, szl 3

P97 és adó alá nem es terület 43-50 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer : állat-

tenyésztésre alapított váltógazdái kodás. Czukorrépát, dohányt, lent, kendert stb. tanügyi czél-

ból kisebb-nagyobb területen termel. Lóállomány 56, melynek kb. fele angol-arabs félvér, fele

ardenni muraközi ; ebbl igás 8, hintósló 4, ménesbeli 8, anyakancza 11, csikó 24. Szarvas-

marhaállomány 108 ; ebbl jármos ökör 22 magyar, a többi szimmentháli-bonyhádi keresztezés,

még pedig 35 tehén, 12 tinó, 32 üsz, 6 hízómarha és 1 tenyészbika. A sertésállomány 2ö

mangalicza anyakoeza és szaporulata, egy kannal. A tejgazdaság napi termelése 250—300 liter,

melyet helyben és Kaposvárott értékesítenek ; van vajgyára is, váltakozó termeléssel. Baromfi-

tenyésztésében a sárga magyar és orpington keresztezés 300—500 drb. Méhészete 12 kaptár

;

a mézet helyben értékesítik, 1—P50 Kért kgmként. Van selyemhernyótenyésztés, szintén tan-

ügyi czélból. Erdészetében uralkodó fanem a cser, gyertyán, hárs és éger, melyeket szálaló-

üzemben kezelnek. Kihasználás : tzifa ; szállítási viszonyok kedvezk. Borászatában a f bor-

szlöfaj rizling, kövi dinka, mézesfehér és a f csemegefaj a chasselas. Kertészetében a zöld-

ségtermelés évi forgalma 200—300 K. 1700 drb gyümölcsfáról 300—400 q gyümölcs kerül

eladásra. 3000 5000 K értékben. Van egy 6 HP gözeséplkészlete. A munkaert Zala vármegyé-

bl szerzi. Napszámár férfiaknál 1—3, nknél 1—2 K. E vidéken az átlagos földhaszonbér

20 50 K.

Kaposmérö. Gaál János birtoka. Kaposmérö és Pannik községek határában fekszik. 1563

k. hold összterületébl kert és beltelek 16, szántóföld 934. kaszáló 143, legel 60, erd 3 c 6.

szl 4V-2, adó alá nem es terület 6 k. hold. Váltógazdasági rendszert z. Kereskedelmi mag-
ként fiivet és lóherét termel 100 m. holdon. Lóállománya: igás 20 hidegvér ardenni. urasági és

tiszti kocsiló 18 angol félvér, ménesbeli 7 és csikó 70 vegyes fajú. Marhaállománya: jármos

ökör 80 erdélyi magyar, tehén 85 szimmentháli telivér, tinó és borjú 28 szimmentháli, hízó-
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marha 10, tenyészbika két Svájczból importált szimmentliáli, továbbá 36 növendékbika. Szim-

mentháli tenyésztése több bel- és külföldi kiállításon els díjakat nyert. Juhállománya 1000

inerino, 80 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 5 kannal.

A tejgazdaság termelését Pamukon és Kaposváron értékesítik, részint borjúnevelésre használják

fel. Különleges állattenyésztési üzemében fajbaromfiakat nevel, pulykát, réczét, fáczánkakast.

Halászata öt tóban cseh pontyot, süllt tenyészt, termelését a kaposvári pjaczon értékesíti. Erdé-

szetében a cser-, bükk-, gyertyánfák dominálnak. Szükséglet szerinti fordában, rendszeres

üzemterv nélkül, kezelik és tzifát eladásra hasznosítanak. Borászatában f borszlöfajok a

rizling, kadarka, burgundi, csemegeszlje a chasselas. Van 2 darab K, illetleg 6 111' göz-

eséplökészlete és egy aratógépe. Helybeli és zalavármegyei munkaervel dolgoztat.

Kaposmér. Kovács-Sebestény Gyula kir. tanácsos birtoka. 570 m. holdas összterületébl

kert és beltelek 36, kaszáló 14 m. hold, a többi szántóföld. 4-es vetöforgó gazdasági és üzem
rendszert folytat. Különlegesen ezukorrépát termel 16 k. holdon. Lóállománya : igás 11 vegyes,

arasági és tiszti kocsiló 4 angol félvér, csikó 5 vegyes. Marhaállománya: jármos ökör 24 tarka,

tehén 40 bonyhádi, tehénbivaly 20, gulyabeli 40 bonyhádi és bivaly, továbbá egy szimmentliáli és

egy bivaly tenyészbika. Sertésállománya 16 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 2 kannal.

Tejgazdasága 150 liter napi termelését Kaposvárott értékesiti. Van egy 6 HP gözcséplögarni-

túrája. A munkaert helybl szerzi be, a férfiaknak 150—300, a nknek 150—200 filléres nap-

számárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér kicsiben 30, nagyban 20 korona.

Kaposújlak. Gróf Somssich Imre kaposújlak-hetesihitbizománya. 800 k. hold összterületébl

kert és beltelek 5, szántó 483, kaszáló 100, legel 191, erd 85, szl 6, adó alá nem es
terület 29, k. hold. Szabad gazdálkodást z. Különleges termelése 60 k. holdon ezukorrépa.

Lóállománya : igás 22 középnehéz, tiszti 3 könny, ménesbeli csikó 7— 10 nehéz. Marhaállománya:
{'ármos ökör 40 fehér és tarka, tehén 57 vöröstarka bonyhád-szimmentháli, növendék 75 vegyes,

lizómarha 30, tenyészbika 2 szimmentliáli, növendékbika 5 szimmentháli-bonyhádi. Sertés-

állománya 22 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú. Tejgazdasága 150—200 liter napi ter-

melését Kaposvárott értékesíti. 25 k. hold bolgár kertészeknek van bérbeadva. Van egy 8 HP
gzcséplökészlete és 2 kéveköt-aratógépje. A munkaert vidékrl szerzi, férfiaknak 100 — 270,

nknek 90—130 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos haszonbér e vidéken kicsiben 40, nagyban
30 korona.

Kaposvári uradalom. Herczeg Esterházy Miklós hitbizományi birtoka, bérl a Mezgaz-
dasági Ipar Részvénytársaság, Budapest, V., Béla-utcza 5. sz. A birtok tagolt és Somogy vár-

megyében 33 -község határában fekszik. Összterület 38.298 1-J
'

/i .;„•. kat - hold, a mely míveleti

ágak szerint következképen tagozódik : kert és beltelek 365, szántóföld 16.242, rét 1705,

legel 1350, szl 142, erd 15.376, nádas 2641, adó alá nem es terület 464 kat. hold. A gazda-

ságban a norfolki négyes és ötös vetésforgó, részben pedig szabad gazdasági rendszer van
megállapítva. Különleges magtermelési ágakként megemlítendk a ezukorrépamag-, lenmag-,

lóheremag és luezerna magtermelés ; különleges termelési ágak a ezukorrépa és a burgonya.
A lóállomány összesen 433 darab, ménesbeli anyakancza 29, ménesbeli csikó 144, tenyészmén
3, telivér araenni és egy angol telivér állami bérmén. A lóállományból 156 magasvér angol

félvér, 287 pedig ardenni félvér. A szarvasmarhaállomány összesen 4789 darab, a melybl 497
erdélyi magyar faj, 1672 nyugati faj jármos ökör, 10 jármos bivaly, 935 nyugati faj tinó, 13
szimmentháli tenyészbika, 234 tehén, 53 növendékbika, 145 üsz félvér szimmentliáli, 1297 nyugati

fajú hizóökör. A juhállomány összesen 2871 darab, a melybl 1000 anyajuh, 112 tenyészkos.

a többi ezek származéka. A juhállomány féss-gyapjas merinó. A sertésállomány göndörszr
magyar mangalicza. A létszám összesen 7237 darab, a melybl 1573 anyakocza, 534 tenyészkan,
427 hízó sertés, a többi növendék. A tehenészet naponként 1200 liter tejet szolgáltat, melyet
Kaposvárott értékesítenek. Az erdket rendszeres üzemtervek alapján, 80 éves fordákban
kezelik ; f fanemek a bükk, gyertyán, tölgy, cser. A kitermelt faanyagot mfának, dongának,
szerszámfának és tzifának dolgozzák fel. A szlben a fborfajok : szlankamenka, olaszrizling,

szerémizöld, kövidinka és burgundi. Az 1913. évi bortermés 2575 hektoliter és 5 liter volt.

A csemegeszlbl a chasselas- és muskotály-fajok vannak túlsúlyban. 1913. évben eladatott

178 métermázsa csemegeszl Kaposvárott. Van a gazdaságban egy finomítóval felszerelt szesz-

gyár, a melynek rendes kontingense 1396 hektoliter, a mihez 200 hektoliter exkontingens járul.

Van 4 vízimalom, a melyek bérbe vannak adva ; van továbbá 5 gzmalom, a melyek részint

finom rlésre, részint darálásra vannak berendezve. Van az uradalomban egy gépmhely, a

mely az összes szerszámgépekkel fel van szerelve és állandóan 21 iparost foglalkoztat. Van
a Mezgazdasági Ipar Részvénytársaságnak ezukorgyára is, mely csak nyersezukrot termel és
8U0 munkást foglalkoztat. A nagyobb gazdasági gépek közül megemlítend, hogy az uradalom-
nak 18 garnitúra gözcséplgépkészlete van, a melybl 8 garnitúra 10 lóerej, 10 pedig 8 ló-

erejü. Van 3 gözekegarnitúra, egy-egy garnitúra 40 lóerej, továbbá 10 marokrakó aratógépe
és 16 kéveköt aratógépe. A munkaert részint a közeli községekbl, részint más vármegyék-
bl szerzik be. Az idegen munkások száma nyáron — a szükséglet méretének megfelelleg -

1200 és 1800 közt váltakozik. A napszámbérek férfiaknál 100 fillértl 300 fillérig, nknél 80
fillértl 200 fillérig terjednek. A földhaszonbér kicsiben 50, nagyban 30 korona kat. holdanként.
Az uradalomnak a M.A.V. vonalain 11 állomása van. Van ezenkívül 24 kilométer hosszú mezei
vasútja, továbbá 116 kilométer hosszú telefonhálózata, 38 telefonállomással, valamint két villany-

telepe, a melyek áramát takarmányaprító-gépek hajtására, vizszivattyúzásra és világításra hasz-
álja fel, a telepeket pedig két benzinmotor látja el hajtóervel.

Karád. A veszprémi püspökség birtoka Bérlje Hencz Jen. E birtok Karád-Csepreg
atárán fekszik. 2510 hold összterületébl kert és beltelek 10, szántóföld 1600, kaszáló 400, rész-

ben erdei legel 500 hold. Ötös vetöforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Lóállománya :

igás 20. urasági és tiszti kocsiló 4, ménesbeli csikó 42, anyakancza 20, tenyészmén 3, neveze-
tesebb ménje Perdver (apja Furioso, anyja Goliat) telivér. Marhaállománya : jármos ökör 100
magyar, részben keresztezés, tehén 60 bonyhádi-szimmentháli, tinó 100 keresztezés, üsz 15,
tenyészbika 3 berni-faj. Juhállománya 2000 féss-gyapjas, merino-prekosz, 32 tenyészkossal.

ha
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átlagos földhaszonbér kicsiben 35, nagyban 20 korona.
Kanul. A veszprémi püspökség birtoka. Bérlje Margalit Alfréd. 2300 hold összterületébl

kert és beltelek 6, szántóföld 1040, kaszáló ós legel 150, részben erdei legel 400 m. hold.
Szabad gazdálkodási rendszert öz. Lóállománya: igás 11 vegyes, urasági és tiszti kocsiló kett.
Marhaállománya: jármos ökör 84 fehér és tarka, tehén 16 tarka, tinó, üsz és gulyabeli 50
vegyes, bizómarha 50 vegyes, továbbá egy szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 1800 ram-
bouilletl ós merino-keresztezés, 00 tenyészkossal. Sertésállománya 10 anyakocza ós szaporulata,
mangaliczafajú. Van egy 8 III' gözcséplögarnitúrája. A munkaert helybl szerzi be, férfiaknak
120 300, nknek 80—180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken, m. holdanként, az átlagos
földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 25 korona.

Kastélyosdombó. Ifj. Erdödy Rudolf gróf birtoka. E birtok Kastélyosdombó és Zádor
községek tatáraiban fekszik. 1617 m. hold összterületébl kert és beltelek 6, szántóföld 1168,
kaszáló 184, legel 113, erd 21, szl 13 m. hold, a többi adó alá nem es terület. 4-es vet-
forgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi -magként lóherét termel 30 m. holdon.
Különleges termelése burgonya 150 ra. holdon. Lóállománya : igás 14 félnehéz, urasági és tiszti

kocsiló 16 angol félvér és telivér. Marhaállománya: jármos ökör 64 vöröstarka, tehén 56 szim-

mentháli, gulyabeli 150 vöröstarka, hízómarha 75, továbbá 2 szimmentháli tenyészbika. Sertés-

állománya 24 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 2 kannal. Tejgazdasága 180 liter napi
termelését Pécsen értékesíti. Borászatában f borszölfajok a rizling és zöld-szilváni, csemege-
szlje a chasselas. Van egy gazdasági szeszgyára 1403 hl. kontingenssel, egy gzmalma 2

hengerre és 2 kvel. Egy 8 HP gözcséplögarnitúrával csépel. A munkaert helybl és vidékrl
szerzi be, férfiaknak 100—200, nknek 80—180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átla-

gos földhaszonbér kicsiben 40—50, nagyban 35 korona.
Kastélyosdombó. Kammerer Ferencz birtoka. 616 m. hold összterületébl kert és beltelek

18, szántóföld 450, kaszáló 80, legel 10, erd 14, szl 20 m. hold, a többi adó alá nem es
terület. 4-es vetöforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi magként lóherét 25,

borsót 6 holdon termel. Lóállománya: igás 12 belga és muraközi keresztezés, urasági és tiszti

kocsiló 5 angol félvér, 8 csikó nóri és belga keresztezés. Marhaállománya : tehén 20 bonyhádi-
szinimentháli keresztezés, üsz 16—20 ugyanilyen fajú és egy szimmentháli tenyészbika. Tej-

gazdasága 100 liter napi termelését Pécsen értékesíti. Borászatában a f borszlöfaj a rizling,

csemegeszlje a chasellas. Hat hold gyümölcsösön nagyrészt almát, diót, szilvát termel, évi

500— 600 korona értékben. Helybeli munkaervel dolgoztat.

Koppánymegyer. Polatsik testvérek birtoka. Koppánymegyer és Nagybábony községek
határán fekszik. 20U0 m. hold összterületébl kert és beltelek 10, szántóföld 1700, kaszáló 200,

szl 20 m. hold, a többi legel. 4-es vetöforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereske-
delmi magként lóherét 200, luczernát 100, bükkönyt 50 holdon termel, különleges termelése

kivitelre bab 30 — 40 holdon. Lóállománya, mely vegyesfajú, igás 12, urasági és tiszti kocsiló

6, csikó 10. Marhaállománya : jármos ökör 100 fehér és tarka, telién 20 és tinó 120 tarka fajú,

hízómarha 60, van két szimmentháli tenyészbikája is. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporu-

lata, mangaliczafajú, 5 kannal. Borászatában a f borszlfajok az olaszrizling, mézesfehér, ezerjó,

csemegeszlje a madelain, chasselas. Van két, 8 HP, illetleg 6 HP gözcséplögarnitúrája és 3

marokrakója. Helybeli és vidéki munkaervel dolgoztat, a férfiaknak 200— 400, nknek 200—300
filléres napszámárakat fizet. Az átlagos föídhaszonbér.m. holdanként, nagyban 25, kicsiben 30 korona.

Lábod. Gróf Széchenyi Emil birtoka, melyet a cs. és kir. hadügyminisztérium bérel s itt

csikótelepet tart fenn, abból a czélból, hogy a lóavatóbizottságok által vásárolt 3 és 3Va éves

melegvér csikókat egy esztendn át itt tartva, azokat azután a hadsereghez kioszszák. Jelenleg

évente 800—900 ló nyer itt elhelyezést. Az összterület 7600 kat. hold. A gazdálkodás külterjes,

ötös és hatos vetforgóval. A lóállományból 36 igás és 25 hintós és tisztiló, mind félvér.

A szarvasmarhaállományból jármos ökör 248 magyar, tinó 38 magyar és 4 tenyészbika. Erdé-

szetében uralkodó fanem a tölgy, feny és újabban az ákácz, az elst középerdei üzemekben
kezelik. A bérlnek kisebb fürésztelepe van s a kitermelés a tölgynél tzifa, a fenynél épületfa.

Van keményítgyára, szintén bérben, mely az üzemid alatt 25—30 munkást foglalkoztat ; vízi-

malma, két hengerrel, finom rlésre ; három gözcséplökészletre összesen 28 lóerre ; egy
Caterpillar-gzekéje és négy aratógépe. A munkaert helyben és a környéken szerzi. Napszámai
férfiaknál 1—2 K, nknél 80— 160 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 26—32 K kat. holdanként.

Látrány: Rád-puszta. Gróf Festetics Pál birtoka. Bérlje Hanny Aladár. Az 1711 k. hold

összterületbl kert és beltelek 116, szántóföld 690, kaszáló 116, legel 334, erd 313, szl 9,

adó alá nem es terület 249 k. hold. Szabad gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi

magként lóherét 50, luczernát 50, baltazzimt 50, bükkönyt 50 k. holdon termel. Lóállománya :

igás 16 muraközi, urasági és tiszti kocsiló 5 félvér. Marhaállománya : jármos ökör 56 fehér.

továbbá tehén 80, tinó 120, üsz 40 bonyhádi fajú, gulyabeli 60 erdélyi, hizómarha 30 és

három berni tenyészbika. Juhállománya 1200 electorál-merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya

25 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 eredeti kisjenöi kannal. Tejgazdasága 400 liter

napi termelését Budapesten értékesíti. Különleges baromfitenyésztésébl évenként kb. 100—150

pulykát, libát Gráczban értékesít. Erdészetében a tölgy dominál, 60 éves fordában, rendszeres

üzemterv szerint, tzifát hasznosítanak. Borászatában f borszölfajok a rizling, csemegeszlje
a chasselas. 4 k. hold konyhakertészete termését, kb. 1200 korona évi forgalommal, a Balaton

mentén értékesíti. Gyümölcsészete 1600 darab különféle fából áll és 800 korona hasznot hajt.

Van benzinmotoros vízimalma 2 kvel és 2 hengerrel. Egy 8 HP gözcséplögarnitúrával csépel.

Helybeli munkaert alkalmaz, férfiaknak 160—400, nknek 80—300 filléres napszámárakat fizet.

Az átlagos földhaszonbér k. holdanként 25 korona.

Lengyeltóti. Gróf Zichy Béla uradalma, Lengyeltóti, Fonyód, Hács. Gamás, Varászló,

Simonyi és Pat községek határában fekszik. Birtoka van még Veszprém vármegyében, Nagyvázsonyi
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ban, 15.000 hold. A lengyeltóti uradalom 20.060 m. hold összterületébl park 20 k. hold, szántóföld

8000, kaszáló 1000, legel 3000, erd 7000, szl 60, lecsapolás alatti berek 1000 m. hold. Gaz-

dasági és üzemrendszere a talajviszonyok szerint változik. Kereskedelmi magvakat vegyesen termel

100 m. holdon. Lóállománya : igás 80 pinzgaui-ardenni keresztezés, urasági és tiszti ló 45 angol

telivér, amerikai üget és könny félvér, van ménesbeli 40 pinzgaui-ardenni csikó, továbbá angol

telivér ménesbeli 10 anyakancza és 8 csikó. A nevezetesebb anyakanczák: Szende, Kincsemutód;
.May Kosé. kiváló versenyló: Dreamland, angol importált; Lavello, angol importált; Cynthia, a kelé-

nentháli dij nyerje; Tubiczám, telivér anyakancza, a Codain, Cocáin és Cynthia anyja; Ruby
Ray, angol telivér. Marhaállománya: jármos ökör 400 fehér és tarka, tehén 360 fehér és tarka,

ugyanilyen vegyesfajú tinó 600 és üsz 400, továbbá bivaly 140, hízómarha 300 és tenyészbika

20 szimmentháu* és fehér. Juhállománya 6000, electoral-negretti, 200 tenyészkossal. Sertésállo-

mánya 150 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 10 kannal. Tejgazdaságának 1000 liter napi

termelését nyáron Fonyódon és Lengyeltótin, télen Budapesten és Lengyeltótin értékesíti. Van
vaj- és sajtgyára is, 15 kilogramm vaj- és ugyanannyi sajttermelését (trappista és imperial saj-

tokat) helyben és a vidéken árusítják. Halászata Varászlón 500 k. hold területen 11 halastóból

áll. túlnyomókig pontyot termelnek s ez még csak most létesült. Erdészetében a cser, tölgy és

feny dominálnak, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, kezelik tzi , szerszám- és

mfa kihasználásra. Borászatában f borszölöfajok a rizling, kövidinka, slankamenka, csemege-

szlje a chasselas és muskotály. 22 hold konyhakertészete is van, az évi forgalma 5000-7000
korona. Gazdasági ipart is z, van 2 gzmalma, az egyik 2 kre és egy hengerrel ; a tégla-

küikemenczéje, mely jelenleg bérbe van adva, l1
/, millió téglát termel évente ; tözeggyára

évi 300 vaggon alomtzeget és kb. 70 vaggon portzeget hoz forgalomba. Gazdasági gépe van
és pedig négy 8 HP és két 10 HP gzcséplögarnitúrája, egy 16 HP Fawler-féle gzekéje, továbbá
9 kéveköt, 7 marokrakó- és 30 fkaszálógépe. A balatoni villamos körvilágítás hálózatát most
vezetik be az uradalomba s ezt nemcsak világításra, hanem az összes gazdasági gépek hajtására

és szántásra is fel fogják használni. Állandó cselédséggel, helyi és vidéki napszámosokkal dol-

goztat, férfiaknak 140—400, nknek 100—200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos föld-

haszonbér, holdanként, kicsiben 30, nagyban 25 korona.

Magyaratád, Tátom-puszta. Kacskovics Lajos birtoka. A 786 m. hold összterületbl kert

és beltelek IS, szántóföld 559, kaszáló 38, legel 39, erd 98, adó alá nem es terület 34 hold.

Gazdasági és üzemrendszere a négyes vetforgó. Lóállománya : igás 8 angol félvér kancza, urasági

é> tiszti kocsiló 4 ugyanilyen, s 12 félvér csikó is ; nevezetesebb anyakanczák Selyem, Furiozo,

Palmyra, Zápolya a perdóczi ménesbl. Marhaállománya : jármos ökör 44, mely felerészben

magyar, felerészben nyugati, tehén 25, felerészben törzskönyvezett szimmentháli, felerészben

bonyhádi, ugyanilyenek: tinó 24, üsz 14. Hizlalás alatt áll 20. Tenyészbikája van kett, törzs-

könyvezett szimmentháliak. Sertésállománya 35 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4
kannal. Tölgyerdje 100 éves, gazdasági szükségletre hasznosítják. Van egy 8 HP gzcséplö-
garnitúrája, két aratógépe. Helyi munkaervel dolgoztat. Az átlagos földhaszonbér m. holdanként
kicsiben 60, nagyban 40 korona.

Marczali. Gróf Széchényi Andor Pál uradalma. Marczali, Boronka, Bize, Csömend, Gadány
és Táska községek határaiban fekszik. Zalában, Balatonmagyarod község határában még 4053
k. holdon birtokos. A marczali uradalom 15.350 k. hold, a melybl kert és beltelek 48, szántó-

föld 5690, kaszáló 1277, legel 1223, erd 4756. szl 14, nádas 126, továbbá adó alá nem es
terület 2418 k. hold. Az uradalom nem ragaszkodik szorosan egy, elre megállapított, rendszeres
vetforgóhoz, hanem évenként állapítja meg, a talaj és trágyázási viszonyok szemmeltartásával,

a gazdasági és üzemrendszerét. Ennek megfelelleg a trágyázás 3—4 éves, s megfelel arányban
mtrágyát is használnak. Különlegesen czukorrépát 100, czikóriát 12, dohányt 30, és lent 45 k.

holdon termelnek. Lóállománya : igás 84 Percheron és belga, urasági és tiszti kocsiló 54 angol
félvér és lipiczai félvér, ménesbeliek 60 darab kancza s csikó, angol félvér, angol telivér és

Percheron-belgafajúak, továbbá 3 tenyészmén, angol telivér, amerikai üget és nehéz belga-

fajúak. Szarvasmarhaállománya : jármos ökör 380 magyar és magyar-berni keresztezés, tehén 120,

tinó 140, üsz 95 ugyanilyen fajúak, gulyabeli 200 magyar, 3—4 telivér magyar bikával, s tenyész-

bika 40 tebvér berni, hizlalás alatt áll 90. Juhállománya 10.000 electoralnegretti, 200 tenyész-
kossal. Sertésállománya 40 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 kannal. Tejgazdasága
400—450 hter napi termelését felerészben helyben, felerészben Budapesten értékesíti. Erdésze-
tében a tölgy, bükk, lucz- és erdeifeny dominálnak. Rendes üzemterv szerint kezelik. Van
gazdasági fürésztelepe. Szállítási viszonyai a vasúti vonal és mútak közelsége miatt kedvez.
Gazdasági épület-, m-, szerszám- és tzifát hasznosít. Borászatában a szlankamenka, rizling,

mézesfehér és kadarka a f borszlk. A gazdasági utak mentén évente 200—300 métermázsa
gyümölcse terem. Gazdasági ipara is van, és pedig egy finom rlésre berendezett malma 2 hen-
gerrel, vízi- és motorhajtóerre; egy gzüzemre berendezett gztégla- és cserépgyára, mely
évente 1,800.000 téglát és 7—800.000 gráczi cserepet termel; továbbá gzerre préselt turfa

kitermelése, évente 2000 tonna termeléssel. Van 6 garnitúra cséplgépe, egy magánjáró gzekéje
és 3 aratógépe. A munkaert a környékbl szerzi be, a férfiaknak 160— 320, a nknek 120—240
fillér napszámárakat fizet.

Mernye. A magyar kegyes-tanítórend uradalma. Központi kormányzósága Mernyén van.
E birtok Mernye, Gölle, Taszár, Attala, Nagydobsza, Kisdobsza, Pettend, szöd, Orczi köz-
ségek határain fekszik. Még Zala- és Tolnában is birtokos kb. 8300 k. holdon. A mernyei
birtok körülbelül 19.000 k. hold összterületébl kert és beltelek 216, szántóföld 10.000, kaszáló
1078, legel 2072, erd 3285, szl 44, Balaton 1227, halastó 12 k. hold és a többi adó alá

nem es terület. Az egyes gazdaságok talajviszonyainak megfelel forgókban gazdálkodik.
Különleges termelése kb. 450 k. holdon czukorrépa és kísérletképpen czikória. Angol félvér

lóállományából öreg kancza 94, öreg herélt 52, négyéves kancza 15, négyéves herélt 3, három-
éves kancza 8, hároméves herélt 6, két és féléves 63, csikó 34, taszári menésében katonai
czélokra tenyészt. Marhaállománya : jármos ökör 667, tehén 55, tinó egyéves 257, tinó 5 éves 79,
tinó 2—3—4 éves 611, üsz 38, gulyabeb 159, tenyészbika 28. Juhállománya 14.002, merino-
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aegrettí és franczia húsjuh, 172 tenyészkossal. Sertésállománya 305 anyagöbe és szaporulata,
mangaliczafajú, 4:! kannal. L9 12-ben Lincolnsbireikre tért át Vadé-pusztán. Tejgazdasága 500 liter

napi termelését Kaposvárott értékesíti. Méhészetében van 90 kas, 22 rajjal, termését a vidéken
értékesiti. Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser, tölgy, bükk, feny dominál-
nak, 60—80 és 100 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, tzi-, szerszám- és épületfakihasz-
nálasra kezelik. Borászatában t'ü borszlöfajok : a rizling, muskotály, ezerjó, csemegeszlje a
chasselas. Gazdasági ipart fiz, van gzmalma 2 pár hengerre és egy pár kre; van 6 gazda-
sági téglaégetje, melyeidtl az egyik bérbe van adva. Nyolcz 6—8 HP gözcséplkészlettc],
két Fowler-íéle gzekegarniturával, Í6 kéveköt aratógéppel gazdálkodik. Helybeli munkaervel
dolgoztat, férfiaknak Í40 260, nknek 100—200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos föld-

haszonbér, k. holdanként, nagyban 32, kicsiben 30 - 40 korona.
Hozsgó. Biedermann Ottó örökösei uradalma. Haszonélvez özv. Biedermann Ottóné, szül.

Algyesti Tüköry Margit, a ki Szlavóniában, Pozsega vármegyében, még 6200 k. holdon birtokos.

A mozsgói uradalom kiterjed Mozsgó, Szulimán, Almamellék, Almáskeresztúr és Endrcz köz-

ségek határaira, is. 5128 k. hold összterületébl kert és beltelek 74, szántóföld 2518, kaszáló
173. legel 198, erd 1914, szl 15, amerikai vessztelep 15, adó alá nem es terület 161 és

halastó 60 k. hold. Váltógazdaságot z, 3 és 5 éves trágyázásra alapítva. Kereskedelmi magként,
a vetforgók szerint, lóherét és luezernát termel. Különleges termelései a ezukorrépa, czikória,

mák, kender, komló s amerikai szlvessz. Lóállománya angol félvér és tiszta lipiczai fajbeli

igás 67, urasági és tiszti kocsiló 22, anyakancza 20, csikó 136 ; állami bérménekkel hágat.

Az igáskanczákat szintén tenyészkanczákul használja. Marhaállománya: jármos ökör 150, erdélyi

magyar faj, továbbá 100 mozsgói tájfajta és szimmentháli keresztezésbl eredt tehén, ugyanily
fajta tinó 140 ; üsz 104, gulyabeli 44, tenyészbika 5. Magyar szilajgulya : tenyészbika 2,

növendékbika 7, tehén 65, üsz 41, tinó 120, vegyes, választott borjú 50. A hízóökör-állomány
évenként mintegy 200 darabra tehet. Tejgazdasága napi 700 liter termelését Pécsett értékesíti.

Méhészete 20 Mayer-féle kaptárból áll, termelését Pécsett, Budapesten és Abbáziában értékesiti.

Halászatában, mely 60 k. holdon 3 tóból áll, fként pontyot tenyészt, Budapesten értékesíti,

mázsánként 120—130 K ár mellett. Erdészetében a bükk dominál, 120 és 80 éves fordában, rend-

szeres üzemterv szerint kezeli, elég jó szállítási viszonyok mellett, fleg tzifát hasznosít.

Borászatában a rajnai-rizling olasz rizling, furmint stb. a f borszlfajok, f csemegeszli a

chasselas és muskotály-félék. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 10 HP, egy 8 HP gz-
cséplögarnitúra, egy 16 HP Fowler-féle gzeke, továbbá 4 aratógép. A munkaert a vidékrl
szerzi be, férfiaknak 100—300, nknek 80—200 filléres napszámárakat fizet.

Mosdós. rgróf Pallavicini Ede uradalma, mely Mosdós, Kercseliget, Gölle községek hatá-

rain fekszik. Tolna vármegyében is van birtoka, mintegy 5000 hold. A mosdósi uradalom 3400

k. hold összterületébl kert és beltelek 61, szántóföld 2136, kaszáló 273, legel 283, erd 574,

szl 11, adó alá nem es terület 62 hold. Belterjesen gazdálkodik, vetöforgói a beosztá-ok

szerint különbözk. Különlegesen ezukorrépát termel 180 holdon. Lóállománya : igás 46 Percheron,

urasági és tiszti kocsiló 18 félvér angol, továbbá vegyesfajú 7 anyakancza és 40 csikó. Tenyész-

ménje egy van. Marhaállománya: jármos ökör 146 fehérmagyar, tehén 38 szimmentháli, továbbá

tinó 151, üsz 52, hízómarha 159 és két szimmentháli tehyészbika. Juhállománya 450, tizenhárom

tenyészkossal. Sertésállománya 100 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 15 kanhal. Tej-

gazdasága 200 liter napi termelését helyben és a tej szövetkezetben értékesíti. Halászatot üz 9

tóban 6 k. holdon, ponty, csuka s törpeharcsa a f tenyésztése, melyet helyben és a dombóvári
piaezon értékesít. Erdészetében a bükk, tölgy, cser, gyertyrán dominálnak, 80 éves fordában,

rendszeres üzemterv szerint kezeli. Jó szállítási viszonyok mellett tzi- és szerszámfát hasznosít.

Borászatában a rizling, burgundi a f borszlk, csemegeszlje a chasselas. Gazdasági gépei

vannak, és pedig két 8 HP gözcséplkészlete, egy garnitúra gözekéje, 5 kéveköt- s egy marok-
rakógépe. A munkaert helybl szerzi be, férfiaknak 80—400, nknek 80—240 filléres napszám-
árakat fizet. Az átlagos földhaszonbér kicsiben 40, nagyban 34 korona.

Nagybajom. Sárközy Imre birtoka. 1722 m. hold összterületébl kert és beltelek 40, szántó

721, kaszáló 62, legel 363, erd 382, szl 3 magyar hold. 10-es és 11-es vetésforgó gazdál-

kodást z. Kereskedelmi magként lóherét és nyúlszapukát termel 20 m. holdon. Lóállománya :

igásló 4 nehéz- és könnyfaj ú, urasági kocsiló 4 könny, csikó 10—15 vegyes. Marhaállo-

mánya : jármos ökör 32 fehér, tehén 20 tarka és fehér, növendékmarha 100 vegyes, hízó-

marha évenként 24—30 és egy magyar tenyészbika. Juhállománya 723 merino, 24 tenyészkossal.

Sertésállománya 24 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Méhészete 25—30

Zirzon-kaptárból áll. Erdészetébl épület- és tzifát hasznosít. 8 hold gyümölcsösében almát,

körtét, diót, dinnyét és spárgát is termel, helyben értékesíti kaposvári kereskedknél. Gazdasági

gépei vannak, és pedig egy 8 HP gözcséplkészlet és egy aratógép. Helybeli munkaervel
dolgoztat, férfiaknak 120—300, nknek 100—200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos föld-

haszonbér a környéken m. holdanként kicsiben 30, nagyban 20—25 korona.

Nagybajom. Sárközy Jen birtoka. Az összterülete 1467 m. hold. Gazdasági és üzem-

rendszere 11-es, illetleg 9-es vetforgó. Lóállománya 6 igás félvér angol, továbbá ugyanilyen

fajta 6 urasági és tiszti kocsiló és 8 anyakancza. Marhaállománya : jármos ökör 34, tehén 18,

drb magyarfajta, tinó 60, üsz 30 és egy tenyészbika. Sertésállománya 60 anyakocza és szapora
rulata, fehér mangaliczafajú, 5 kannal. Erdészetében a tölgy, cser, nyír, éger, erdei feny
dominál. Borászatában az oportó, olasz-rizling, nemes-kadarka a f borszlk, csemegeszlje
a madelein, chasselas. Gyümölcsöse 506 különféle alma- és körtefából áll, 15—20 métermázsa

gyümölcsöt termel. Van egy 8 HP gözcséplkészlete. A munkaert helybl szerzi be. férfiaknak

300, nknek 2(M) filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 25.

nagyban 20 korona.

NágOCS. Báró Rubido-Zichy Iván követségi tanácsos birtoka. Van még Zala vármegyében
is ::uu0 hold birtoka. A nágócsi birtok összterülete 2884 hold, melybl kert és belteíek 46,

szántóföld 2309, rét 108, legel 126, erd 211, szl 36, nádas 2 és adó alá nem es terület

42 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4—5—6-os vetöforgó. Lóállománya : igás 24 félvér angol
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és muraközi, továbbá 10 urasági és tiszti kocsiló, 16 ménesbeli, 20 anyakancza, angol felverek

Marhaállománya : jármos ökör 200 magyar, továbbá tehén 40. tinó 120, üsz 20, gulyabeli hízó-

marha 120 és két tenyészbika, mindannyian nyugati fajúak. Juhállománya 1600 merino, 30 tenyész-

kossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, göndörszörü mangaliczafajú, 5 kannal.

Tejgazdasága 200 liter napi termelését Budapesten értékesíti. Méhészete 40 kaptárból áll. Erdé-

szetében a tölgy, cser, szil, gyertyán, akácz dominálnak. 80 éves, illetleg akácznál 20 éves

fordában, rendszeres üzemterv szerint kezelik, tzi- és szerszámfát hasznosítanak. Borászatában

a mézes, olasz-rizling, furmint, ezerjó a f borszlk. Van tégla- és eseiépégetje 250 ezer

tégla-, illetleg .'10 ezer cseréptermeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 10 és 8 HP.
gzcséplgarnitúrája és bét aratógépe. A munkaert helybl, Zalából és Trencsénbl szerzi be,

férfiaknak átlagosan 300, nknek 200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos föld-

haszonbér 20 korona.

Nagybajom. Csorba Ferencz birtoka. A nagybajomi határban 871 és Budapest határá-

ban 52 m. hold. A nagybajomi birtok összterületébl kert és beltelek 11, szántóföld 504,

kaszáló 101. legel fi, erd 241, szl 5, adó alá nem es teriilet 3 m. hold. Négyes vetöforgóval

gazdálkodik. Lóállománya : igás 6 nehéz hidegvér, továbbá urasági és tiszti kocsiló 3, anya-

kancza fi és csikó 5. Szarvasmarhaállománya: jármos ökör 22, tehén 5, tinó 45, üsz 5, tenyész-

bika kett, továbbá 18 hízómarha. Sertésállománya 17 anyakocza és szaporulata, 2 kannal.

Erdészetében a feny és az akácz dominál. Szlészetében a rizling a f borszl. Van
homokbányája, de bérbe van adva, Van egy 6 HP gözcséplökészlete. A munkaert helybl
szerzi be. a férfiaknak Ifit)—300, a nknek 100- -160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az,

átlagos földhaszonbér m. holdanként 24 korona és az adó.

Nagybajom. Igmándy Aladár földbirtoka. 785 m. hold összterületébl kert és beltelek 24

szántóföld 4Í)D, kaszáló 40, legel 120, erd 57, szl 5, adó alá nem es terület 40 hold. Gaz-

dasági és üzemrendszere 4-es és 11-es vetforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt és lóherét

termel, az utóbbit mintegy 10 holdon. Lóállománya : igás 4 hidegvér, urasági és tiszti kocsiló

5 melegvér, továbbá 4 Czindcry fajú anyakancza, 5 melegvér és 2 hidegvér csikó. Marha-

állománya : jármos ökör 16 vöröstarka, továbbá 15 tehén, 30 tinó, 10 üsz és egy tenyészbika,

mindannyian bonyhádi fajták. Sertésállománya hét anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú,

egy tény. szkannal. Sárga orpington fajbaromfiakat tenyészt eladásra, évente 25 darabot. Méhé-
szete 30 kaptárból áll, termelését helyben értékesíti. Halászata 28 k. hold tóterülettel bérbe van
adva. Erdészetében a nyír-, éger- és gyertyánfák dominálnak, sarjadzásra kezelik. Borászatában
az ezerjó, olasz-rizling a f borszlk, csemegeszlje a chasselas. Kertészete keveset termel

helyi fogyasztásra; mintegy 700 gyümölcsfáról 50—250 korona az évi forgalma. Van egy marok-
rakó- és egy fkaszálógépe. A munkaert helybl és a vidékrl szerzi be, férfiaknak 200—300
filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 36 korona.

Nikla. Berzsenyi Sándor birtoka. Nikla és Gomba községek határán fekszik. 1300 m. hold

összterületébl szántóföld 1000, kaszáló 60, erd 40, szl 50 hold, a többi berek. Szabad gaz-

dasági és üzemrendszer szerint gazdálkodik. Kereskedelmi magként luczernát 7, lóherét 30,

biborherét 30—40 holdon termel. Lóállománya : igás 10 nóri, urasági és tiszti kocsiló 7 meleg-
vér, ménesbeli 12 melegvér és nóri, anyakancza 14 melegvér, illetleg- nóri és 3 tenyészmén.
.Marhaállománya tarkafajú, és pedig jármos ökör 42, tehén 70, tinó 150, üsz 30, hizóinarha
12—14, tenyészbika 4, továbbá 60 bivaly. Juhállománya 1300 merino-rambouillet, 25 tenyész-
kossal. Tejtermelését borjúnevelésre fordítja. Erdészetébl fenyt és akáczot gazdasági czélokra
hasznosít. Borászatában a rizling, mézes, oportó a f borszlk, csemegeszlje a chasselas és

madeleine. Gyümölcsöse dió- és almafákból áll. Van téglagyára, évi 120 000 téglatermeléssel.

Gazdasági gépei vannak, és pedig egy 6 HP, egy 4 HP gözcséplökészlete, továbbá 3 kaszáló-

gépe. Helybeli munkaervel dolgoztat, férfiaknak 120—200, nknek 80—100 filléres napszám-
árakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 1000 ölenként 15, holdanként kicsiben 24,

nagyban 20 korona.

Néinetlad. Gróf Hoyos Miksa birtoka Birtokos még Békésben is 2000 m. holdon. A német-
ladi birtok 2838 m. hold összterületébl kert és beltelek 86, szántóföld 1556, kaszáló 96, legel
669, erd 385, szl 5, adó alá nem es terület 41 m. hold. A gazdaság üzemrendszere bel-

terjes és modern. A növénytermelés vetforgók alapján zetik, a melyek azonban az idjárás
szerint alkalmaztatnak csak. Kereskedelmi magok is termeltetnek, úgymint borsó és babfélék,
lóhere- és luczernamagok, köles, bükköny. Mint ipari növény, a czukorrépa termeltetik. Lóállo-

mány : 10 urasági és tiszti ló, többnyire angol félvérek ; az igáslovak pedig kizárólag tiszta-

vér belgák, és pedig 2 törzsmén, 40 anyakancza s ezeknek szaporulata. Eladásra kerül évente 5

belga hároméves mén és 20—25 választott különféle nem csikó. Marhaállomány : 48 jármos ökör,

150 részint félvér szimmentháli, részint tisztavér berni tehén, 3 törzsbika, ezeknek szaporulata,
2">o gulyabeli tarka üsz és tinó, évente 50 gböly. A tejgazdaság napi termelését Budapesten
értékesíti. Erdészetében a tölgy és akácz dominál, rendszeres üzemterv, tölgy 80, akácz 20
éves fordában, kihasználás tzi- és mfa. A kertészet termékeit Kaposvárott és Szigetvárott
értékesíti. A gazdaságban van egy vámrlmalom, napi l

1

/, wagon teljesítképességgel, egy 100 HP
gzgéppel, a mely egyúttal villanyt fejleszt és a kastélyt és bels majorudvart vízzel ellátja.

A malomgép tüzelésére saját termés és géppel préselt tzeg- használtatik. Gazdasági g-épek

:

1 nyolcz HP gzcséplgarnitura, egy 60 IIP Caterpillar benzin tractor 10 vasú ekével, tárcsás-

boronákkal. V, kéveköt aratógép, 6 fükaszálógép, 1 kukoriczaszártépögép, 10 vetgép, 3 mü-
trágyaszórógép és számos apróbb gazdasági gépek. A munkaert helybl és vidékrl szerzi.

A férfinapszám 80—300 filléres, 'a ni napszám 60—200 filléres. E vidéken az átlagos föld-

haszonbér nagyban 20—25 korona, kicsiben 50 koronáig.
Osztopán. Tallián Andor birtoka. Birtoka van még Zalában is. Az osztopáni birtok 1725

m. hold összterületébl kert és beltelek 20, szántóföld 1300, erd 150, szl 18 hold, a többi
kaszáló és legel. Váltógazdaságot folytat. Kereskedelmi magként lóherét 40, luczernát 25,
bükkönyt 24 m. holdon termel. Lóállománya : igás 8 pinzgaui, urasági és tiszti kocsiló 18 angol
félvér. Angol félvértenyésztésének állománya 20—22 csikó. Marhaállománya : jármos ökör 72
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fehér, tehén 38 -40 tarka, hizómarha 30—40, továbbá egy szimmentháli tenyészbika. Juhállo-
mánya L200 merino, 60 tenyészkossal. Erdészetében a cser, gyertyán, akácz dominál. Tzi- és
szerszámfát hasznosítanak. Borászatában a rizling a f borszl, csemegeszlje a chasselas.
Van egy vízimalma 2 köre és két benzinmotora, az egyik villamvilágításra, a másik takarmány-
készitésre szolgál. Egy 8 IIP gzcséplvel csépel. Helyi munkaervel dolgoztat, férfiaknak
100 200, nknek 80 -100 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér m.
holdanként 20 korona.

Pusztakovácsi. Vörös Lajos birtoka. Pusztakovácsi és Kürtös határában fekszik. 600 k.

hold összterületébl kert és beltelek 19") m. hold, szántóföld 450, kaszáló 40 k. hold és a többi
erd. Gazdasági és üzemrendszere a 8-as vetforgó. Lóállománya : igás 4 angol és furiozo,

továbbá ugyancsak ilyen fajú 2 urasági ló, 2 anyakancza, 4 csikó. Marhaállománya fehérfajú
és áll 24 jármos ökör, 12 telién, 14 tinó, 6 üsz, 6 hízómarha és egy tenyészbikából. Juhállo-

mánya Tiki merino- electoral, 22 tenyészkossal. Erdészetében a cser, tölgy és akácz dominál,
tzi- és szerszámfát hasznosít. 3 hold gyümölcsösön almát, körtét, szilvát, diót termel. Van egy
8 HP gözcséplgamitiírája. A munkaert helybl és vidékrl szerzi be, férfiaknak 200—400,
nknek 120 — 2Q0 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdan-
ként 20 korona.

Polány. Békeffy István birtoka. Bérlje Bogyay Ferencz. 1500 m. hold összterületébl kert

és beltelek s, kaszáló 17, legel 47, erd 25, szl 2 hold, a többi pedig szántóföld. A szabad
gazdálkodást zi. Kereskedelmi magként 50 m. holdon bükkönyt termel. Különleges termelése 12

k. holdon a ezukorrépa. Lóállománya : igás 20 nehéz ardenni, urasági ló 12, amerikai félvér és

angol félvér, hátasló 6 fél- és telivér, anyakancza 4 angol telivél-

, csikó 53 angol félvér és egy
ardenni tenyészmén. Ardenni és angol lótenyésztésével számos kitüntetést nyert. Marhaállománya
56 fehér jármos ökör, továbbá tarkafajú 27 tehén, 24 tinó-üsz, 11 gulyabeli. Hizlalás alatt áll

15, van inéi; egy szimmentháli tenyészbikája és 18 bivaly is. Juhállománya 460 merino-prekosze,
!) tenyészkossal. Sertésállománya 100 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 15 kannal. Tej-

gazdasága 60 liter napi termelését helyben értékesíti. Van két 8 HP gzcséplgarnitúrája.
A munkaert helybl szerzi be, férfiaknak 140— 240, nknek 100—160 filléres napszámárakat
fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 30—40, nagyban 22 korona.

Patosfa. Gróf Somssich József birtoka. 1840 m. hold öss /.területébl kert és beltelek 14V2,
szántóföld 1100, kaszáló 110. szl 7 hold, a többi erd. Gazdasági és üzemrendszere 6-os

vetöforgó. Kereskedelmi magként lóherét 100, bükkönyt 30, répát 4 m. holdon termel. Külön-
legesen 15 m. hold czikóriát termel. Lóállománya: igás 8 könny félvér, urasági és tiszti kocsiló

21 könny félvér. Marhaállománya: jármos ökör 64 fehér, tehén 12 szimmentháli keverék, gulya-

beli 4') magyar és tarka, hízómarha 10—15 és egy szimmentháli tenyészbika. Juhállománya
1200 electoral-negretti, 30 tenyészkossal. Borászatában az olasz-rizling a f borszl, csemege-
szlje a chasselas. Van egy 8 HP gzcséplgarnitúrája. A munkaert helybl szerzi be, férfiak-

nak 120—240, nknek 80—160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér

nagyban 30, kicsiben 60 korona.

Somogyfajsz. Kund-féle hitbizomány. Haszonélvezje Kund Gusztáv. Az uradalomból a

Fájsz, Vámos, Pusztakovácsi, Buzsák, Vámos, Buzsáki-berek határán 6000 hold bérbe van adva,

házilag 4041 m. holdat kezel, a melybl kert és beltelek 143, szántóföld 2011, kaszáló és legel
211, erd Í352, szl 24 m. hold. A gazdasági és üzemrendszere a 6-os és 7-es vetforgó,
kereskedelmi magként bükkönyt 50. m holdon termel. Különleges termelése 48 holdon a len,

melyet a nagylaki lengyárnak szállít. Lóállománya : igás 12 vegyes, urasági és tiszti kocsiló

8 könnyvér, csikó 12 vegyes, ésegy muraközi tenyészmén. Marhaállománya 112 fehér és kevés

tarka jármos ökör, továbbá bonyhádi keresztezést! 70 tehén; 74 tinó, 52 üsz, 29 gulyabeli bika

és 4 berni tenyészbika. Hizlalás alatt áll 40. Juhállománya 1131 rambouillette, 31 tenyészkossal.

Sertésállománya 68 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Tejgazdasága 200—220

liter napi termelését a pusztakovácsi tej szövetkezetnél értékesíti. Erdészetében a feny dominál,

rendszeres üzemterv szerint tzi- és épületfát hasznosítanak. Borászatában a rizling a f bor-

szl. Egy 2 hengerre és 3 köre berendezett gzmalma bérbe van adva. Van egy 8 HP és

egy 10 HP gzcséplgarnitúrája. Helybeli munkaervel dolgoztat, férfiaknak 80—240, nknek
80—200 filléres napszámárakat fizet. É vidéken a föld átlagos haszonbére k. holdanként 22 korona.

Somogysárd. Somssich Miklós uradalma. Sárd, Nagybajom, jvárfalva határában fekszik.

10 296 m. hold összterületébl 3417 m. hold bérbe van adva. A sárdi birtokból kert és beltelek

180, szántó 3763, rét 406, legel 506, erd 1695, halastó 105, szl 27 hold, a többi adó alá nem
es teiiilet. A saját kezelés birtokon a gazdasági és üzemrendszer 7-es, 8-as és 9-es vetforgó.

Különleges termelései 100 m. hold dohány, továbbá 150 m. hold ezukorrépa és 100—120 m.

hold len. Lóállománya : igás 30 Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 angol telivér, ménesbeli

60 vegyes, továbbá egy Percheron és egy angol tenyészmén. Marhaállománya : jármos ökör

132 fehér és tarka, tehén 100 tarka, gulyabeli 200 vegyes, 10—15 növendékbika, továbbá 2 imp.

szimmentháli tenyészbika. Van még külön bivalytenyészete is, és pedig 40 tehén, 30 gulya-

beli, 20 igásökör. Hizlalás alatt áll 50 marha. Juhállománya 2000 electoral-negretti és merino-

keresztezésíí prekosz, 50 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, yorkshire-i

és mangaliczafajú, 10 kannal. Tejgazdasága 520 liter napi termelését a tejgazdasági vállalatnál

értékesíti. Nagy tógazdaságában, mely 18 tóból áll, ponty, fogas, süll stb. halfajokat tenyészt.

Erdészetében a feny, cser. tölgy, akácz dominál. Rendes fordában, üzemterv szerint, tzi- és

mulat hasznosítanak. Borászatában a rizling, burgundi, fehérmézes, kövidinka a f borszlk.
csemegeszli a chasselas és d'elavári. Van egy gzmalma, finom rlésre 2 kövei. 2 hengerrel.

Van két 8 HP gzcsépigarnitúra, egy gzekekészlet, 3 kéveköt és 2 marokrakó aratógép.

A munkaert részben helybl, részbén Zalából szerzi be; helyben férfiaknak 100—300 filléres.

nknek i;0- 160 filléres, idegen férfiaknak 240-260, nknek 180—210 filléres napszámárakat

fizet. E vidéken ;iz átlagos földhaszonbér, m. holdanként, kicsiben 25—30, nagyiban 16-24 korona.

Somogyszob. Herczeg Hohenlohe Krisztina Kraft uradalma, mely Somogyszob, Szenta.

Inke és Iharos határában terül el s ezenkívül még Szepesben 32.000, Pozsony vármegyében 6000
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Hálóhúzás az iharosi halastóban.

Részlet a varászlói halastóból.

Készlet a bárdibükki halastavakból.
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Óriásfa a gróf Zichy-féle uradalom varászlói erdejében.

A lengyeltóti uradalom feketebézsenyi tözeggyára.

A lengyeltóti uradalom tzegtelepének kiaknázása
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és Zemplénben 100 hold birtoka van. Somogyban az összterület 18.000 kat. hold, melybl kert

és beltelek 21, szántó 5070, kaszáló 1150, legel 1684, erd 8952, szl 25 és adó alá nem es
terület 975 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer : ötös és hatos vetforgó. Czukorrépát 50 és

dohányt 40 kat. holdon termeszt. A lóállományból igás 30 muraközi-belga keresztezés, tisztiló

15 lipiczai és arabs, anyakancza 8 ós csikó 12, mind amerikai trapper, mén 1 belga és 1 amerikai

trapper. A szarvasmarhaállományból jármos ökör 180, tinó 254, hizómarha 60, mind magyar és

tarka. A juhállomány 800 merinói. A sertésállomány 640 mangalicza ; 130 anyakocza és szapo-

rulata, 10 kannal. Van halastava pontytenyésztéssel, melyet helyben értékesítenek. Erdészetében

uralkodó fanem a tölgy, bükk, gyertyán és kris, melyet rendes üzemterv nélkül vágnak, de
utánaiiltetik. Borászatában a f bors-zlfaj a rizling. Van két motoros malma (Somogyszobon
és Inkén) 8 hengerrel, finom rlésre ; két téglaégetje (ugyanott), évi 600.000 drb termeléssel

;

két 8 HP gzcséplkészlete, egy Caterpillar motoros magánjáró szántógép és 5 kéveköt arató-

gép. A munkaert helyben szerzi. Napszámár férfiaknál 2-4 K, nknél 100—140 fill. Az átla-

gos földhaszonbér e vidéken kicsinyben 30, nagyban 20 K holdanként.

Somosrytarnócza. Gróf Széchenyi Antal és Frigyes uradalma. Van még Szlavóniában is

101. k. hold birtokuk. A tarnóczai uradalom 13.712 k. hold összterületébl, melynek körülbelül

felerésze bérbe van adva, 6687 k. holdat házilag kezelnek és ebbl kert-beltelek 30, szántó-

föld 2400, kaszáló 390, legel 296, szl 19, adó alá nem es terület 662 k. hold, a többi

erdség. A gazdasági és üzemrendszere 3-as és 4-es vetforgó. Különlegesen termel 16 k. hol-

don dohányt. Lóállománya: igás 50 ardenni és Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 angol és

arabs félvér, ménesbeli 85 angol, arabs félvér, ardenni és Percheron, továbbá egy Percheron-

tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 152 fehér, tehén 78 aalgaui, gulyabeli 230 aalgaui és

fehér, tenyészbika 7 aalgaui és bonyhádi, továbbá 30 bivaly. Hizlalás alatt áll 80. Juhállománya
1340 merino, 45 tenyészkossal. Tejgazdasága 420 liter napi termelését Barcson értékesíti ; van
vajgyára is, a mely Budapestre szállít. Méhészetében van 28 Boczonádi-féle kaptár, a mézet
Pécsett értékesiti. Erdészetében a tölgy és nyir dominál ; 60—80 éves fordában, rendsze-

res üzemterv szerint kezelik, tzi- és mtífát hasznosítanak. Borászatában a rizling, kadarka,

burgundi a f borszlk, csemegeszlje a chasselas és muskotály. Kertészeti termékeit Barcson
hozza forgalomba, 2000 korona forgalmat csinál. Van egy gazdasági szeszgyára. Gazdasági gépei

is vannak, és pedig egy 6 HP és egy 8 HP gzcséplgarnitúra, egy 24 HP gzekéje, továbbá
10 kévekötgépe. A munkaert helybl szerzi be, férfiaknak 70—200, nknek 70—160 filléres

napszámárakat fizet. A földhaszonbér a nagyon különböz talajviszonyok szerint m. holdanként
12—30 korona között váltakozik.

Somogytrir. Kunffy Lajos dr. birtoka. Állandó lakóhelye Somogytúr és Paris. A birtoka

1091 m. hold összterületébl kert és beltelek 7—8, szántóföld 824, erd 40, szl 30 m.
hold, a többi kaszáló és legel. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetforgó. Lóállománya

:

igás 10 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 6 vegyes, csikó 20 vegyes és 2 tenyészmén. Marha-
állománya : jármos ökör 40 fehér és tarka, tehén 4 tarka, gulyabeli 8—10 tarka, hízómarha 50,

van még 2 bivaly is. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3—4 kannal.

Halászatában 4 halastó 28 m. holdon fekszik, de 50 holdra egészítik ki. Ponty, süll, és czompó
fbb halfajokat tenyészt, Budapesten és Bécsben értékesíti. Borászatában az olasz-rizling a
f borszl, csemegeszlje a chasselas és a muskotály. 3—4 holdon konyhakertészete van,

400—500 korona forgalommal. A vízimalma bérbe van adva, van egy 8 HP gzcséplgarnitúrája.
A munkaert helybl és vidékrl szerzi, férfiaknak 100—200, nknek 80—160 filléres napszám-
árakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban, adó nélkül, 20—24 korona.

Somogyvár. Özv. gróf Széchenyi Imréné uradalma. A birtok Somogyvár, Pamuk és Barcs
határában fekszik. 9000 k. hold összterületébl kert és beltelek 71, szántóföld, 5900, kaszáló
291, legel 672, szl 16, berek 400 k. hold, a többi erd. Szabad gazdálkodást üz, norfolki

vetforgóval. Kereskedelmi magként lóherét 40, luczernát 30, baltazzimot 10, nyúlszapukát 10 k.

holdon termel. Különleges termelése 150 k. hold czukorrépa és 28 k. hold dohány. Lóállománya

:

igás 54 saját tenyésztés Percheron-keresztezés, urasági és tiszti kocsiló 30 angol félvér, ménes-
beli 16 könny, 51 nehéz anyakancza és 26 könny, 24 nehéz csikó, van három Percheron-
keresztezés tenyészménje is. Marhaállománya : jármos ökör 264 magyar, tehén 34 szimmentháli-
keresztezés, tinó 129 magyar és 35 tarka, üsz 28 tarka, hízómarha 70 vegyes, s 4 szimmen-
tháli keresztezésfi tenyészbika ; továbbá bivalyok és pedig jármos 36, öreg bivaly 48, növendék
34. Juhállománya 5000 finom gyapjas merino, 120 tenyészkossal. Sertésállománya csak a cseléd-

ségnek van, körülbelül 2500. A drávai halászata bérbe van adva. Erdészetében cser, tölgy,

részben a homokon fekete feny is dominál. 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint

kezeli tüzifakihasználásra. 80 k. holdnyi körülkerített vadaskertjében dámvadakat, fáczánt
tenyészt. Borászatában az olasz-rizling, furmint a f borszl, csemegeszlje a madelaine és
chasselas. Gazdasági ipart üz, és pedig van egy gzerre is berendezett, bérbeadott vízimalma

;

továbbá téglaégetje Somogyváron, kb. 400.000 db. évi termeléssel és Barcson, bérbeadva, egy
körkemencze kb. 2 millió db. termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig négy 10 HP gzcsépl-
garnitúra, 1 kéveköt- és 3 marokrakó aratógépe. A munkaert helybl szerzi, férfiaknak
140—300, nknek 80—150 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér, k.

holdanként, kicsiben 50—60, nagyban 30—35 korona.
Szigetvár. Gróf Andrássy Sándor uradalma. A birtok Bürüs, Teklafalu, Nemesújfalu és

r;y°ngyösmellék határában fekszik. Összterület 11.850519
/i2tl0 hold. Ebbl kert és beltelek 19375,

szántó 6979 1
/ , kaszáló 1234'/4 , legel 1435V4 , erd 1623, szl 13'/« és adó alá nem es terület

3771
/, hold. Az uradalom belterjes gazdálkodást folytat, különféle vetforgókkal. 400 holdon

czukorrépát és 100 holdon dohányt is termel. Lóállománya 92, ebbl hidegvér, nehéz igás 42,
könnyvér vegyes kocsiló 7, hidegvér nehéz anyakancza 4, ugyanolyan csikó 37 és 2 mén.
-Marbaállomány 926. Ebbl magyar jármos ökör 172, bonyhádi és szimmentháli tehén 98, tarka
vegyes tinó 123, bonyhádi és szimmentháli üsz 75, magyar gulyabeli 316, vegyes hízómarha
120 és szimmentháli tenyészbika 22. Sertésállomány 357 sikotai mangalicza, 165 anyakoczával
és 23 kannal. Tejgazdaság is van, mely naponként kb. 500 litert termel és 20 kiló vajat, melyet

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 18
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Bécsben értékesítenek, a lefölözött tejet pedig helyben. Az erdkben a szil, gyertyán, kris és
tölgy az uralkodó fanom, melyet 40 és 80 éves fordákban, rendszeres üzemtervvel kezelnek.
Termékek : mtí- és tzifa. A f borszölöfaj a nagyburgundi. Van az uradalomnak 2 gz- és

vízimalma, 2— 2 hengerre és 2—2 köre finom rlésre és darára, téglaégetje, melyben évenként
kb. 200.000 téglát égetnek, három garnitúra, 10 és 9 HP gözcséplökészlete, egy gzekekész-
lete és 3 aratógépe. A munkaert helyben és az aratásra részben a Bácskából szerzi. A nap-
számaink t'éifiaknál 200—300, a nknél 160—200 fillér. A földhaszonbér a vidéken kicsiben 30,
nagyban 2-t korona.

Szöllösgyürök. Gróf Jankovich Tivadar uradalma. E birtok Szllsgyörök, Csehi, Orda,
Balatonboglár, Látrány, Somogytúr és Lelle határában fekszik. 10.000 m. hold összterületébl
kert 40—50, szántóföld 4500, kaszáló 500, erd 2000, szl 45, berek és legel 2600 m. hold,

a többi Balaton. Gazdasági és üzemrendszere 9-es, 5-ös és 6-os vetforgó. Lóállománya : igás 60
pinzgani, továbbá urasági és tiszti kocsiló 16, anyakancza 30, csikó 20, tenyészmén 2, mindnyája
lipiozai faj. Marhaállománya : jármos ökör 140 magyar, 70 gulyabeli szilaj tehén és 170 növendéke,
70 nyugati telién és 170 növendéke, hízómarha 32, tenyészbika 4—6 fehér és nyugati. Bivalytenyé-

szetében van 60 tehén, 130 növendék és 2 bika. Juhállománya 3500 merino, 70 tenyészkossal.
Sertést csak háziszükségletre tart. Tejgazdasága 200—400 liter között váltakozó napi termelését
Budapesten értékesiti. Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser, tölgy, fekete-

feny dominál, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezeli, tzi- és haszonfát termel.

Borászatában a rizling, kövidinka, burgundi, kadarka a f borszlk, csemegeszlje a chasselas
és muskát. Van egy mmalma 2 hengerre és 3 kre. Gazdasági gépei három 10 HP és egy
12 HP gzcséplkészlet, egy Kszeghy-féle magánjáró gzeke, továbbá 2 marokrakó. A munka-
ert helybl és vidékrl szerzi, szerzdés szerint fizet férfiaknak 150—200, nknek 120—140
filléres napszámárakat. Az átlagos földhaszonbér, adó nélkül, 20 korona.

Szökedencs. Véssey Ferencz birtoka. 2167 k. hold összterületébl kert 10, szántó 613,

kaszáló 871, legel 390, erd 865 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere négyestl hetesig ter-

jed vetöforgó. Lóállománya: igásló 12 Percheron és muraközi, urasági 4 angol félvér, 20 hideg-

vér csikó. Marhaállománya: jármos ökör 50 szilaj magyar, és ugyancsak magyar fajta 40 tehén,

100 tinó és üsz, 2 tenyészbika. Hizlalás alatt áll 10—12. Juhállománya 2500 merino, 50
tenyészkossal. Erdei kihasználása tzi- és szerszámfa. Van egy 8 HP gözcséplökészlete, egy
kéveköt- és egy marokrakó aratógépe. A munkaert helybl szerzi, férfiaknak 120—250, nk-
nek 80 — 130 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a földhaszonbér k. holdanként kicsiben 35,

nagyban 20—25 korona.

Szabás. Báró Tallián Dénes dr. birtoka. Bérlje Böhm Andor. Az 1680 m. hold összterü-

letbl szántóföld 980, kaszáló 250, legel 350, erd 100 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere
6-os vetforgó. Lóállománya : igás 12, részben muraközi, urasági és tiszti kocsiló 6 Percheron
és angol, ugyancsak ilyenfajta 44 ménesbeli, 19 anyakancza, 43 csikó és 2 tenyészmén; ezeken
kívül az urasági szolgálatokra van még 4 kocsi- és 4 igásló is. Marhaállománya : jármos ökör
46 erdélyi, közötte bivalyok is, tehén 21, többnyire szimmentháli, gulyabeb 50 és 2 tenyészbika.

Juhállománya 1000, részint magyar, részint angol Hampshiere, 75 tenyészkossal. Van egy 8 HP
gzcséplgarnitúrája és 1 aratógépe. A munkaert helybl és aratásra vidékrl szerzi, férfiak-

nak 160—400, nknek 80 — 180 filléres napszámárakat fizet.

Som. rgróf Pallavicini Ede birtoka. Bérlje László Antal. A kb. 1127 k. hold összterü-

letbl kert és beltelek 9 1

/2 , szántó 920, kaszáló 503
/4 , legel 115 k. hold, a többi terméketlen.

Gazdasági és üzemrendszere 5-ös vetforgó. Kereskedelmi magként termel 40—50 k. hold lóherét,

35—40 k. hold luczernát és 10 k. hold bükkönyt. Lóállománya igásló 12 muraközi és félvér,

urasági és tiszti kocsiló 4 félvér, tenyészló 20 félvér és muraközi. Marhaállománya jármos ökör

62 magyar, tehén 8 nyugati, ugyancsak nyugati gulyabeli 60, 1 tenyészbika, hizlalóban 50. Juh-

állománya 600 ramboillette, 20 tenyészkossal. Sertésállománya 70 anyakocza és szaporulata,

mangaliczafajú, 4 kannal. Van egy 8 HP gözcséplökészlete. A munkaert a vidékrl szerzi be,

férfiaknak 100—300, nknek 80—150 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a földhaszonbér

m. holdanként, nagyban, 20 korona.

Somodor. Gróf Pergen Johanna uradalma. Bérlje Bartha Emil. 4000 m. hold összterüle-

tébl kert és beltelek 50, szántóföld 3000, kaszáló és legel 400, szl 10 hold, a többi pedig

erd. Gazdasági és üzemrendszere az 5-ös vetöforgó. Kereskedelmi magként lóherét 300, luczer-

nát 100, Victoria-borsót 140, bükkönyt 20—30 m. holdon termel. Lóállománya angol félvérfajú, és

pedig igás 26, urasági és tiszti kocsiló 8, ménesbeli 40, van egy Nordstear angol félvér és egy furioso

tenyészménje is. Marhaállománya magyar és nyugati fajú, és pedig jármos ökör 120, tehén 20,

tinó 240, üsz 10— 20, van 5 nyugati tenyészbikája is. Hizlalás alatt áll 130. Erdségét csak

gazdasági czélokra hasznosítják. Borászatában a rizling és sárfehér a f borszlk. Gazdasági

gépei vannak, és pedig három 8 HP gözcséplökészlete, egy gzekegarnitúrája, egy kéveköt arató-

gépe. Helybeli munkaervel dolgoztat, férfiaknak 100—260, nknek 80—160 filléres napszám-

árakat fizet. A föld átlagos haszonbére, m. holdanként, nagyban 20, kicsiben 25 korona.

Tab. Gróf Welserheimb Zónóné birtoka. Tab, Nagybábony, Zich községek határában fek-

szik. 2300 k. hold összterületébl kert és beltelek 30, szántóföld 1150, kaszáló és legel 450.

szl 7 hold, a többi pedig erd. 4-es vetforgóval gazdálkodik. Kereskedelmi magként lóherét

200, luczernát 50—60, baltazzimt 40 k. holdon termel. Különlegesen czukorrépát 40, czikóriát

25—30 k. holdon termel. Lóállománya, mely angol félvérfajú, 22 igás, 12 urasági és tiszti

kocsiló, továbbá 6—7 csikó. Marhaállománya : jármos ökör 86 magyar és tarka, tehén 40 tarka,

tinó és üsz 55 tarka, továbbá egy szimmentháli tenyészbika ; hizlalás alatt áll 12—14. Juh-

állománya 1900 merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, man-

galiczafajú, 5 kannal. Tejgazdasága 150 liter napi termelését helyben értékesíti. Erdészetében a

bükk, cser és tölgy dominál, rendszeres üzemterv szerint kezeli. Borászatában a rizbng, opporto

és burgundi a f borszlk. Van egy 8 HP gözcséplökészlete, 2 kéveköt és 2 marokrakó

aratógépe. A munkaert helybl és vidékrl szerzi, férfiaknak 160—400, nknek 100—200 filléres

napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbór nagyban 28, kicsiben 35 korona.
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Tapsony. Az esztergomi káptalan uradalma. Tapsony, Szenyér, Fehéregyház, Hollád hatá-

rában fekszik. 10.200 m. hold összterületébl kert és beltelek 133, szántó 4720, kaszáló 829,

legel 320, szl 24, halastó 87 hold, a többi pedig erd. Gazdasági és üzemrendszere vet-

forgó és pedig kalászos 57%,, kapás 12%, takarmányos 27%, ugar 4%. Kereskedelmi magként
lóherét 300, luczernát 75 m. holdon termel. Lóállománya: igásló 26 hidegvér ardenni, tiszti ló

10 angol félvér, ugyancsak ilyenfajú 10 anyakancza, továbbá 10 ardenni, 10 angol félvér csikó

és egy angol félvér tenyészmén. Marhaállománya : jármos ökör 266 magyar, tinó 260 vegyes,

tenyészbika 7 bonyhádi és 70 hizómarha, Juhállománya 4000 rambouillette, 103 tenyészkossal.

Sertésállománya 80 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Halászatában fként
csak pontyot tenyészt, Bécsben értékesiti. Erdészetében a tölgy, cser, dominál, 100 éves fordá-

ban kezeli tzi-, szerszám- és épületfakihasználásra. Borászatában az olasz-rizling a f bor-

szl, csemegeszlje a chasselas. Van négy 8 HP gzcséplkészlete, egy 16 HP gzekegar-
nitúrája és egy marokrakó aratógépe. A munkaert helybl szerzi, férfiaknak 100—300, nknek
80—200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 24, kicsiben

30—35 korona.

Toponár. Gróf Festetich Kálmán és Vilmos uradalma. 4101 k. hold összterületébl kert

és beltelek 51, szántóföld 2524, kaszáló 675, legel 240, erd 476, szl 13 hold, a többi pedig

adó alá nem es terület. A birtokból 3188 k. hold bérbe van adva. Míg a többi része házi keze-

lés alatt áll és azon az intenzív mezgazdasággal kapcsolatosan, mégis az állattenyésztés van
fsúlyban. Kereskedelmi magként lóherét 20, luczernát 10, lóbabot 10 holdon termel. Lóállománya

:

12 ardenni igás kancza, 12 magas angol félvér urasági és tiszti kocsiló, 42 ménesben" ló, mely-

bl 11 az anyakancza ; a tenyésztésnél súlyt helyez az ardennieknél a jó kocsilóra, az angol

félvéreknél úgy a katona, mint a kocsilovakra. Marhaállománya : magyar jármos ökör 24,

80 különböz korú és ivarú szimmentháli marha, melybl évenként 10— 15" növendékbika kerül

eladásra. Hizlalás alatt áll 8—10. E tenyészet számos kiállításon és tenyészállatvásáron díjat

nyert. Tejgazdasága kb. 40—50 liter felesleges termelését helyben értékesíti. Különleges állat-

tenyésztési üzemága az orpingtontyúk-, peckingi kacsa- és emdeni lúd-tenyésztés. Kertészetében

vegyes zöldséget és gyümölcsöt is termel s a kaposvári piaczon értékesíti. Van egy 6 HP gz-
cséplögarnitúrája s egy 5 HP hölégmotorja. A munkaert helybl szerzi, férfiaknak 200—260,

nknek 80—160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdan-

ként 30 korona.

Yarászló. Gróf Zichy Béla uradalma. Nemesdéd, Nemesvid, Simonyi és Pat határában
fekszik. 6000 m. hold összterületébl kert és beltelek 35, szántóföld 2000, erd 2000, legel
1000, rét 400, halastó 600 hold. Fképpen 6-os vetforgó gazdálkodást z. Lóállománya : igás 20
muraközi, urasági és tiszti kocsiló 9 angol félvér és lipiczai, ménesbeli 12 muraközi ló. Marha-
állománya: jármos ökör 102 magyar, bivaly 4, tinó 240 fehér és tarka. Hizlalás alatt áll 50.

Juhállománya 3000 merino és prekosz-merino, anyajuh 1200, 55 tenyészkossal. Sertésállománya
50 kocza és szaporulata, mangalicza-lincolnschire-i keresztezés 2 kannal. Halászatában, melyhez
a vrászlói, gardosi és Irma-majori gazdaságok tartoznak, fként pontyot, czompót, süllt tenyészt

;

az évi termelése kb. 1200 mm., melyet Budapesten és Bécsben értékesít. Erdészetét, melyben a
tölgy, feny, akácz, éger, kris dominál, rendszeres üzemterv szerint 20—40—80—90 éves for-

dában kezeli, a termékek kihasználására, illetleg elszállítására 22 km. mezei vasútja van Komárváros
állomásáig. Van téglaégetöje, kb. 300.000 drb. évi termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig
két 8 HP gzcséplkészlete, egy gzekéje, 2 Benz-féle 8 HP motor a takarmánykamarákban,
továbbá 2 marokrakó aratógépe. A munkaert helybl és vidékrl szerzi be, férfiaknak 60—360
filléres, nknek 60—180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagy-
ban 16, kicsiben 20 korona.

Zákány. Gróf Zichy Ödön hitbizományi uradalma. Zákány, Surd, rtilos és Gyékényes
községek határaiban fekszik, s 8000 hold terület, ezenkívül Bihar vármegyében van a 30.000
k. holdas révi uradalma és Fehér vármegyében az 1600 k. holdas Zichy-majori gazdasága.
A zákányi uradalom összterületébl kert és beltelek 20, legel 500, erd 2280, szl 50 k. hold,

a többi szántóföld. Erdészetében a tölgy, bükk és feny fanemek dominálnak, 80 éves fordá-

ban, rendszeres üzemterv szerint kezelik. Szlészetében a rizling és szilváni a f borszlk, f
csemegeszlje a muskotály. Van egy téglagyára és 3 vízimalma.

Források: TJjváry Imre uradalmi felügyel, Varga Sándor m. kir fállatorvos, Bogyay
Emil gazdasági egyesületi titkár, Csiszár Zsigmond m. kir. szlészeti és borászati felügyel,
Vásárhelyi Gerö szlészeti intéz, Bezerédj Pál országos selyemtenyésztési felügyel, a pénz-
üqyigazgatósági kataszteri hivatal adatai, továbbá földmívelésügyi miniszteri kiadványok és a

helyszínén gyjtött adatok.
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SOMOGY VÁRMEGYE SKORA.

omogy vármegye földrajzi fekvése következtében amaz érdekes vármegyék
egyike, mely útjába esett az emberiség bölcsjébl kiinduló összes népára-

Az sember datoknak. A vármegye els slakóit a Földközi-tengerrel határos Kis-Ázsia
vándorlása,

szolgáltatta. Innen indultak ki az árja népek, vándorbottal kezükben, övükben
rövidnyel kfejszéjükkel, az Egei-tenger sr szigetcsoportjain keresztül, Görög-
országon át, a Duna mentén felfelé haladva és így jutottak el hozzánk is.

Mai tudásunk szerint Somogy vármegye els lakója a neolith-kor sembere
volt, ki már a kezdetleges emberi mveltségnek bizonyos magaslatán állott, mikor
Kis-Ázsiából vándorútjára indult. Ez az sember hamar letért a Dunamentérl és

kisebb csoportokba oszolva, felhágott az erdvel borított magaslatokra, olyan kze-
tek után kutatva, melyek tzön szilánkolhatók voltak, vagy — finom szemcsés
keménységük következtében — élesre csiszolható keszközöket adtak.

így a már ismert és feltárt kkori telepek nyomán megállapíthatjuk, hogy a

baranyamegyei Mecsekhegy elágazásainak hegyoldalain, Tolna vármegyén át,

jutottak slakóink elször Somogy vármegyébe.
A mai Somogy vármegyét Veszprém vármegye fell a Sió-csatorna, Szlavónia

felé nyúló részeit pedig a Dráva határolja. E folyók közé esik a Kapós és a

Koppány vize, melyek az skorban nagyobb kiterjedés, széles medret vájt, hatal-

mas folyók voltak. Az sember vándorlásának útja Somogyba, az ingoványos

Dráva és a nagykiterjedés Balatonhoz vezet Sió mentén, hozzáférhetetlen talaja

miatt, el sem képzelhet. Annál természetesebb azonban, hogy, a már említett

Mecsekhegy elágazásai által képzdött völgyeken és járható hegyoldalakon át,

az sember a mai Tolna és Baranya vármegye összeszögellésénél — a Kapós
vize mentén — lépte át elsben Somogy vármegye határát. E meghatározásomat
igazolja nemcsak Somogy földrajzi fekvése, de megdönthetetlen bizonyítékul szol-

gál az is, hogy az sember útját a Mecsekhegytl a Tolna vármegye délkeleti

részén végigvonuló Dömörkapu, Morágyi, Palatincza, Grabócz, Kálvári, Marást,

Trappmalom, Töröksáncz és a Somogy vármegye közvetetten szomszédságában

fekv Tzkhegy nev kkori stelepek határolják. E megjelölt úton át jutott el

az sember a Kapós völgyének somogyi részeibe.

Az sember vándorlásának másik útja Tolna vármegye éjszakra nyúló kkori
telepein vezetett át, s ez stelepek egyrésze szintén a Kapós medre körül terült

el és a regöli ismert nagykiterjedés stelepnél ágazott szét a Koppanyvíz men-

tére. A vándorlás útja a sághegyi, gesztenyevölgyi stelepen át Pogányvárba veze-

tett, mely a k- és a bronzkorban már az sembertl megült hely volt. Innen

húzódott a Krises-víz mentén a Balaton felé, nemkülönben a somogyvári stelepen

át, Somogy belsejének éjszakibb részeibe.

A koppányvízmenti vándorlás arányaiban megközelítleg sem volt oly nagy,

mint a kaposvölgyi. A kaposvízmenti stelepek, a Krisztus születését megelz
utolsó századokban, valóságos góczpontjai Voltak Somogy vármegye slakóinak.

A Kaposvíz medre körül srn egymás mellé rótt stelepek nagyobb terjeszke-

désre kényszerítették Somogy slakóit. így jutottak el a mai Zseliczségen át. a

Drávamellék kevésbé ingoványos területeire. A Rinya- és a Dombó-esatorna medrén

felfelé terjeszkedve pedig Somogynak Zalával határos részeibe.

Habár Somogy vármegye régészeti szempontból ma még alig van átkutatva,

mégis a földmunkálatok alkalmával felszínre került skori leletekbl megállapít-

hatjuk, hogy kivéve az skorban nagykiterjedés ingoványos területeit, minden

irányban stelepektl behálózott és az sembertl megszállott terület volt.
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A felszínre került skori régiségek és részben a feltárt stelepek, ma már Kkorszak.

meglehets tiszta képet adnak Somogy vármegye skori életérl, mely ha a hala-

dottabb kkorban, az ú. n. neolith-korban, nem is öltött nagyobb méreteket, de a

bronzkorban már növekedett és tetpontját a Krisztus eltti három utolsó század-

ban, a keltaság nagymérv beözönlésével és terjeszkedésével érte el.

Somogy vármegye skorának érdekes képét adja a Kaposvíz mentén srn egy-

más mellé rótt stelepek sorozata, különösen azok középpontja, a szalacskai magaslat.

Az sember legszívesebben vert tanyát a természetalkotta sziklabarlangokban,

melyek biztos menedéket nyújtottak családjának nemcsak a zivatarok, de a vadak
ellen is. Somogy magaslatainak legnagyobb része az stenger vízsodraitól össze-

hordott agyag- és homokképzdmények s így az itteni talajviszonyokhoz mérten
teremtett magának otthout az slakója.

Verejtékes munkával méhkasalakú vermet vájt lakásául és annak kémény-
szer nyílásán át, uövényrostból font hágcsó segélyével, közlekedett. A harangalakú
veremlakások nem igen voltak 3 méternél szélesebbek s ez mégis elég volt egy
nagyobb család befogadására, mert az skori kutatások eredménye azt bizonyítja,

hogy az skori emberek zsugorított helyzetben aludtak, a hogy temetkeztek. Ha laza

volt a földréteg, oldalfalait befonták rzsével és belsejét kitapasztották.

Helyenként a veremlakást egy másik, kisebb, hasonló helyiséggel is meg-
toldották. A mellékhelyiség nyílását késbb berakva, ez szolgált éléstárául, a

télre bevermelt gyökerek, gyümölcsök és füstölt húsnemek számára.

A magaslatokon barlangszeren bevájt üregekben tanyáztak s azok nyílását

állatbrrel fedték el. Találni ily barlanglakások nyomait a szalacskai hegyoldal-

ban is. Ma is ép állapotban van egy ily barlang, a Kadarkúthoz tartozó Szent

Imre határában lev Törökvár, vagy vári dombon. Az átvizsgált barlangszer üreg
11 méter hosszú, 120 cm. széles. Az üreg valószínleg késbb, a betyárvilágban,

búvóhelyül is szolgált. A megejtett kutatás, habár a földbarlang nyílása eltt
megvan az skorban szokásos köralakú tanyázóhely, mégsem vezetett leletekre,

a mi azt bizonyítja, hogy utólag is használták és feldúlták. Nincs azonban kizárva,

hogy a barlang belsejében eszközlend ásatások, mégis leletekre vezetnek.

A neolith-kor sembere eszközeit kbl és az elejtett nagyobb állatok csontjai-

ból készítette. Somogy vármegye sembere a kanyagot eszközeihez a szomszédos
stelepekrl, különösen a Mecsekhegy tájáról, cserekereskedés útján szerezte be
és azokat csiszolással, vagy tzön való szilánkolással idomította. Ruházatul az

elejtett állatoknak csontárral kilyuggatott és szarvasínnal összerótt bre szolgált.

Edényeit durva, szemcsés, iszapolatlan agyagból, szabadkézzel készítette s azokat
napon vagy füstön szárogatta, keményítette.

A somogyi stelepek közel szomszédságában lev, tolnamegyei, feltárt neolith-

temetk tanulságai szerint zsugorított helyzetben temetkeztek, halmot emelve a
tetem fölé, melléje rakva kfegyvereit, az asszonyok sírjaiba pedig a kezdetleges

agyaggyöngyöket és átfúrt kagylókból és csigákból készült ékszereit.

A kkori telepek nyomán a Kr. eltti 2000 évet megelzleg új népáradat
hozta az emberiség bölcsjébl a bronzkori mveltséget. Az új vándortörzsek
szellemi fölényükkel uraivá lettek Somogy kkori telepeinek. Állatbrök helyett

szrmeruhát viseltek, barlang- és veremlakások helyett czölöpviskókat emeltek a
vízborította területeken, különösen a Balaton beágazásainál. Edényeiket finomabb,
iszapolt agyagból készítették és gyakran berakott mészdíszítéssel látták el. Meg-
honosították a hullaégetést. A máglyán elégett hamvakat urnákba gyjtve, bronz-
ékszerekkel és fegyverekkel együtt, a magaslatok hegyoldalaiba vermelték el.

A bronzkori mveltség nemcsak az általuk elfoglalt neobth-telepen tört utat, Bronzkor.

de a bronzkor vándoriparosai bejárták a hódításukon kívül álló stelepeket is és

cserekereskedés útján honosították meg a bronzfegyvereket és ékszereket.
A bronzkard helyet kért a kfejszék között, a kétszakállas és lándzsaalakú

nyílhegy kiszorította a tzön-szilánkolt obsidián- és tzk-nyílcsúcsokat.
Az új mveltség új életmódot teremtett Somogy stelepein. A földalatti ver-

mek lakói megbarátkoztak a czölöpépítkezéssel, a czölöpök közeit vesszvel fonták
be és sárral tapasztották ki.

Somogyban csak az úgynevezett „terramare" lakások nyomairól beszélhetünk,
azaz olyan czölöpépítkezésrl, melyeket mocsaras, ingoványos területeken kiemel-
ked kisebb-nagyobb halmokon emelt a bronzkor slakója. Ilyen halmok egész
sorozata látható a Kaposvölgy mentén, st a szomszédos vármegyében : Kurdon,
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mélyen leásott, sok ezeréves tölgyfaczölöpökre találtak. A Kaposvölgyben, Szarvasd
határában, 1891-ben több, majdnem kkeménység czölöpre akadtak, zöldpatinás

bronzüst és jellegzetes edénytöredékekkel együtt. Ugyancsak czölöpépítmények
nyomaira akadtak a Kaposvölgy éjszakibb partján lev hangyálosi-dlben is.

Víz fölé emelt czölöplakások csak a Balatont érint somogyi partokon, talán

Fonyód táján lehettek, melyek a Balaton sekélyebb részein, levert czölöpökre

épültek s átjáróhíddal a szárazfölddel voltak összekötve.

Az slakók állandó tanyájukat a beözönl újabb népáradatok ellen meg-
ersíteni is igyekeztek. Ezért keresték fel legszívesebben a víz mentén elterül

szkebb völgyek hegylej tit, mert azok magaslatait, hegyoldalait földvárakkal

megersíthették. Ma már csak nagyon gyakorlott szem ismeri fel az skori föld-

várakat, a melyek lejtit többszörös lépcsszer körgyr futja körül, mely ma
még az egyetlen megmaradt nyoma az skor erdítvényeinek. Ezek mögött volt

egykor a hatalmas, mély futóárok. Az árkokból kihányt földtömegbl, az serd
fáinak nagy törzseibl, gerendák és vesszfonások között, magas töltéseket emeltek,

ezek meredek oldalfalait sárral tapasztották ki s hatalmas tüzet rakva, téglakemény-

ségvé égették. Ilyen sánczgyrt néha hármat-négyet is vontak egymás alá s e

magaslatokat — a mennyiben lehetett, — igyekeztek vízárokkal is körülvenni.

Somogy skori földvárainak korát els slakóira, a neolith-kor telepeseire

vihetjük vissza. E földvárak azonban nemcsak a bronzkorban voltak használatban,

de megnagyobbodva, megersítve a vaskorban is, míg a kelta telepeket leigázó

római mveltség falépítmény erdítvényei háttérbe szorították azokat.

Ilyen földvárakat nagyobb számban ismerünk Somogyban. Egész sorozatával

találkozhatunk a Kaposvíz mentén elterül magaslatokon s azok középpontján a

Szálacska magaslatán kívül, a Katahegyen és a zseliczi hegyek nyúlványain. Ismerünk

ilyent a hetényi pusztán, az úgynevezett „Sülyett"-vár területén. Találhatunk

skori földvárakat a Balaton somogyi partján, a fonyódi magaslatokon kívül,

Somogyváron és környékén, nemkülönben Somogy drávamenti részein is.

A Krisztus eltti 2000 évet megelz századokban az új beözönlés vándor

iparosai bejárták Somogy vármegye kkori telepeit. A bronzkor vándoriparosa

hátán hordta önt-mintáit, olvasztó-tégelyét, a bronzöntéshez szükséges fémeket:

a vörösrezet és az ónt. Összegyjtötte és újra beolvasztotta az eltörött, kicsorbult

bronzeszközöket, fegyvereket és ékszereket. A hol tanyát vert, addig tartózkodott,

míg a telepeseket fémmveivel ellátta, a melyeket ott helyben öntött.

A Somogy vármegyében felszínre került kincsleletek között a legváltozatosabb

a kaposvári állami fgimnázium simonfai bronzlelete.

A kincslelet: öt tokos és egy szárnyas bronzvés, négy bronz-lándzsa, sarló,

két tömör karperecz, fényes patinája, hengeres sodronytekercs és öt töredékes

bronztárgy. A bronzkincs a vándoriparos rejtekhelyérl került a felszínre. A lelet

töredékes bronztárgyait beolvasztás czéljára gyjtötte össze.

Érdekes az 1884-ben lelt orezi és törökkoppányi bronzlelet is. A 30 darab,

többnyire selejtes tárgyból álló bronzkincs, 13 bronz-sarlót (5 ép, 8 selejtes), három
tokosvést, egy bronz-lándzsát és tizenhét darab olvasztásra szánt bronzrögöt, fegy-

ver- és ékszertöredéket adott.

Somogy vármegye legnagyobb bronzlelete a leéri kincs. A lelet urnába rejtve,

1883-ban, szántás alkalmával került felszínre. 54 darab, legnagyobb részben olvasz-

tásra összegyjtött selejtes bronztárgyból áll. Zömét bronz-sarlók, tokos, szárnyas

vésk és ékszer- és kardtöredékek adják. Legjellegzetesebb darabja, kormeg-

határozás szempontjából, a korongtekercses, pápaszemes fibulatöredéke, a mely

a régibb vaskor legels szakában került forgalomba.

E felsorolt nagyobb bronz-leletekhez még két kisebb is sorakozik, a ráksi, mely

ép ékszereket, s közöttük két pompás, hengeres szalagtekercset, korongosfej

bronz-tket és négy bronzdíszítést adott. E leletben még egy teljesen ép nyélnyujt-

ványos bronztr is elfordult. Hasonlóan ékszerek voltak a pusztasárkánytói bronz-

leletben is. A lelet zömét a tizenegy darab fecskefarkalakú bronzcsüngdísz adta,

azonkívül hat korongos bronzveret, spirális és nyakék, kígyós karperecz töredékei

s egy nyélnyujtványos bronztr.

E két ékszerlelet oly vándoriparos elrejtett kincse volt, a ki kizárólag ékszerek

öntésével, trébelésével foglalkozott. A mindkét leletben elkerült bronztr, egykor

a lelet tulajdonosának védelmi eszköze lehetett.

Az itt felsorolt bronzkincs-leleteket a Krisztus eltti ezerév táján, a vaskor
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els népáradatainak inváziója ell rejtették el. Errl tanúskodik az orczi és török-

koppányi kincsek között lelt töredékes vaskori fibula s a kéri kincs pápaszemes
fibnlájának sodronytekercs-részlete. Régebben került rejtekhelyére a simonfai bronz-

lelet, mely leginkább öntött díszítés bronztárgyakból állott. E leletben is volt két

tömör bronzkarperecz, melyeken ponczczal bevert díszítést látunk, a mely díszítési

modor a bronzkor végs szakában dívott.

Szórványosan Somogy vármegye egész területén fordultak el bronzeszközök

és fegyverek, az skori élet bizonyítékaiként. A szórványos leletek leggyakoribb

jelenségei a vet-lándzsák, bronz-fejszék és nyílhegyek, melyeket vadzés közben
hagyogatott el az sember. Az ily szórványosan lelt bronzeszközök egész sorozatát

láthatjuk, Somogy vármegye minden területérl, a sümegi állami Darnay-múzeumban.
Bronzkori öntminták, a bronzkori fémmvesség legközvetetlenebb tanúi, szintén

fordultak el Somogy vármegyében. Becses bronzvés- és egyéb öntminták
Szalacskáról kerültek a sümegi múzeumba. Az skori fémmvesség szempontjából

fontos adattal szolgálnak a somogyvármegyei múzeumban rzött, a lipótfai leletbl

származó rézvés és rézcsákány, hasonlóképen a sümegi múzeum kisasszondi

leletébl származó rézvésk sorozata. Ezek az skori fémmvesség legrégibb

emlékei, a melyek formáikban legközelebb állanak Somogy vármegye legrégibb

slakóinak kezdetleges keszközeihez.

A vaskor kezdetét hazánk dunántúli részeiben a Krisztus eltti utolsó ezer év a vaskor.

elejére tehetjük. A vaskori mveltség terjedésének két útját ismerjük. A régibb vaskori,

vagy hallstatti mveltség fszereplje az illírség volt. Az újabb, a La Téne-ízlés terjesz-

tinek a keltákat valljuk. A hallstatti mveltség góczpontja az Alpesek vidéke volt,

innen terjeszkedtek át a közeli Vas, Zala, Sopron és Veszprém vármegyékbe. E régibb

vaskori mveltség kevés nyomot hagyott a távolabb es vármegyékben, és Somogyban
is csak igen szórványosan jelentkeznek a hallstatti ízlés vas- és bronzmvek.

Somogy vármegye vaskori mveltségének kezdetét a Kr. eltti ezer év közepe

tájára tehetjük, a mikor megkezddött a biturgiai kelták költözködése Galliából,

melynek egyik nagyobb népáradata Itália felé húzódott. A másik csoport a Rajna
mentén, a dunamelléki tartományok felé vette útját, itt leverve, leigázva az slakó-
kat, urává lett a késbbi Pannóniának. A Sigovestl vezetett egyik nagy kelta

népáradat valamely népesebb törzse, a Duna mentén lefelé haladva, az snépek
kitaposott ösvényein, a Kaposvíz mentén jutott Somogyba és megszállta a szalacska-

menti stelepeket. A másik kelta törzs ugyancsak a Kaposvíz mentén, a mai Tolna
vármegyében húzódva, Regöly táján vert tanyát.

Ha a tér szke nem akadályozna, külön kötetet írhatnék a somogymegyei kelta

telepekrl, különösen Szalacskáról, mely az egész dunántúli keltaság góczpontja volt.

A régészeti leletek alapján megállapíthatjuk, hogy Szalacskán székelt az egyik

népesebb kelta törzs fejedelme. Innen terjeszkedtek, kisebb csoportokra oszolva,

Somogyon át, a szomszédos vármegyékbe is.

A szalacskai keltaság félezer éves uralma annyi emléket hagyott reánk Somogy-
ban, a mennyit hazánkban egyetlen más skori terület sem hagyott.

A sümegi állami Darnay-múzeum tárlói tele vannak szalacskai kelta-emlékekkel,

pedig a múzeum megalapítója csak a véletlenül felszínre került leleteket mentette

meg az elkallódástól.

Szálacska mkincseinek érdekességét és gazdagságát csak fokozza az, hogy
a körülötte virágzott kelta telepeknek késbb a rómaiak lettek uraivá. A leigázott

kelta törzsek emlékeivel együtt a fém- és ötvösmvesség magas mvészi színvonalán

álló római emlékek is nagy számmal fordulnak itt el. A Somogy vármegyében
élt kelták is cserekereskedést folytattak idegen, magasabb mveltség államokkal,

így Maczedóniával is. Tlük tanulták a pénzverés mesterségét is. A Szalacska-
vidék kelta-leletei között gyakoriak a Maczedóniai Fülöp ezüst tetradrachmáinak
barbár utánzatai. A kelták írni, olvasni nem tudtak, s így a pénzek görög feliratait

csak czifraságnak tekintették és kezdetlegesen utánozták.

A kaposvízmenti kelták összeköttetésben állottak és cserekereskedést folytattak

Eturiával s a híres etruszk fémmvesektl tanulták el a bronzedényeknek trébelés

útján való készítését is.

A közlekedési fút az skorban a nagykiterjedés Kaposvíz volt. Kezdetleges,
kisebb hajókon szállították az élelmes etruszkok cserekereskedésre szánt árúikat
a szalacskai stelepre. Egy ilyen elsülyedt gazdag hajórakomány emléke, a Kapos-
víz medrébl, Kurd táján került a felszínre. Ez egy nagy bronzüstben lelt 14 darab



352 Somogy vármegye skora

kallantyús bronzvödör volt. A Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában elhelyezett

kurdi bronzvödrök valódi remekei az etruszk fémmvességnek.
A szalacskai kelták haladottabb fémmvességének kétezer évnél régibb tanúi

a sümegi múzeumban elhelyezett szalacskai bronzüstök, melyeknek egyik-másik
példánya, egy-egy darabból trébelve, 50—60 liter rtartalommal is bír.

Különösen értették a kelták a vas kovácsolását és edzését is. A kaposvízmenti
kelta telepeken lelt kora La Téne-ízlés kardoknak, méterhosszúságú ívalakú
kaszáknak, a kisebb-nagyobb vaslándzsáknak, kék edzést adtak, melylyel a vas az

aczélhoz közel járó szívósságot nyert. Nagy tökélyre vitték a fémöntést is és a
kelta ékszerek öntmíntái bronzból készültek.

Fejlett agyagipart is ztek. Az edények készítésénél kisebb súlyt fektettek

a díszítésre, mint az agyag finomítására iszapolással. A kelták edényeiket már
nem szabad kézzel, hanem korongon készítették. Edényeik legjellegzetesebb díszítése

az edény alsó domborulatán elhelyezett dinnyeszer gerezdezés. Edényeik színe

sárgásbarna vagy grafitmázolású volt.

A kelták — a bronzkori mveltség folytatásaként — urnákban temetkeztek,

de azért találkozni elvétve veremsírokkal is. A kelta kardok mindkét temetkezés-

nél összehajlítva, kicsorbítva kerültek a sírba, hogy az ellenség hasznát ne vehesse,

ha a sírt feldúlja. Leltem már háromréten összehajlított kora La Téne-vaskardot
is, a hamvak mellé nagyobb urnába szorítva.

A szalacskai kelta temetkezés zöme a hullaégetés. A temetkezés színhelye a

szalacskai magaslat alatt elterül több száz holdnyi lankás hegyoldalon volt. A szét-

szórt kisebb temetkezhelyek középpontja a magaslat alatt elterül, mai kis-

kecskési birkalegel 15—20 holdnyi területe. E temet rendszeres feltárása nagy
lendületet adhatna Somogy vármegye muzeális fejldésének. Az itt érintetlenül

fekv sirok százai rendes soros temett mutatnak. A nagyszámú urnasirok között

bevermelt csontváz-sirokat is találhat a kutató.

A sirok másik, elszórt nagy tömegét, a kisberki malomárok mentén elterül

kisebb-nagyobb kurgánokban és a Katahegytl nyugatra fekv nagyméret hasonló

halmokban találhatjuk fel. A kaposvízmenti kurgánokban ezideig kizárólag csak
hullaégetéssel találkoztam. A kisebb kurgánok egy-egy sírt, a nagyobbak 2—

4

sírt tartalmaznak. A szalacskai kurgánok kora a Krisztus utáni I—ül. század köré

tehet, a mikor a kaposvízmenti virágzó kelta telepek urai régen a rómaiak voltak

és a sorsában megnyugodott keltaság leszorult a rómaiaktól megersített szalacskai

magaslatokról. Ez áUításom bizonyítéka : a tanulmányképen feltárt kurgánok keltasírjai-

nak mellékletei között talált római terra sigillata és jellegzetes üvegedények töredékei.

A kaposvízmenti keltaság fészkébl, Szalacskáról, kisebb csoportokba verdött
törzsek beágazták a Zseüczség után Somogy vármegye többi területeit is.

Terjeszkedésükrl tanúskodik a sümegi múzeumban lev kaposméri nagy
kelta vaslelet, a mely köpüsvésk, sarló-, zabla-, lándzsa-, sátorrúdvasak és a nomád
élet egyéb szükséges eszközeibl állott.

Ugyancsak a sümegi múzeumban van a toponári kelta lándzsa-óriás, az skori
vasmvesség egyik legbecsesebb emléke és a büsüi keltasírban, kora La Téne-

ízlés kard kíséretében lelt becses kék edzés vaslándzsa is.

Ismert kelta lelhely Mocsolád : Bogát-puszta, kaposvári csererd és az iszdki

magaslat. Babod-puszta, Szólád, Hedrehely, Berzencze, Segesd, G-amás, Gölle,

Iharos, Inke, Miké, Csicsó, Jád, Varászló stb.
A
pé"ver?

ai

s Külön részt kell szentelnünk Somogy vármegye legnagyobb skori nevezetessé-

öntómúheiy. gének : a szalacskai kelta pénzver- és öntömühelynek, melynek mintegy 400 darab-

ból álló teljes felszerelése külön tárlót tölt be a sümegi múzeum skori termében.

Szálacska fennsíkjának a kecskési dlre néz oldalán állott egykor az skor-

nak e nevezetes vasipartelepe, melyet a római hódítás romhalmazzá döntött a

Krisztus utáni els század els évtizedében.

E romhalmazból került el, szlforgatás alkalmával, a mhely összes fel-

szerelése, mely egyedül áll Európa eddig ismert kelta leletei között.

A pénzver- és öntmhely deszkákból ós gerendákból összerótt faépület volt.

Erre vall a romok közül elkerült nagyobbszámú, a gerendák összerovására szol-

gáló vaskapocssorozat. A kelta pénzver-mhely legbecsebb felszerelése három

henger- és három korongalakú, finommv pénzverducz. A duczok vésete három

kisebbfajú barbár-kelta ezüstéremfaj verésére szolgált. A Szalacskán vert barbár-

kelta pénzek, kisebbített utánzatai Maczedóniai Fülöp ezüst tetradrachmáinak.
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A pénzek ellapjukon bozontoshajú emberfejet ábrázolnak és hátlapjukon kezdet-

legesen megrajzolt lovasalakot mutatnak. A pénzver tövek ezüstfény bronzból

készültek. A korongalakú verduczok vasgyr közé vannak szorítva.

A pénzvermhely közvetetlen felszereléséhez tartozik a pénzkerekít vágó-

vas és az ezüstércz olvasztására szolgáló, tzálló agyagból készült csöves tégely.

A pénzver, önt- és kovácsoló-mhelylyel volt összekötve. Az öntmhely,
mint azt feltárt berendezése is mutatja, a dunántúü kelták legvirágzóbb ipartelepe

volt a Krisztus születését megelz utolsó századokban. A szalacskai mhelybl
látták el kovácsolt vas-eszközökkel, harczi készségekkel, nemcsak a kaposvízmenti

kelta telepeket, de bizonynyal messze elágazó cserekereskedést is folytattak a

dunántúli stelepeken. A kelta kovácsmhely trébelmunkákat is végzett; errl
tanúskodnak a Szalacskán elkerült különleges alakú, kisebb-nagyobb rtartalmú
bronzüstök, melyekbl egész sorozatot láthatunk a sümegi múzeumban.

Kiterjedt iparágat képviselt a szalacskai ötvösmvesség is. A hazai kelta

leletek között egyedül állanak a bronzból készült finom-mv szalacskai fibula- és

egyéb ékszerönt-minták, úgyszintén az öntés, kovácsolás és ötvösmvességhez szük-

séges összes ipari szerszámok.

A sümegi múzeumban láthatjuk a szalacskai kelták nagy kovácsoló-ülljét,

kisebb ötvösüllket, tzfogókat, vésk, fúrók, frészek, ponczoló- és ékít-szerszá-

mok érdekes sorozatát, trébel-, szegecsel-kalapácsokat, bronzlemezhajlító-vasakat,

keskeny, széles és homorú vésket és egyéb ipari eszközöket.

Elszámlálhatatlan nagy sorozat van szemlélteten bemutatva a sümegi múzeum
skori termének tárlóiban azokból az ezüst-, bronzékszerekbl és kovácsolt vasm-
vekbl, melyek mind Szálacska ipartermékei voltak. Külön táblán láthatjuk az

sfoglalkozás, azaz a földmívelés, a halászat és a vadászat készségeit.

La Téne-ízlés fibulákat, karpereczeket, nyakékeket, öv-vereteket, gyrket és

a szíjazatok összetartására szolgáló keresztgombokat stb. A szalacskai vasmvek
sorozatát a becses kék edzés kardok, lándzsák, trök, kések és egyéb harczi

készségek megemlítésével zárom be, a melyek szívósságukkal és ellentállóképessé-

gükkel közelállanak a napjainkban forgalomban lev aczél-szerszámokhoz.

Somogy vármegyének e virágzó kelta telepei már a Krisztus eltti utolsó száza- a rómaiak kora.

dókban útjában voltak a hatalmas római birodalom terjeszkedésének. Már a Kr. eltti

II. században foglalkozott e hatalmas, nemzet a kelták leigázásának gondolatával

;

de a jól szervezett és megersített kelta telepekhez nem igen tudott hozzáférkzni.

Csak a Krisztus születését megelz utolsó század második felében, midn egész erejét

a kelták megtörésére irányította, hosszú küzdelem után, a Kr. utáni 8-ik évben
tudott csak Oktáviánus Augusztus római császár végre urává lenni a késbbi Pannónia
délnyugati részeinek is. A katonai szervezkedés és Pannónia végleges meghódítása
csak Marcus Auréliusnak sikerült, a Kr. utáni második században.

A dúló harczok végre is elseperték a virágzó kelta telepeket, s a rómaiak
katonai erdítvényekkel rakták meg az serdkben vágott utak mentét.

A római hódítás f-útja Somogyban szintén a Kapós vize volt s így elsízben
érte a rómaiak hódító fegyvere a kelta telepek középpontját : Szalacskai

A rómaiaktól feldúlt, de újból megersített szalacskai magaslat fennsíkján

elkerült római régiségek sokasága nemcsak a leigázott kelta telep nyomán életre-

kelt hatalmas római teleprl beszél, de tanúskodik a katonai állam magas szín-

vonalú mveltségérl és fejlett iparáról is.

A megmentett leletek tanúságai szerint a szalacskai római telep a Kr. ut.

E-ik században, Philippus p. Traianus Decius, Valerianus uralkodásán át, Gallienus

haláláig, azaz a Kr. u. 204—268-ig terjed idszakban élte legvirágzóbb korát.

E korból valók azok a nagy pénzleletek is, melyek a közelmúltban felszínre kerül-

tek, melyek egyike, az államkincstárba beszolgáltatott ezüstpénz-lelet, megközebtette
a 3000 darabot.

A Kr. u. III. századból való az iparmvészeti szempontból oly becses arany-
kincs-lelet, a melyik egykor valamely elkel római patriczius hölgy ékszersorozata
volt. E lelet állott egy pompás, ép, 32 pillangós arany-nyakékbl, VET (Veturia)

bets tömör aranygyrbl, öt aranyhajtbl és négy aranyfüggbl.

Iparmvészeti szempontból még becsesebbek, a szalacskai nielló-díszítós ezüst-

öweretek, melyek valódi remekei a római ötvösmvészetnek.
A képzmvészet magas színvonaláról tanúskodnak a felszínre került bronz-



354 Somogy vármegye skora

szobormvek és azok töredékei, melyeknek néhány példányát a somogymegyei
múzeum gyjteményében láthatjuk.

A római uralommal megsznik Somogy vármegye skora. A történeti rész

megírása már, a hátrahagyott írott emlékek nyomain, a történettudós feladata.
OS
h
k
ek'ek

el0 " Somogy vármegye összes stelepeinek felkutatása évtizedes, lelkiismeretes

munkát igényelne. De a Kaposvíz mentén fekv stelepek egyedül is megtöltenék
a tervbe vett somogymegyei múzeumot mkincsekkel, ha a vármegye azok fel-

tárását szakavatott kezekre bízná. Végül felsorolom az eddig Somogyban ismert

skori lelhelyeket : Attala, Babod-puszta, Babócsa, Balatonberény, Balaton-Boglár,

Balatonendréd, Bárdudvarnok (Vota-p.), Beleg, Berzencze, Bogát-puszta, Büsü,
Boglár, Buzsák, Csalános, Cske-puszta, Csehberki, Csuhus, Éleshegyi erd, Eötvös-

kónyi, Edde, Fonyód, Felsmocsolád, Felssegesd, Galambos, Gamás, Gölle, Gige,

Gyékényes, Hatvan, Hetény, Hedrehely, Jád, Jákó, Kastélyosdombó, Kaposvár-cser-

erd, Kaposvár-iszákdomb és Korona-utcza, Kaposfüred, Kaposmér, Kaposfi-
puszta, Kaposújlak, Kisasszond, Kis-Berki, Kéri-puszta, Kozma-puszta, Komlósd,
Lipótfa, Lukácsháza, Magyar-Egres, Miké, Nagyatád, Nagyberki, Nemeske (Görös-

gal), Németlad, Orczi, Ölle-völgye, Puszta-Sárkánytó, Patalom, Ráksi, Ráczegres,

Rinyabeseny, Ságvár, Somogycsicsó, Németlad (Gyöngyös-p.), Somogyvár, Szá-

lacska, Somodor, Szakácsi, Simonfa, Szül, Szólád, Toponár, Törökkoppány, Tuskós,

Tapazd, Tokaj-puszta, Zimány, Zseliczkislak stb.

Somogy vármegye archaeológiai irodalma : Melhard Gyula : A somogymegyei ösleletekröl.

Arch. Ért. 1886. 231—33. old. — Darnay Kálmán : Somogymegyei leletek. Arch. Ért. 1890. 446.

old. — Melhard Gyula : Bronzkori leletekrl Somogy megyében. Arch. Ért. 1895. 247—248. old. —
Dr. Hampel József : „Somogymegyei régiségek" (2 képes tábla). Arch. Ért. 1895. 442—44. old. —
Darnay Kálmán: Somogyi leletek. Arch. Ért. 1897. 456. old. — Dr. Rohlbach Bertalan: Adatok
Somogy vármegye smtíveldésének történetéhez. Kaposvári fgimnázium értesítje 1903—04.

évekre. — Dr. Kolbach Bertalan: Simonfai bronzleletröl (1 képestábla). Arch. Ért. 1900. 79—84.

old. — Melhard Gyula : „„Nagyberki leletrl" (3 képestábla). Arch. Ért. 1900. 387—390. —
Dr. Kohlbach Bertalan: skori maradványok Kaposfüreden és Magyaregresen. Arch. Ért. 1903.

282—83. — Dr. Kolbach Bertalan : Szóládi leletekrl. Arch. Ért. 1903. 413—16. old. — Darnay
Kálmán : Fonyódi urnasír. Arch. Ért. 1905. 160—161. old. — U. a. : Kelta pénzver- és öntö-

mühely Szalacskán. (75 képes ábrával). Arch. Ért. 1906. 416—436. old. — U. a.: U. o. (82 ábrá-

val). — U. o. 1909. 334—342. old. — U. a.: U. o. (35 ábrával.) — U. o. 1910. 130—136. old. —
U. a. : Kaposméri kelta vaslelet (12 ábrával). — U. o. 1910. 137—140. old. — U. a. : Szalacskai

római leletek (13 ábrával). Múzeumi és könyvtári értesít. 1910. I. fiiz. 26—31. old. — Dr. Hekler

Antal : Római övdíszek (Szalacskáról). Arch. Ért. 1910. 240—249. old. — Darnay Kálmán :

Újabb leletek a szalacskai pénzver- és öntmtihely területén (2 képes táblával). Arch- Ért.

1911. évf. 311—327. old. — U. a. : Toponári kelta vaslándzsa (1 ábra). Arch. Ért. 1911. 328. old.

— U. a. : Leletek a szalacskai barbár-kelta pénzver- és öntmtíhely területérl (67 ábrával).

1912. évf. 153—166. old.



A

SOMOGY VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.

I. A LEGRÉGIBB TÖRTÉNETI NYOMOKTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG.

1. A római uralom, a népvándorlás és a honfoglalás kora.

Drávától a Balatonig terjed terület, melyet még a nemzeti királyság els Az.?s
j

út -

századaiban is hatalmas bükk- és tölgyerdségek borítottak, természetes

határai következtében mindenkor zárt vidék volt. Ennek a vidéknek éjszaki

részén, még a rómaiak idejében, a Balaton terjengett Somogyvárig, st azon alul is.

Hiszen még a kaposfüredi uradalomhoz is tartoznak oly berki rétek, a melyeknek
ingoványos területén a Balaton partján honos csigákat találtak.

Ezen a vidéken még a római uralom alatt sem vezetett át nagyobb forgalmi út;

pedig ekkor már Pannóniában — a mai Dunántúl — valóságos úthálózat volt.

Ebbl a korból ezen a vidéken csupán egy jelentékenyebb útvonalat ismerünk,

mely Mogentianaeból (Keszthely) Sophianaeba (Pécs) vezetett és a mely keresztül-

szelte a mai Somogy vármegye területét is, még pedig délkeletrl ejszaknyugatra.

Ez az útvonal, a többi római utakkal ellentétben, egy kis hajlást tüntet fel.

A rómaiak eltt, ha utat építettek, hegy, láp, mocsár nem számított akadálynak

;

de ennél az útvonalnál az egyenes irányt mégsem tartották be, mert a lacus

Pelsonnak — a Balatonnak — ekkor még sem hadi, sem kereskedelmi jelent-

sége nem volt. (Archeológiai Értesít, 1903. 282.)

*
* *

A mai Somogy vármegye területének a történelmi korból eddig is ismert Kelták.

legrégibb lakosai a kelták voltak, kik eredetileg a Duna forrásai körül laktak,

a honnét a TV. században Fels-Itáüába és az Adriai-tenger éjszaki vidékére

költöztek s idvel innen vándoroltak át Pannóniába. Egyik ffészkük a mai Nagy-
berki határában emelked SzálacsJcahegy volt, melynek rendkívül érdekes leleteirl

már az elz skori fejezetben megemlékeztünk.
A római uralom már Octavianus alatt, Kr. e. 34-ben, gyökeret vert a Dráva Vrahwj

ak

és Száva közén, tovább azonban nem terjeszkedhetett. A vármegye területére

nyugat fell nyomultak be a rómaiak. Még Vespasianus császár alatt (69—79)
Pannónia keleti határa a Balaton lehetett, a tle keletre es részt azonban ekkor
még nem szállották meg. (Millenn. Történet I. k., LXXVIII.) Valószínleg Domi-
tianus uralkodása alatt (85—92) nyomultak be a római légiók a mai Somogy
vármegye területére s Trajanus császár alatt, 98—99-ben, már az egész Duna-
vonal a rómaiak kezébe került. Megszállván Pannóniát, Trajanus császár uralko-

dása alatt, 105—107. években, kétfelé osztották. A mai Somogy vármegye területe

Fels-Pannónia (Pannónia Superior) területéhez tartozott.

A mint a római légiók a Balaton és a Dráva közötti földön megjelentek,

hozzáfogtak a táborhelyek és az utak építéséhez. Az itt talált kelták a hódító

rómaiaknak meghódoltak, st a hódítókkal együtt éltek. Domitianus császár ural-

kodása alatt a légiók már állandó táborhelyeken állomásoztak a vármegye területén.

A Kutas és Beleg közötti határon, 1855-ben, árokásás alkalmával egy bronz-

táblát találtak, mely 85-bl, Domitianus uralkodásának idejébl való és a Pannó-
niában állomásozó légiókhoz beosztott segédcsapatok jegyzékét tartalmazza, és

különösebben azért is érdekes, mert a dunántúü leletek közül a legtöbb ala

(lovasosztály) és cohors (gyalogosztály) nevét ez örökítette meg. A táblán felsorolt

6 ala és 15 cohors összes legénysége 11.500 embert számlált, a mi éppen két
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légiónak felelt meg. (Mill. Tört. I. CLVII. 1.). Mivel pedig a légiók egyes részei
a fótáborhelyektöl olykor messze feküdtek, a védelmi rendszer megkövetelte, hogy
a csapatok az egyik táborhelytl a másikra minél gyorsabban juthassanak, a rómaiak
már ez okból is különös gondot fordítottak az országutak építésére. Somogy vár-

megyén csak egy ily jelentékenyebb útvonal húzódott végig, mely Mursától (Eszék)
kiindulva. Sophianaen (Pécs) át, Mogentianaeba (Keszthely) s onnan Scrabantia
(Sopron) felé vonult, összekötve a tartomány keleti felét a nyugati részekkel.

Trajanus császár hadjárataival végzdött a római uralom terjeszkedése ; még
egy századig eltartott a szervezkedés munkája, azután kezddött a hanyatlás.

A népvándorlás fergetegei sem irtották ki teljesen a római élet emlékeit és noha
a mai Somogy vármegye területén jelentékenyebb táborhely vagy helység nem
volt a római uralom alatt, mégis a négyszázados uralom emlékei itten is fel-

felbukkannak a földbl. Különösen nagyszámú érem-leletrl számolhatunk be,

melyeknek legnagyobb része már a római uralom hanyatlásának korszakából szár-

mazik és a melyekrl a vármegye skorát tárgyaló rész szintén már megemlékezett.
jazigou. A római uralom hanyatlásával mindegyre több barbár nép nyomul Pannó-

niába, így a jazigok is. E nép már abban az idben, midn Pannónia a rómaiak
uralma alá került, a Duna—Tisza közén tanyázott, a honnan már a Nero császár

halálát követ zavarok alatt, majd Domitianus uralkodása idejében, késbb pedig
a IV. században gyakran betört Pannóniába és azt a quádokkal versenyt pusztította.

A IV. század elején a Umigant szarmaták kizik a jazigokat eddigi lakóhelyeikrl

;

ekkor a jazigok a Vandátokhoz menekülnek, de ezeket meg a gótok verik tönkre.

A randái király, Visimar, Nagy Constantinus utolsó éveiben, hazátlanná vált népével

Pannóniába menekül és földet kér Constantinus császártól. Velük a jazigok is

letelepednek Pannóniában, hol hatvan évig szolgálják a római császárokat.

Hogy a jazigok a Kapós völgyében megfordultak, annak egyik bizonyítéka

az a 16 kg súlyú hatalmas rézüst, melyet a Hgyész és Regöly közötti mezn
találtak. Ezt az üstöt a jazigok vallásos szertartásaiknál használták s az áldozások

alkalmával ebben fzték meg a leölt barmot. E lelet valószínleg a jazigok

357 évi rablóhadjáratának idejébl maradt fenn ; lehet azonban, hogy még akkor
hozták magukkal, midn békés letelepülkként kértek bebocsáttatást Pannóniába.
(Mül. Tört. I. CCLXm. Arch. Értés. 1891. 427.) 374—75-ben a quádok és a

szarmaták támadták meg Pannóniát, s az egész tartományt felégették és elpusztították.
Hunok. a rómaiak után a hunok uralma alá került a mai Somogy vármegye terü-

lete. A hunok nagy népszövetsége 432-ben már Pannóniába tolta ki szállásait.

Attila halála után (452) a hatalmas hun birodalom csakhamar összeomlott.
osztrogótok. A hun uralom megdltével Pannónia a három testvér osztrogót király

birtokába került. Ezzel kezddik a germán uralom a vármegye területén. Jor-

danis (Jordanes), VI. századbeli történetíró szerint, az osztrogótok három királya

(vezére) ily rendben foglalt állást Pannóniában : Valamir a Scarniunga és az

Aqua Nigra-folyók között. (Salamon Ferencz szerint Scarniunga a Sárvíz, Aqua
Nigra vagy a Kapós- vagy a Karasicza-folyó.) Theodemir a Pelso-tó (Peiso. mely

a Balaton lehet) mellett és Videmir közbül, a hunok támadásai ellen foglalt

védállást. Valamir védte a Duna és a Mecsekhegység átjáróit; Videmir a

pécs—dombóvári utat, a mai Kaposvár tájáig. Onnan nyugatra Kis-Komárbmig.
elvédeket tolva a Dráva — Mura összefolyásáig, Theodemir népei tanváztak.

(Mill. Tört. CCCXXXIV. Századok 1882. évf.)
"

Az osztrogótoktól nyugatra, a mai Zala vármegyében, s onnan le egész Dal-

mácziáig, a svévek táboroztak. Az osztrogótok nagy tömegekben nem tudván

megszállani Pannóniát, szétszórva éltek a római idbl ittmaradt lakosság között,

a kik közé vendégekként beszállásolták magukat.
Svévek. Az osztrogótok a szintén germán eredet svévekkel örökös harczban állottak.

Theodemir a Pelso-tó mellett egy éjjel szétverte Hunimund svév király seregét,

mely Dalmácziából visszatérben az osztrogótok nyájait is megrabolta. Jordanis

szerint az osztrogótok keleti hadállása 460 eltt sikerrel megmérkzött a hunokkal is.

A támadás Valamir népeit érte, a kik visszaverték a hunokat.

A kóbor népektl kiélt Pannóniát az osztrogótok Theodemir vezérletével

487—88-ban végleg odahagyták. (Századok, 1882. évf. 3. 1.)

Közel egy félszázadig mitsem tudunk a vármegye területén letelepedett népek-

Longobárdok. rl. Annyi bizonyos, hogy 534—37. években a longobárdok uralták e területet.

A longobárdok bevándorlását Pannóniába némelyek 526-ra, mások 546-ra számit-
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ják ; ez az eltérés Panlus Diaconusnak kéziratából támadt. Paulus D. egyik kéz-

írása szerint ugyanis a longobárdok 42 évig, a másik szerint 22 évig laktak

Pannóniában. Az újabb kutatásokból azonban kétségtelen, hogy a longobárdok

534—37 táján már Pannóniában voltak és 550 táján az osztrogótok egy évszá-

zaddal elbb elhagyott szállásaiba fészkeldtek be. (Századok, 1882. évf. 11. 1.)

De a longobárdok sem sokáig maradtak a vármegye területén. Alboin longo-

bárd király 568-ban vagy 569-ben egész népével felkerekedett s Itáliába vonult,

míg Pannóniát, a longobárdok és az avarok között a gepidák megtámadása eltt

kötött szövetség értelmében, az avar khágánnak engedte át. A longobárd szár- Az avar

mazású Paulus Diaconus értesítése szerint a longobárdokkal együtt felkerekedtek
kháeansés-

mindazok a népek is, melyek Pannóniát és a szomszédos területeket lakták. A mit

el nem vihettek, azt felégették, elpusztították. (Századok, 1882. évf. 15. 1.) Mind-

amellett Pannónia kiürítése nem szószerint értelmezend, mert a hadvezérek, sem
a harcziatlan szegénységet, sem a gyámoltalanokat nem czipelték el.

A longobárdok kivonulásával az avarok, a kik akkor már egész Magyar-

országot birtokolták, a mai Somogy területét is megszállották.

Az avarok uralma idején a Balaton és Dráva közötti részeket mindinkább

elözönli a szlávság, a kiknek bevándorlása különben, a hn birodalom megdlte
óta, szinte szakadatlanul tartott. A beköltözköd szlávok az avarok alattvalóivá

váltak. A lovas avar nép ugyanis hazánkban is folytatta Ázsiában megszokott élet-

módját, s ezért megélhetésénél szüksége volt földmíves alattvalókra. Az államalko-

tásra még fejletlen érzék szlávság kiválóan megfelelt az ilyen gazdasági mun-
kára, anélkül hogy egyébként veszélyeztették volna az avarok uralmát.

Az avar népet fként a fajtalanság és részegeskedés jellemezték, emellett

a meghódított szlávokat baromi igába törték. Ezek a szolgasorsú szlávok a, VIII.

században szintén még nem éltek állandó lakhelyen s így természetesen városokat sem
alapítottak ; a germán népektl megkímélt római emlékek is elpusztultak e szláv

jövevények kezén.

Az avarok uralma a VIII. század vége felé mindegyre veszedelmesebbé vált

a szomszédos frank birodalomra, különösen mióta Baján lett a nagy khágánjúk,

a ki a Tisza mellékén székelt s kinek az uralkodása alatt már a szláv elem

jutott túlsúlyra.

Naev Károly császár az els támadást 791-ben intézte az avarok ellen. Nagy Károly
császár

A szorongatott avarok egyik fnökének küldöttei 795-ben kijelentették Nagy Károly

eltt, hogy urok népével együtt kész felvenni a keresztségét és meghódol a frank

királynak. Ennek az avar fnöknek országrésze valószínleg a mai Dunán túl

feküdt. Ezen idközben az Avar-birodalom belsejében forrongás támadt, mely az

Avar-birodalomra végzetessé vált, mert alkalmul szolgált a most már hódító czélzatú

frank beavatkozásra, Pipinnek, Nagy Károly fiának, apja megbízásából vívott 796.

évi hadjáratával az Avar-birodalom meghódítása befejezettnek tekinthet. Az avarok Az avar biro-

hatalma teljesen összetört, nemzeti önállóságuk teljesen megsznt. Azok, a kik hódítása"^

túlélték az öldökl hadjáratot az avarok furai közül, Aachenbe mentek behódo-

lásra. A császártól könyörögték a békét, melyet Nagy Károly meg is kötött velük,

Pannóniát Bajorországba bekebelezvén.

Az új terület egyházi tekintetben is legott felosztás alá került. Pipin u. i. Az els keresz-

a hadjárat befejezésével Arnó salzburgi érseknek s ezzel egyházmegyéjének adta
ny

át a Rábától, a Drávától és a Dunától határolt területet, a melynek magvát a

Balaton vidéke alkotta. Ezen a területen avarok és szlávok vegyesen laktak.

(Balics Lajos : A kereszténység tört. 230—232. — Conversio Bagoar. et Carant.

M. G. SS. XI. 9.)

A frankok most már fként e terület népeinek megtérítésére törekedtek.

A 798. év végén vagy 799 elején Arno, kinek Nagy Károly császár ural-

kodása alatt dönt befolyása volt a birodalom ügyeiben, Theodericust aján-

lotta a meghódított Avar-ország püspökéül, kit fel is szenteltek. Feladata lett,

hogy teljes fpásztori hatalommal mködjék és rendelkezzék az újonnan meg-
hódított területen. Avar-ország püspökét Arno és Geroldus comes, Bajorország
kormányzója is elkísérték fpásztorkodásának színhelyére és a Conversio név-
telen szerzje szerint, átadták neki a karaníánok országát és annak szomszédos
vidékét, a Dráva mentén, valamint az attól éjszakra elterül földet, a Drávának
a Dunába omlóséig. Hogy mit ért a Conversio névtelen írója a „szomszédos vidék"
alatt, azt legjobban megmagyarázza a Conversio egy korábbi helye, a hol a
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következk olvashatók : „Partém Pannóniáé circa lacum Pelissa inferioris, ultra

fluvium, qui dicitur Hrapa et sic usque ad Dravum fluvium et eo usque ubi

Dravus fliiit in Danubium". Tehát a szomszédos vidék alatt a Balaton vidéke, a

Rába és a Dráva között elterül országrész értend. Ebbe a területbe esett a mai
Somogy vármegye is.

A
w*adása

fel "
** salzburgi érsek térítése ellen az avarok 799-ben fellázadtak. Négy évig

szörny irtóháború dühöngött Pannóniában. E rettenetes négy-évi háborúskodás
alatt a Balatontól délre es területen az avarok csaknem teljesen kipusztultak;

már ekkor itt a szlávokkal sem tudtak megküzdeni az avarok megmenekült
töredékei.

A
kerek edése''

1 A szlávok ellenséges magatartása következtében, 805-ben, az avarok egyik

fnöke megjelent Nagy Károly eltt és kérte a császárt, hogy Fels-Pannóniában
jelöljön ki népének új lakóhelyet Sabaria (a mai Szombathely) és Carnuntum
(Petronell) között. (Balics i. m. 241.) A szlávok, habár így ki is szorították az

avarokat a Dráva és a Balaton közötti területekrl, az önállóságig mégsem
jutottak, mert Pannónia 817-tl véglegesen Bajorország tartozékává lett, míg az

Alsó-Pannóniában lakó szlávok a friauli herczeg kormányzása alá kerültek.

Alsó-Pannóniának a háború következtében elnéptelenedett, mocsaras, kevéssé
lakható részeibe a szlávok bevándorlása még a IX. században is egyre tartott.

Az avarok, hatalmuk elenyésztével, lassanként elszlávosodtak. A szlávok ekkor
már egész Pannóniát ellepték. A somogyi földön az avarok hajdani országlására

már csupán a leletek emlékeztetnek. E nép somogyi tartózkodásának a Beleg

helységben talált avar sarkantyú egyedüli emléke.

A IX. század elején kezddnek a bajor gyarmatosítások Pannóniában s a

szlávság mellett egy tíjabb népelem lép fel : a németség. A bajor bevándorlás

805 után indult meg s kedvez viszonyok mellett oly méreteket öltött, hogy a

IX. század folyamán ugyanazok a helynevek tnnek fel a Balaton mellékén, mint

magában Bajorországban. (Balics Lajos i. m. 250—251.) A Balaton mellékérl
két nagyobb német telepet ismerünk, Wampoldit és Wampoldsdorfot. Lefelé a

Balaton vidékén, a hol Privina és Kocel szláv herczegsége volt, a német egyhá-

zak még több birtokot s telepet hódítottak. Ennek a területnek lakossága leg-

inkább szláv volt, a kik a vend vagy a szlovén törzshöz tartoztak.

Sziáv viszály- Német Lajos, Nagy Károly unokájának, uralkodása alatt az éjszakon és a

délen lakó szlávok között forrongás támadt. Éjszakon Mojmir morva fejedelem

igyekezett függetleníteni magát a frankoktól s szomszédját, Privinát, a keleti mor-

vák fejedelmét, 830 táján elzte. Privina Ratbod keleti rgrófhoz menekült, kinek

közvetítésével Német Lajoshoz fordult oltalomért. Német Lajos kívánságára meg is

keresztelkedett ; de csakhamar összekülönbözött az rgróffal s ekkor fiával, Kocellal

(Kocil), elmenekült, de 838 táján Salacho rgróf ismét kibékítette t a királyival.

Privina her- A király Privinának és híveinek a Zala-folyó körül bizonyos területet enge-

dett át. Privina ott telepedett le és a Zala-folyó valamely berkes mocsarában

várat (Mosaburg) és abban templomot is építtetett, melyet Liupramm salzburgi

érsek 850-ben felszentelt. (Füssy Tamás : A zalavári apátság tört. 13— 14.)

Privina a királytól e területet elbb csak haszonélvezetül, majd 847-ben örök ado-

mányul nyerte el.

Midn Mosaburg (Mocsárvár) felépült, középpontjává lett Privina herczegségé-

nek, mely a mai Zala, Somogy és Baranya vármegyéket foglalta magában. Pri-

vina e területre újabb szláv jövevényeket telepített, a kik a fejedelemség hírére

mindegyre nagyobb rajokban költöztek a Balaton és a Dráva közötti terü-

letre. Miután Privina herczegsége a mai Somogy vármegye területére is kiterjedt,

történetíróink közül többen kétségbevonták, hogy Privina tartománya a Balaton

vidékén lett volna? Az újabb történetírók közül Salamon Ferencz (Századok,

1882. évf. 89—122.) Privina tartományát Stíriában vagy pedig a Karantán földön

keresi. Ellenben Hunfalvy Pál (Az Oláhok Tört. I. 185—187.), Marczali Henrik

(Mill. Tört. I. 88—89), Pauler Gyula (A magyar nemzet története Szent Istvánig)

és Erdélyi László (A pannonhalmi fapátság tört. I. 2—3. 1.) szerint Privina

székhelye a mai Zalavár táján, s tartománya a Balatontól déh-e Pécsig terült el.

Privinát nemsokára a morvák elleni harczban megölték ; utána fia. Kocil.

következett, ki mindjobban uralma alá hódította a dunántúli szlávokat. 871 óta

azonban e fejedelemségrl már nincsenek adataink ; úgy látszik, hogy miután a

morvák elpusztították, a frank rgrófok kezére került.
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A fuldai évkönyvek szerint 896-ban Arnulf frank király és római császár

Pannóniát és Privina várát Brazlaw szláv herczegre, a frankok hívére bízta, a

kit ekkor a Balaton tájékán nagyobb földterülettel is megjutalmazott. Midn a

szlávok felvették a keresztségét, vad, szilaj szokásaik nagyrészt enyhültek, mind-

amellett a kereszténység nem vert szilárd gyökeret közöttük. A német császárok a

szláv községeket, telepeket rendszerint német birtokosoknak adományozták. A mvel-
tebb, ersebb németség szinte megvetette, rabszolgájává alacsonyította a vad, de

gyengébb, mveletlenebb szlávokat. A szlávság földvárakba vagy erdségekbe húzódva
küzködött a németekkel. Ilyenek voltak a viszonyok a mai Somogyban, midn a

honfoglaló magyarok megjelentek a Balaton mellékén. A szlávok emlékét fleg a

helynevek rizték meg, melyeket a honfoglaló magyarok átvévén, idvel a maguk
nyelvéhez idomítottak át. Maga a Balaton-tó neve, melyet a római írók Peiso,

Pelso, késbb a germán források Pelissa néven említenek, a szláv blato- (annyi

mint mocsár, posvány) szóból származik és még az avar uralom idejébl, a tó

körül lakó szlávoktól ered, kiktl a magyarok is átvették. (Hunfalvy Pál i. h.)

A fuldai évkönyvek adatai szerint 894-ben a magyarok — bár zömük ekkor a magyarok,

még Etelközben tanyázott — a Dunán átkelve, betörtek Pannóniába, ott a férfiakat

és az öregasszonyokat legyilkolták, a fiatalokat rabszolgaságba vitték, és az egész

tartományon végigszáguldozva, a hogy jöttek, fergeteges szélvészként, csakhamar
visszavonultak. A Fels-Tisza vidékére Árpád vezérletével 895 kés szén szállottak

le a magyarok, azonban a Dunántúlra még nem jutottak el. Csak mikor 897-ben

a tiszántúU bolgár birtokokat már megtámadták, gondoltak Pannónia elfoglalására.

A honfoglaló magyarok lovainak patái talán 898-ban érintették ismét a somogyi
földet, midn is egy csapatjuk kémszemlére Olaszországba kalandozott el. A 899.

év kora tavaszán már nagyobb sereg, körülbelül 5000 válogatott magyar vitéz

vonult át Pannónián. Majdnem egy évig tartott a magyarok olaszországi rabló-

hadjárata, honnét visszatérvén, 900 derekán, az egész magyar nép átkelt a Dunán
és megszállotta Alsó-Pannóniát.

Hogy a mai Somogy területe min harczok árán került magyar kézre, errl
adataink nincsenek. Annyi azonban kétségtelen, hogy a honfoglaló magyarok neve-

zetesebb ellentállásra nem találtak s ilyenrl a krónikák sem emlékeznek meg.
A balatonmelléki szláv és germán lakosság ekkor nem lehetett nagyszámú,

tehát jelentékeny ellentállást sem tudott kifejteni. Ismerhették is némileg a magyar
fegyverek erejét a 894. évi pannóniai támadásból s a 898. és 899. évi had-átvonu-

lásokból, így bele kellett nyugodniok, hogy mint nemrégiben a frankoknak, most
a magyaroknak legyenek szolgáivá.

A Balatontól délre elterül mezkön meglehets gyéren emelkedtek a hitvány A
lé
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kalibákból épült szláv falvak és germán telepítvények ; ámde gazdag legelk kínál-

koztak a nomád nép ménesei, gulyái számára. Ez új hazában csakhamar otthonosan

érezte magát a magyar. Legelje volt elég, vizei bvelkedtek a halban, a rengeteg
erdkben nyüzsgött a vad, minden megvolt itt, a mit csak egy nomád lovas-nép

kívánhatott. A honfoglaló magyarok az elfoglalt földeket törzsenként, nemzetségenként
és ágakként osztották fel. Az egyes nemzetségek, bár különszakadtak, törzsükkel

a folytonos érintkezést fenntartva, legeltették nyájaikat.

Árpád a mai Székesfehérvár tájékán ütötte fel sátorát. Nemzetsége is foglalt Ar
ŝ ge

nemzet"

magának földet, a melyen hamarosan úgy elszaporodtak, hogy ha nem is éppen
az Árpád fiai, de már következ nemzedéke a mai Veszprém- és Somogy vármegyék
területére is kiterjeszkedett. Ezt sejtetik a vármegyében Fájsz és Juta helynevek,
melyek Árpád nemzetségében használatos si magyar személynevek voltak.

Árpád négy fia közül az egyiknek Jutás (Jutócs, Jutocsa) volt a neve, a ki

valószínleg a honfoglalás harczaiban esett el. Fia Fajsz
;
944 körül, a magyarok

fvajdája (vezére) volt. Ez apáról és fiúról Konstantinos Porphyrogennitos (bíborban
született Konstantin) bizanczi császár is megemlékezik (Pauler Gyula id. m. 47. 1.

—
Marczali Henrik I. 145.). E két helynév tehát Jutás és Fájsz emlékét rizte meg
számunkra. Fájsz helységrl még a tatárjárást megelz idbl, 1239-bl, van ok-
leveles adatunk, Jutáról az eddig ismert legrégibb adat 1284-bl való.

Ugyancsak a mai Somogy- és Zala vármegye területén telepedett le Bulcsú Bulcsú vezér,

vezér is, a ki a krónikák szerint a Balaton mellékén ütött tanyát. (Marczali Mill.

Tört. I. 130.) Anonymus, IH. Béla király névtelen jegyzje, ugyan nem emlékezik
meg szállásairól, mert valószínleg a Koppány-törzse elleni irtóhadjáratban ezek
is elpusztultak. Bulcsú vezér egyike azoknak a keveseknek, a kikrl az egykorú

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 19
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hiteles külföldi kútfk is megemlékeznek. Constantínos, a kivel 949-ben szemé-
lyesen érintkezett, feljegyezte róla, hogy atyját Kainak nevezik és Bulcsú a magyarok
karkhásza. Mái az atyja is ezt a katonai ftisztséget viselte. Bulcsú 955-ben egy
külföldi rablóhadjárat alatt a németek kezébe került és Léllel együtt t is fel-

akasztották. Tle származtatta magát az a nemzetség, melyet forrásaink hol Lád-
nak, hol Yérbulcsunak neveznek.

Az oklevelek tanúsága megegyezik a Képes Krónika eladásával, mert a Lád-
nemzetség birtokai, nevezetesen Lád, csakugyan a Balaton mellett feküdt ; a Lád-
nemzetség pedig egy a Vér-Bulcs nemzetséggel, mert ugyanazon Amadé fia Pál,

a kit egy 1318-ban kelt oklevél Vér-Bulcs-nembelinek mond, egy 1340-iki oklevél

szerint a Lád-nemzetségbl származott. (Karácsonyi: Magyar Nemzetségek II. 343.)

Kál emlékét tíz zalamegyei falu, Bulcsúét pedig Bulcso (Bölcs) falu tartotta

fenn. Ez a falu Barcs vidékén feküdt s 1389—1495. évekbl vannak róla okleveles

adatok; 1495-ben Segösdhöz tartozott. (Csánki D.: Magyarország Tört. Földr. II.

Bogát vezér. 595.) Ugyané törzshöz tartozott Bogát, a kirl Béla király névtelen jegyzje is

megemlékezik; szerinte Bogát, Bulcsú atyja lett volna. Kétségtelenül Constantinos

császár adata a hiteles és nem a névtelené. Mindamellett Bogát történelmi alak,

a ki 921-ben Dursac-kal vezetett egy hadjáratot olasz földre és ott Veronát ostro-

molta. Bogát emlékét szintén egy hasonnev falu rizte meg a vármegyében,
melyrl 1229-bl van adatunk. (A mai Alsó- és Felsbogát-puszták, Edde mellett.

Csánki D. id. m. II. 594.) E törzs fnökeinek nagy szerepük volt a X. században.

Ebbl a tözsbl származhatott Koppány is, a ki a X. század végén e törzs vezére

volt, (Hóman Bálint dr. : A honfoglaló törzsek megtelepedése. Turul, 1912. 95.)
A
já
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ad A magyar nemzet a honfoglalást követ fél században szinte szakadatlanul

rablóhadjáratokban fogyasztotta erejét. Nem akartak hódítani idegen országokat,

kielégítette ket az elfoglalt föld, ámde szerették a könny prédát és a vakmer
kalandokat. Csak roppant erveszteségek árán jöttek rá a magyarok, hogy a rabló-

hadjáratok egymagukban véve nem alkothatják a nemzet fenntartóerejét. Jutás

fia Fájsz, a ki 944 táján, alkalmasint Taksony kiskorúsága alatt, volt a nemzet

fvajdája, már olyan korban élt, midn a nemzetségek megbarátkoztak az állandó

letelepedés eszméjével. Az augsburgi szerencsétlen ütközet után (955 aug.) az

egész magyar nemzet tudatára ébredt, hogy a föld, melyet eddig csak legelül és

vadásztanyául használtak, ennél többet jelent. Rájöttek, hogy ha e területet elveszítik,

nemzeti önállóságuk és szabadságuk is elvész. Rájöttek, ha innét kizetnek, a

körültök kialakult hatalmak miatt máshol már magoknak új hazát nem kereshetnek.

A magyar nép vezéreinél ekkor alakult ki az a meggyzdés, hogy csak letelepült

élet tarthatja fenn a nemzetet.

Géza. Ennek az elvnek legfbb képviselje Géza, a nemzet utolsó nagyvajdája volt.

Géza nevéhez fzdik az állandó letelepedés érdeme. Elssorban a Dunán túl

fejezdtek be az állandó letelepülések. Küls támadásokkal szemben intézkedtek

a települések védelmérl is. Az állandó letelepedéssel együtt emelkedett becse

és értéke a föld kizárólagos birtokának ; de e nagy átalakulások közepette meg-
rendült az si hit, A pogányság és a folytonos harcz szinte együvé tartoztak.

A szenvedett nagy vereségek a nemzetet kiábrándították a rablókalandokból, meg-
gyengült az si hit varázsa is úgyannyira, hogy a X. század vége felé a magyar
nép a kereszténység iránt mindinkább fogékony lett. A magyar egyébként közöm-

bösen ítélt a máshitekrl, keresztényüldöz meg voltaképen soha nem is volt.

Bár a salzburgi papoktól megtérített szlávok még magok sem vallották szilárdul

a keresztény hitet, a bajor telepítvényesek meg valószínleg visszavándoroltak

hazájokba, a magyarok között éltek keresztények is, a kiket olaszországi rabló-

hadjárataikból hoztak el foglyokul. Az ilyenek itt meg is telepedtek és mvelt-
ségükkel jelentsen hatottak a magyarokra; st midn Géza nagyvajda békét

kötött a német császárral, beengedte a hittérítket is, hogy itt az igét hirdessék.

974 körül maga Géza is megkeresztelkedett. Ezzel poütikai szükséggé vált

az egész nemzet megtérítése és midn Géza befejezte földi pályáját, a keresztény

hitnek már mindenfelé voltak hívi, noha egyes vidékeken, mint éppen a mai

Somogy vármegye területén is, még nem gyökeresedett meg.
István újításai. István, Géza nagyvajda fia, tovább folytatta atyja mvét, mely azonban a

Balatontól délre es vidékeken nem talált kedvez fogadtatásra, mert a független-

ségére féltékeny törzs bizalmatlansággal kísérte István térít munkáját, abban

saját veszedelmét látta. Tudták, hogy a kereszténység felvétele gazdasági teherrel
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jár. St István gazdasági érdekükbe végzetesen nyúlt bele, mikor megengedte,

hogy a nemzetségekhez szegdött szolgák magukat megválthassák.

Az elégületlenség csakhamar lázadássá fajult, Tar Zerind fia, Koppány vezér, K°ppány-

állott a lázadók élére. Koppány népe a Balatontól délre le, egészen a Dráváig

tanyázott (Pauler Gyula: A magyar nemzet tört. I. 26.), éjszakra pedig határos volt

azzal a területtel, mely már Árpád utódának, Gézának volt a családi birtoka. Koppány
már Géza nagyvajda alatt vezéri tisztet viselt. A Képes Krónika szerint Géza özve-

gyének kezére vágyott, ezen az úton akarta megszerezni a fejedelemséget, készséges

lévén Istvánt is letaszítani a fejedelmi polczról. Valószín azonban, hogy Koppány
Bulcsúnak volt rokona. Erre utal legalább az a vidék, mely zászlóját követte, a

Balaton melléke, a hol a híres karkhászok törzse táborozott. Koppányi a krónikák

somogyi vezérnek mondják ; az övé volt Somogyvár, a hol székhelyét tartotta.

Karácsoni/i János ellenben Taksony unokájának, Géza, az utolsó nagyvajda test-

vérének. Tar Zerind fiának tartja, s ez állítását a Budai Krónika egy eddigelé

kevés figyelemre méltatott tudósítására alapítja (Turul 1906. 110.).

E hagyományok egyaránt mutatják személyes nagyravágyását és származásának

elkelségét. (Marczaü Henrik: Mill. Tört. I. 235. — Borovszky Samu id. mve
138—139.) A támadást Koppány kezdte. Népe örült az alkalomnak, hogy ismét

garázdálkodhatik. Koppány hadai a Balaton mellékérl felkerekedtek s átcsaptak

István családi birtokaira. Tzzel-vassal pusztították, a szolgáit pedig legyilkolták.

Koppány a Balaton mellékérl egyenesen Veszprém ellen fordult (ezt akarta a testvérharcz.

a somogyi vezér elssorban kézrekeríteni). István, a fvajda, és szkebb családja

gyakran tartózkodott itt. Útközben gúnyolódva mondta a megrémült szolganépnek,

hogy a fejedelmi család tartózkodási helyén telepszik meg, a honnan könnyebben
elfoglalhatja a többi rhelyeket és várakat (Pauler Gyula id. m. I. 26. — Erdélyi

László: A Pannonhalmi Szent Benedekrend Tört. I. 50.).

E kemény és vitéz faj ellen István személyesen szállott síkra. Keresztény

magyarjain kívül körülötte csoportosultak a bajor vitézek; egy részüket alkal-

masint a harcz híre, a kalandvágy csdítette ide. Ettl a harcztól függött nem
csupán István fejedelemsége, hanem a keresztény vallás megszilárdulása és az

állam újraszervezése is. István seregének vezére Venczellin, Wasserburg grófja

volt, a kitl a Dunán túl birtokos Ják-nemzetség származik. István fejedelem sze-

mélyét Hont és Pázmán rizték, a kik a fejedelmi székhelyhez közel lakván, szinte

állandó összeköttetésben voltak a fejedelmi udvarral és az ifjú fejedelemnek is

bizalmasai voltak.

Koppány serege már javában ostromolta Veszprémet, midn István serege

megérkezett. Csakhamar öldökl viadal támadt, mely a somogyiak leveretésével

végzdött. Koppányi páros viadalban maga Venczellin vágta le. Testét felnégyelték

és elrettent például az országban négy helyen kifüggesztették. Kemény büntetés

érte a felkel népet is, mert István minden termésének tizedét a Szent Márton
tiszteletére épült pannonhalmi monostornak ajánlotta fel. Vallási buzgalmában
István eredetileg Somogy egész népét az akkor már épül monostornak akarta

adni, de a magyar urak — bajtársai a Koppány elleni harczban — megakadá-
lyozták, hogy a szegény nép leroskadjon a szolgaság terhétl és elszéledjen szül-
földjérl. István így csak azt a terhet rótta a somogyi népre, melylyel egyházi fel-

fogás szerint minden ember tartozott az Istennek, a tizedet, de oly kiterjesztéssel,

hogy azt minden termesztményüktl, gabonától, marhától, st még gyermekeiktl
is adják, úgy hogy a kinek tíz gyermeke született, a tizediket Szent Márton monos-
torának volt kénytelen átszolgáltatni. E tizedik gyermek volt mintegy a váltság az

egész somogyi nép szolgaságáért (Pauler Gyula id. m. I. 28.).

A Dunán túl a pannonhalmi kolostoron kívül, még egy kolostor épült ugyanez-
idtájt: a pécsváradi apátság, nem messze Koppány földjétl. Mindkét monostor
lakóinak els feladatuk az lett, hogy a kereszténységre térítsék az si hitéhez mereven
ragaszkodó somogyi népet. István azonban a Koppány fölött kivívott gyzelem
után sem bízott a somogyi népben és a pécsváradi apátság rizetére 200 vitézt

rendelt (Marczaü H. i. h. I. 235—37. — Pauler Gyula id. m. I. 50.).

Koppány legyzetése után nemcsak az egyháziak, hanem a jövevény lovagok is István megko-

nagy adományokban részesültek Somogyban. A Dráva mellett kapott nagyobb birtokot
ronázta,ása

Theobald gróf, a kitl a vármegye történetében utóbb nagy szerepet játszott Tibold-
nemzetség ered. A keresztény hit megszilárdítása és az új államszervezet alapjai-

nak lerakása után István arra törekedett, hogy alkotását a keresztény világ közös-

19*
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ségébe úgy illeszsze bele, hogy ezzel az ország önállósága ne veszélyeztessék.

István Szilveszter pápához fordult koronáért, nielylyel magát 1001-ben megkoro-
náztatta. A nemzeti királyság megalakulása idejében a honfoglaláskor itt talált

szlávok már beolvadtak a magyarságba, számukat szaporították egyes beköltözött
a bessenyói;. népek is. A mai Somogy vármegye területén az els betelepült nép a bessenyk

voltak, a kiknek egy csapatát, ha 111. Béla király névtelen jegyzjének hitelt adhatunk,
még Zoltán fejedelem telepítette le az ország nyugati részén. A bessenyk somogyi
telepeirl a székesfehérvári János-lovagok részére III. Béla királytól 1193-ban
kiállított megersít levél is megemlékezik ; de emléküket a helynevek is rzik a
vármegye területén. így Binyabesseny, melyrl 1437-bl van okleveles adatunk,

továbbá a Lengyeltótihoz tartozó Feketebézseny- és Fehérbézseny-puszták, a

Balaton délkeleti partvidékén, melyek a középkorban részben a türjei prépostéi,

részben a Gordovai Fancsokéi voltak. E pusztai birtokok a középkorban Besseny
alakban fordulnak el az oklevelekben, még pedig 1298-ban Terra Besenew, 1335-ben
Possessio Besenew iuxta Balatinum alakban (Csánki Dezs id. m. II. 593.).

E
teiep?tvény. A somogyvári benczés apátság alapításakor (1091), a francziaországi Saint

Gillesböl beköltözköd szerzetesekkel együtt, egy franczia telepítvény keletkezett

Somogyvárott, a mely telep lakosai másfél századon át megrizték nemzetiségüket.
Tót telepek. a pannonhalmi Szent Benedekrend somogymegyei birtokán él népek szapo-

rítása ezéljából több ízben telepítettek ide tótokat is, a kik azonban idvel bele-

olvadtak a magyarságba. Ily tót telepítvény keletkezett Rupolyfn, 1220 táján, a

mikor az apátság 300 háznépet telepített itt le. (Pannonh. Szent Benedekr. Tört.

II. 168.)

2. Somogy vármegye alakulása és vármegyei élete a középkorban.

A
zeíbomilsa" Szent István keresztény magyar királysága részben a régi magyar intézmé-

nyek módosításán, részben a nyugati államokból vett szervezeteken épült fel.

Az új szervezés tette lehetvé, hogy az ország megállja a helyét, hogy lakosainak

bent békét, a kívülrl való támadás ellen pedig védelmet nyújtson.

A védelmi és kormányzati rendszer a vezérek korában csakis a törzs-szerve-

zetön alapulhatott. A X. század vége felé azonban a törzs-szervezet kezdett fel-

bomlani. Legszívósabban az erdélyi Gyula vezér és Koppány fnök és törzseik

ragaszkodtak hozzá.

Koppány támadása törzsének teljes leveretésével végzdött. Leveretése egy-

szersmind a törzs-szervezetre és az si hit fenntartására irányuló törekvéseknek is

végleges elbukását jelenté Somogy vármegye területén.
A
sze

r

^efése^
a Koppány vára, a honnét éveken át rettegtette a vidéket, de különösen mind-

azokat, a kik a kereszténység befogadásával az új intézmények megszilárdítására

törekedtek, István birtokába került. A Balatontól le a Dráváig megsznt minden
ellentállás. Istvánnak országszervezi nagy munkájában tehát ezen a területen

már nem kellett nagyobb nehézségekkel megküzdenie. A királyság megalapításá-

val Szent István szemei eltt, a védelmi intézkedéseken kívül, a birtokjog szabá-

lyozása és az új hit terjesztése lebegett.

Szent István, tudvalevleg, a már meglev várakat (erdítvényeket) királyiak-

nak jelentette ki s azokat a körülöttük fekv vidék középpontjává tette.
S
°nTe°^e

V
ki- A mai Somogyvár helység fölötti dombon emelkedett Koppány vára. Most

alakulása.
niár jgtván birtokában középpontjává lett annak a királyi uradalomnak, mely a mai

Somogy vármegye magvát alkotta. Bár a somogyi királyi uradalomról, vagyis vár-

szerkezetrl okmányos adataink csak II. Géza és II. László királyok idejébl

maradtak fenn, e várszerkezet kétségtelenül egyike az Istvántól alapított szerve-

zeteknek. Az egykorú krónikákból arról értesülünk, hogy II. Géza király idejében

(1141—1161) Miklós comes, Pál fia, és három somogyi várjobbágy a zágrábi püs-

pöknek egy Debron nev erdejét (a mai Dubrava, régen Dombró táján) elfoglalták

és egész II. László király uralkodásáig elfoglalva tartották. Legrégibb okleveles

adatunk azonban csak 1211-bl van a somogyi várszerkezetrl, midn II. Endre

király a tihanyi apátság megersít levelében, a somogyi vár területét is említi.

Sajnos, ez az oklevél éppen a Somogyra vonatkozó helyen csonka. (Fejér VII.

5. '194.)
várszerkezet. ^ várszerkezet, vagyis királyi uradalom legfbb ura maga a király volt,

A királyt a kinevezett „ispánja" képviselte, a ki teljhatalommal kormányozta az
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uradalmat, felügyelt összes gazdasági ügyeire, de egyúttal bíráskodott az uradalom-

hoz tartozó összes népek fölött s királyi parancsra vezette hadba a fegyverese-

ket. E mellett a kereszténység terjesztésénél is jelentékeny szerep jutott neki

;

mert nemcsak buzdította a népet a szertartásokon való részvételre, hanem szemé-

lyesen is vezette a tömegeket a papokhoz. Az ispán kezébe volt tehát letéve a

királyi végrehajtó hatalom. Az ispánt az udvarbíró helyettesítette. Parancsait, ha
nem személyesen járt el, kiküldöttekként, a pristaldusok foganatosították. Mint

alsóbbrend segédek a büntetések végrehajtásában a praecok (magyarul csszök)
szerepelnek (Karácsonyi : Magyar Nemzetségek. II. 125).

A királyi uradalom, vagyis a várszerkezet egyik alapja a földesúri viszony a vár népe.

volt, egyfell a királyi vár, másfell a szolgálmányosok között. A szolgálmányo-

soknak, vagyis a vár népének különféle csoportjai voltak. A vár népének elkel-
ségei a várjobbágyok, a kik a várispán körül segédkeztek; az ispán közülük

nevezte ki a maga helyettesét, az udvarbírót, továbbá a századosokat, a hadnagyo-
kat, a tizedeseket. Közülök került ki a várispán helyettese mellett mköd bilotus,

a kinek kizárólag bírósági tisztsége volt. A várjobbágyok a királyi vár védelmén
kívül, de a király parancsára, az ispán vezérletével bármikor tartoztak hadba
szállani. Minden várszerkezet egy zászlóaljat alkotott és állított ki a síkra. Mivel

István korában kb. 45 várszerkezet lehetett, a király hadereje 45 zászlóaljból

állhatott. A várjobbágyok hadiszolgálataik fejében földet kaptak s ezt, a szolgálati

terhekkel együtt, fiutódaik örökölték.

A várjobbágyokhoz némileg hasonló szervezetük volt azoknak a szolgaele-

meknek, a kiknek szolgáltatásait a királyok kizárólag a királyi udvartartáshoz

tartották fenn. Ezek is rendszerint apáról fiúra szálló bizonyos tisztben, fog-

lalkozásban szolgáltak ; hol egész falukban külön, hol pedig más népekkel
vegyest laktak.

A fennmaradt okleveles adatok a somogyi várszervezethez tartozó harmincz- So^°
t|^

i

^
ár"

nál több királyi várbirtok emlékét rizték meg. Sajnos, hogy ez okleveles adatok
csupán a XIII. század els évtizedeibl maradtak reánk, tehát már abból a kor-

szakból, a midn a várszerkezet bomlása megindult. Bármilyen hiányosak is azon-

ban ezek az adatok, mégis sejtetni engedik, hogy a somogyi várszerkezet össze-

függ egész volt és átterjedt a Dráván, a mai Krös- és Belovár vármegyék terü-

letére is.

Egybevetve az okleveles adatokat, a somogyi várhoz a következ birtokok

tartoztak

:

1. Ácsa. Peremarton közelében, hol a veszprémi püspöknek is voltak birtokai.

Egy 1266. évi oklevél szerint, Dersfi István a somogyi vár udvarbírája, mivel

Tivadar somogyi várjobbágy a veszprémi püspökség egyik jobbágyát megölte,

annak Ácsán lev birtokát a veszprémi püspökségnek átengedte (Fejér IX. 7.

675—677.).
2. Alma. E várföldet, mely Szent-László közelében feküdt, (ma Szent-László-

puszta, Nagyatád mellett), rV. Béla király 1262-ben a pannonhalmi apátságnak
adta, Szigligetért cserébe (Pesty Frigyes : A várispánságok tört. 417.).

3. Borchad. E várbirtok, a II. Endrétl elidegenített királyi várjószágok vissza-

szerzésére kiküldött bíráknak 1237. évi ítéletlevelében fordul el. Ez ítéletlevél

szerint György comes és Both nemeseknek Borchud faluban lev birtokrészeit a

kiküldött bírák elválasztották a somogyi várnép itteni birtokaitól (Pesty Frigyes

i. m. 413.).

4. Bozona. A Dráva jobbpartján, Kaproncza, Molve és Novigrád között

feküdt. E várbirtokot IV. Béla király 1244-ben a német származású Harmech
fiának, Corrardnak adományozta (Pesty Frigyes i. m. 414.).

5. Brunesa. E falu határában 12 ekealja somogyi várföldet II. Endre király a

várszerkezet köteléke alól kiszakított s Makár bán fia Tamás comesnek adomá-
nyozott. Utóbb 1231-ben mind II. Endre, mind Béla ifjabb király megersítette
Tamás comest e várföld birtokában (Wenzel XI. 230.).

6. Chernalika. (Csernaja, a mai Garesnicza határában.) Az egykori Garics

vármegyében (a mai Belovár-Krös vármegyében). E várföld a Garicsban lev
somogyi várföldek határainak leírására kiküldött tisztek 1256. évi levelében for-

dul el (Hazai Okmt. VB.. 54.).

7. Bécsé. Az egykori Garics vármegyében. E várföldet IV. László király

1273-ban Roh comesnek adományozta. A határleírás szerint Roh comes földjével
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volt határos. Az adományozott föld minségének megítélése végett a király, Imre
akkori somogyi fispánt küldte ki, a ki azt jelentette, hogy a kért föld határos
Roh comes szinten Décse nev birtokával, és ahhoz a Garics-hegyen 3 és a
Gorgóhegyen 1 szl tartozik. E jelentésbl kétségtelen, hogy Roh comes addig
Decche földnek csak egy részét bírta, míg a másik része somogyi várföld volt

(Pesty Frigyes i. m. 229. 1. — Csánki Dezs: Krösmegye a XV. században. 73.)

8. Disnicha (ma Disnik, a Garityhegy keleti lejtjén). E várföld szintén Garics-

ban, a mai Helovár-Krös vármegyét Pozsega vármegyétl elválasztó Hlova-folyó

mentén feküdt. A Garicsban lakó somogyi várszolgák és várjobbágyok között támadt
birtok viszályok lecsendesítésére 1256-ban kiküldött tisztek levelében szerepel, név-

szerint felemlítve (Hazai Okmt. VII. 54. — Csánki Dezs i. m. 76.).

9. Dubrava (hajdan Dombró, Csázmától éjszaknyngátra) tájékán, a mai Belovár-

Krös vármegyében fekv várföldekrl még a XII. század közepérl vannak ada-
taink. II. Géza király idejében (1141—1161) Pál fia Miklós comes és három
somogyi várjobbágy a zágrábi püspök egyik Denbron nev erdejét elfoglalta és

egész II. László király idejéig bitorolta, mígnem végre IV. István visszaadta a
püspökségnek, a mibl kétségtelennek látszik, hogy az erd közelében somogyi
várföldek voltak (Tkalcic: Monumenta Hist. Episc. Zagrab. I. 2. — Pesty Frigves

i. m. 412. — Csánki D. i. m. 72.).

10. Ebrislc. E várföld Garicsban, az Illova-folyó jobbpartján feküdt s a Héder-
nembeli Henrik és a Garicsban lakó somogyi várszolgák, másfell ugyancsak a

Garicsban lakó somogyi várjobbágyok között támadt birtokviszályok kiegyenlíté-

sére kiküldött bizottság 1256. évi levelében fordul el (Hazai Okmt. VII. 54.).

11. Gorbonalc (Gorbonok). A mai Klostar, Belovár megyében, a Podravinán,

Gyurgyevácztól délkelet felé (Csánki i. m. 85.).

12. Horpács. Miklós nádornak a pannonhalmi apátság és a somogyi vár-

jobbágyok között támadt perében, 1220 körül kelt ítéletlevelében, a perdönt eskü

letételére a várjobbágyok részérl Horpács faluból Iser comes és Warcu százados

voltak kijelölve. E falu tehát várbirtok volt (Wenzel I. 167.).

13. Ismeretlen nev föld, a melyrl IV. Béla királynak egy 1263-ban kelt

oklevelében történik említés. Midn a király Komár helységet némi városi kivált-

ságokkal látta el, hogy az idegen vendégek letelepedésére alkalmas legyen, földeket

is adományozott neki, közöttük egy somogyi várföldet, mely az Ormányon túl

feküdt. E földterületet a mai Zala vármegyében, Komárváros tájékán, kell keres-

nünk (Fejér VII. 1322.).

14. Kakát. Garicsban, az Illova jobbpartján feküdt s az 1256. évi határ-

leírásban fordul el (Pesty Frigyes i. m. 416.).

15. Kara. Igáitól éjszakkeletre. Az itteni várföldrl egy 1294-ben kelt oklevél

emlékezik meg (Terra castri simigiensis Kara). Ez a falu még 1485-ben is királyi

birtok (Csánki D. II. 616.).

16. Kölked. E várbirtokot IV. László király mentette fel a várbeli kötelék alól;

1273-ban a király az itteni várbirtokból 3 ekealját, melyen 4 várszolga lakott,

János fia Trepknek adományozott (Wenzel XII. 82.). E várföld jelenleg a mai

Pusztakovácsi határához tartozik. Emlékét Alsókölked- és Középkölked-puszták rzik.

17. Lescbuch. Garicsban, az Hlova-folyó jobbpartján feküdt. 1256-ban említik

(Hazai Okmt. VII. 54..).

18. Mács. IV. László király egy 1279-ben kelt megersít levele szerint itt

is laktak várjobbágyok ; e földet a XV. században is említik. 1456-ban már a

Miháldi családé (Wenzel IX. 226.).

19. Magyari (Mogorey). Egy 1277. évi oklevél szerint várjobbágyok lakták.

1279-ben IV. László király meghagyta a székesfehérvári káptalannak, hogy az itteni

határokat rendezze. Pesty Frigyes e várbirtokot Somogyvár tájékán keresi, mások
szerint azonban a mai Buzsák egy részének felel meg (Wenzel IX. 184. — Hazai

Okmt. III. 30. - - Csánki D. i. m. II. 630.).

20. A közelebbrl meg nem jelölt Musina-pnt&k mellett elterül várföld, a

csezmiczei kerületben, melyet a várjobbágyok 1251-ben eladtak (Pestv Frigves

i. m. 418).

21. ÍSfecech (Pesty Frigyes szerint Nádszeg lehet). PV". László király egy,

évnélküli oklevele szerint Opey ezt a várföldet elfoglalván a várjobbágyoktól,

a király meghagyta híveinek, hogy vegyék pártfogásukba a várjobbágvokat

(Wenzel IX. 555.).
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22. Palicsna. A mai Palesnik. Az 1256. évi határjárólevélben fordul el
(Wenzel XI. 413.).

23. Pösze. E várbirtokot 1276-ban IV. László király Berencsei András
mesternek adományozta (Wenzel XII. 166.). Jelenleg Ádánd község határához

tartozó puszta.

24. Predemch. A Gorbonak-patak mellett, a csezmiczei kerületben feküdt,

többek között a muszinai vár népeivel is határos volt. Tehát a mai belovármegyei

Klostar tájékán kell keresnünk. IV. Béla király e földet, mely a somogyi vár-

jobbágyoké volt, a Döröcske-nembeli Salamon fia Simonnak adományozza. 1270-ben

V. István király e birtokot és annak birtokosát, a vármegye fispánjának ható-

sága alól kivévén, a szlavóniai herczeg (talán bán ?) alá helyezi. Béla királynak

az elbb említett 1264. évi adománylevele szerint Csezmiczén is laktak somogyi

várjobbágyok. A csezmiczei kerület nem csupán várbirtok, hanem késbb egyúttal

Somogy vármegye kiegészítrésze is volt. Az 1222. évi határjárólevélben talál-

ható nevek is igazolják, hogy e területen magyarok laktak (Pesty Frigyes i. m. 417. —
Karácsonyi János : Magyar nemzetségek I. 425. — Fejér III. 1. 368—70.).

25. Prodavíz. A Dráva jobbpartján, a mai Molve táján feküdt, Kapronczától

délkeletre. IV. Béla király Bozommal együtt, 1244-ben, a német származású Harmech
fiának. Corrardnak adományozta (Pesty Frigyes i. m. 414. - Csánki i. m. 67,).

26. Szerászló. Lrincz nádor és somogyi fispánnak 1268-ban kelt ítélet-

levele szerint, Szerászlóban (ma Bárdudvarnok) is laktak somogyi várjobbágyok,

a kik a hetesi nemesek birtokrészeit elfoglalták (Wenzel VIII. 206—207.).

27. Szomajom. IV. László király egy 1275. évi oklevele szerint e falu a

somogyi várjobbágyoké volt (Fejér V. 2. 292.).

28. Toplieza. Garicsban. Kálmán, Halics királya és Szlavónia herczege, 1239-ben,

a somogyi várhoz tartozó Toplicza nev földet Bayletha fiának, Drugánnak, cserébe

adja a tle kapott „Kristály földe" (ma Krestelovac falu Pozsega vármegyében)

nev birtokért.

29. Tordos. E várbirtok a somogyvári Szent Egyedrl nevezett convent

1275. évi beiktató-levelében fordul el, Szomajom és Kaposf helységekkel együtt,

a Wene (Vénye) nev lakatlan várfölddel határos faluként (Fejér V. 2. 292.).

30. Vertus. E helységet Béla ifjabb király 1226-ban a somogyi vár kötelé-

kébl kiszakítván, a zágrábbi püspöknek adományozza (Tkalcic I. 56.).

31. Vénye. E várföldet IV. László király Korpádi Iván fiának, Orachnak, ado-

mányozza, a kit a somogyvári konvent 1275-ben az akkor lakatlan földterület

birtokába be is vezetett (Fejér V. 2. 292.).

32. Vitya. E várbirtok emlékét a mai Gamás falutól délre fekv hason-

nev puszta rzi. Miklós nádor 1225-ben kelt ítéletlevele szerint, a pannonhalmi
apát a somogyi várjobbágyoktól itt egy birtokot vásárolt (Pesty Frigyes 413.).

1261-ben IV. Béla király Vitya egy részét Kozma comesnek adományozta, hadi

érdemei jutalmául. Az adománylevél szerint Vitya három részbl állott. Az egyik

a somogyi vár tartozéka, a másik a királyi csszök, és a harmadik a királyi

kovácsok földje volt.

33. Zdencz (Izdencz) környékén is voltak a somogyi várnak tartozékai. Ezeket
a várföldeket 1256-ban István szlavóniai bán Sándor comestl, a ki azokat elfog-

lalta, visszavette. Ezek a várföldek a mai Belovár-Krös vármegyének grubisno-

poljei járásában feküdtek (Pesty Frigyes i. m. 416.).

34. IV. László király a somogyi várnak Borhod és Igal között fekv, meg nem
nevezett földjeit a nyúlszigeti apáczáknak adományozta (Wenzel XII. 705.).

35. IV. Béla királynak a Szentsír-kanonokrend szerzetesei részére 1255-ben
kiállított megersít levelében említés történik a somogyi várjobbágyak földjeirl,

melyek a- mai Nováki helységgel voltak határosak (Wenzel XI.407.— Csánki D.
i. m. 89.).

A várbirtokon kívül a mai Somogy vármegye területén szinte lépten-nyomon Királyi, király-

találkozunk királyi, királynéi birtokokkal, továbbá a királyi szolgálmányosok és

szolgák lakóhelyeivel. Királyi birtokok voltak : Berény (ma Iharosberény). Egyik
1264-ben kelt oklevélben IV. Béla király az itteni királyi vendégekrl (hospesekrl)
emlékezik meg (Wenzel XI. 532.). Karúd, melyet királyi birtokként 1390-ben
a lövöldi karthauziak kapnak Zsigmondtól cserébe (Dedek C. L. : A karthauziak
tört. 141 1.). Kér. 1341-ben a király itteni jobbágyait embtik (Anjouk. Okmt. IV. 68.),

ma puszta Karád mellett. Kara még 1485-ben is királyi birtok. Lak 1325-ben
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királyi birtokként szerepel ; ma Szlskislak (Csánki D. i. m. II. 624.). Szent-

Király nev helység- három volt a vármegye területén, a mai Somogysárd és

Mezcsokonya melletti Szentkirályi-puszta helyén (1371), Hedrehely környékén
(1421) és a mai Elinyaszentkirály (1451) (Csánki D. i. m. II. 644.).

Királyi és királynéi szolgálmányosok laktak, illetleg birtokosok voltak a követ-

kez helységekben : Bábonyban 1302-ben királynéi vinczellérek (Csánki D. i. m.
II. 588.V Bárd földterületen (Kaposvártól délnyugatra) 1268-ban udvarnokok (királyi

udvari cselédek (Wenzel III. 190.). Bélcz faluban (ma Kisbélcz-puszta, Magyaratád
mellett) 1345-ben királynéi hadakozó szolgák (nobiles iobagiones domine regine

exercituare solentes de villa Belch) (Csánki II. 590.). Berény földterületen (Nagy-
berény, Somberény mellett) 1280-ban királynéi szekeresek és kulcsárok, továbbá
pinczemesterék (Wenzel IV. 219.). A királyné népeinek itteni birtokait a Szalók
nembeli Mihály megvásárolta, de utóbb ismét eladta nekik (Wenzel V. 106 107.).

1294-ben már a királynéi pinczemesterék és kulcsárok volt birtokairól van adatunk
(Hazai Okit. 88.). Bozás (Bszénfa és Hárságy vidékén) 1234— 1270-ben a királyi

kanászok faluja volt (Wenzel II. 25.). Bösöben az 1275—1289. években a királynéi

csszök "voltak birtokosok (Hazai Okmánytár VI. 343.). Csaba 1279-ben a királyné

béreseinek földje (Hazai Okit. V. 63.). 1282-ben a királyi egyházfiaknak voltak itt

szállásaik (Mansiones sanctiferorum regalium in Choba). Ezek tulajdonképen a

fpapok szolgálatára voltak rendelve, s az utazó püspök hordozható oltárát és az

isteni szolgálathoz tartozó bútorokat vitték utazás közben. Csaba ma puszta Tab
mellett. CsemjJerd (Nemesdéd és Tapsony vidékén) 1331-ben a királyi udvarnokok
földje. (Csánki II. 597.) Erdöcsokonya 1269-ben a királyi béresek birtoka (Fejér

IV. 3. 201.) Durche (Derczefalva, Kishárságy vidékén) 1234 — 1270-ben a királyi

kanászok faluja (Wenzel II. 25.). Fenék (Egyházasfenék és Bélfenék) 1350-ben,

mint a királyi csszök és béresek volt birtoka fordul el. Ma puszta, Potonytól

keletre (Csánki D. II. 605.). Gaan (Gány), a hol egy 1302-ben kelt oklevél szerint

a királynéi vinczellérek szoktak tartózkodni (Csánki D. II. 607.). Hutenfalu és

Csszfalu. 13504oen mindkét falu a királyi csszök birtokaként szerepel (Csánki D.

II. 613.). Gamás 1218—1261-ben királyi udvarnokok földje (Knauz Nándor

:

Monum. Ecel. Strigon. I. 218—219. — Wenzel VIII. 2.). Ketel (ma Keczel-puszta,

Kaposvár mellett) 1231-ben a királyi udvarnokok birtoka (Wenzel XI. 226.).

Kölked az 1272— 1289. években a királynéi szakácsok földje, illetleg lakóhelve

(Wenzel ni. 275. — Hazai Okmt. Vm. 268.). 1464-ben e helység Szakács-

kölked alakban fordul el (H. Okit. III. 413.). Körtvélyes (a Potonytól keletre es
Fenék-puszta táján). 1350-ben a királyi csszök egykori itteni birtokáról van szó.

Márczadó ma puszta Gálosfától délnyugatra. Az 1234—1270. években a királynéi

kanászok faluja (Wenzel II. 25. és 1268. évbl III. 184.). Nyim 1269-ben a

királyi udvarnokok és pohárnokok földje. (Orsz. Lev. Dl. 671. — Csánki D.

II. 632.) Ötvös egykor szintén a királyi udvarnokok földje s a segösdi ispánsághoz

tartozott. 1395-ben Kvágórsi György kapta adományul. (Csánki D. H. 634.)

Somodor 1389-ben a királyi udvarnokok faluja (Csánki D. n. 640.). Két Szent-

László helység (Szigetvártól éjszakra), mind a kett 1234—1270. évek között a

királyi kanászoké volt (Wenzel II. 25.). Valuusfey (Vályús) 1230— 1270-ben a

királyi kanászok faluja. A XIV. században a Szerdahelyi-rokonságé. Yid is, mint

a szomszédos Szakácsi, a királyi szakácsok lakóhelye volt. 1495-ben e szakácsok

birtokai után 112 frt adót engedtek el (Csánki D. II. 656.). Vitya a királyi kovácsok

és csszök földje. 1230-ban II. Endre király Vityán két eke földet adott a pannon-

halmi apátságnak, úgy hogy a somogyvárbeliek : udvarnokok és csszök föld-

jeibl egyenként, 80—80 holdat méretett ki. Mint a várbirtokoknál láttuk, Vityán

királyi várjobbágyok is laktak. 1261-ben a királyi kovácsoknak és a csszöknek
itteni birtokait említi IV. Béla király adománylevele.

A fennmaradt okleveles adatok sejtetni engedik, hogy a somogyvári várszer-

kezet tartozékai összefügg egészet alkottak, de idvel, a népesség szaporodá-

sával, a vármegyében lev tömérdek egyházi birtok miatt, a várjobbágyok mái-

nem találtak a letelepedésre alkalmas területet, s így a XIII. század elején már

kénytelenek voltak a távoli Garicsba vándorolni. Miként IV. Béla király egyik

1256-ban kelt oklevelébl tudjuk, a somogyi várnép és várjobbágyok már

testvére, Kálmán herczeg, idejében, st még elbb is birtokoltak Garicsban földeket,

lehetséges tehát, hogy egyesek még a XII. század végén költöztek ki Garicsba.

azonban a zöm valószínleg Kálmán herczeg meghívására telepedett meg ott.
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IV. Béla pecsétje. Róbert Károly pecsétje.

Somogy vármegye czímere.
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A balatonboglári várhegy.

A fonyódi várhegy.
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A XIII. század legelején a várszerkezet már bomlásnak indult. Imre király, A
bom7ála

kezet

a közötte és fivére, Endre, között támadt viszálykodások idején srn adományozta

a várjavakat; még nagyobi) mérvet öltött az eladományozás II. Endre alatt, bár

már uralkodása alatt Béla. az ifjabb király, többrendbeli esetbl erélyesen

intézkedett az elidegenített várjószágok visszaszerzésére, mindamellett a várszer-

kezet bomlását nem bírta megakadályozni.

IV. Béla király trónralépte után újból hozzáfogott az elidegenített várjavak Királyi bírák.

visszaszerzéséhez. 1236-ban országszerte feltnnek a fispánok oldala mellett a

kir. bírák, a kik a bnperek kivételével, általánosan mindennem birtokperekben

bíráskodtak. (Századok 1872. 84.) A kiküldött bírák feladata volt az elidegenített

várjavakat megvizsgálni, visszakövetelni azokat, a melyek jogtalanul kerültek

idegen kézbe, IV. Béla király e kíméletlenül foganatosított eljárása általános vissza-

tetszést keltett, különösen az egyháziak körében, a kik a pápához fordultak

panaszaikkal. A Szentszék közbenjárására a király kénytelen volt a várjavak vissza-

követelése körül nagyobb elnézéssel eljárni. Közbejött azután a tatárjárás is,

melynek folyamán a várszerkezet nagyrészt felbomlott.

A tatárjárás után maga IV. Béla király bkezsködött a várjószágok osztogatá- A
^{f^™
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sánál, különösen a közötte és fia István ifjabb király között támadt harczok alatt,

st maguk a várjobbágyok is gyakran elidegenítették földjeiket. V. István és

IV. László királyok uralkodása alatt a várjószágok már végs feloszlás alá

kerültek.

A várszerkezet bomlásával, a tatárdúlás után, a IV. Béla királytól bkezen
osztogatott várépítési kiváltságok alapján szinte észrevétlenül alakult ki a hatalmas

fnemesség, a kiknek elhatalmasodásával szemben a köznemességgé lesülyedt

si nemzetségek sarjai mindegyre jobban érezték az összetartás és tömörülés

szükségét. Hozzájuk csatlakoztak a várjobbágyok is, a kiknek fennmaradását a

a várjavak elidegenítése következtében legjobban fenyegette veszedelem, még ama
várjobbágyakat is, a kik — elég nagy számban — személyes vitézségük és hadi

érdemeik jutalmául nemességet nyertek.

IV. Béla király uralkodása idején már megvolt a nemesek megyei önkormányzata, M
„|1iyzat'

r

megvolt a hadakozó és bíráskodó osztály, de Béla e szervezetet még nem sza-

bályozta. Csak a következ uralkodók alatt fejldik ki teljesen a megyei intéz-

mény, mely hivatva volt késbb a nemzetet a legválságosabb helyzetben fenn-

tartani és a nemzeti hagyományokat megrizni. A tatárjárás után már feltnnek
a nemesség állandó, rendes bírái, a szolgabírák, a kik ugyan a békebírák utódai,

de már választott tisztviselk. A közigazgatás az kezükbe kerül s hatóságuk
kiterjed a nemesekre és a nem-nemesekre egyaránt.

A vármegyei önkormányzat megalakulásával a somogyi várszerkezet tisztikara So
^
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is átalakul. A várszerkezet élén állott ispánból a vármegyei fispáni, udvarbírá-

jából az alispáni tisztség fejldik. Az egykori somogyi várszerkezet tisztikaráról

csak nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. A tatárjárás eltti korszakban a
somogyi várszerkezet élén kiváló, elkel férfiak állottak, mint Ottó vagy Atha,

a Gyr-nemzetségbl (1061), Salamon király késbbi nádora ; a Záh-nembeli
Tamás (1185—89), egyúttal nádor; András (1196—1202), kinek neje, Margit,

II. Endre király nagynénje volt : Csépán, a Gyr-nembeli István fia, egyúttal

nádor és pozsonyi, bácsi ispán (1206—1208) ; a Kán-nembeli Siklósi Gyula bán
(1219); a Kán-nembeli László (1236-37), a késbbi nádor (Tört. Tár 1905. 60.).

A legels udvarbíró, a kirl okleveles adatok vannak, Caban, 1237-ben
(Wenzel II. 77.) a Kán-nembeli László alatt szolgált. A tatárjárás utáni korszakban
még egy udvarbíróról van adatunk, a B-nembeli Ders fia Istvánról, a ki 1266-ban
viselte e tisztet (Tört. Tár 1897. 671—675.). A várszerkezet tisztikarából még a
következk emlékét rizték meg az oklevelek : Iser comes (1220), Warcu szá-

zados (1220. Wenzel I. 167.), Pobor, a hirdetk fnöke (1261), Ipoch, comes
castrensis (1268), (nem fispán, mert akkor ezt a tisztet Kemény fia, Lrincz nádor
viselte) (Pesty Frigyes: A várispánságok tört. 116.). Lambert, Moys fispán tisztje

1 1262 jún. 3Ö-án. Hazai Okit. 38.), Endre hadnagy (1266), Antalos hadnagy (1279.
Wenzel IX. 226.) A tatárjárás után megalakult Somogy vármegye fispáni tisztét

az ország els zászlósurai töltötték be. Közvetetlenül a tatárjárás után egymást
követve, három nádor viselte egyúttal a somogyi fispáni méltóságot : a Kán-nembeli
László (1243—45), a Türje-nembeli Szentgróti Dénes (1245—46) és a Gut-Keled-
nembeli István. Valamivel késbb Keménye fia Lrincz nádor (1267—68) és a Gút-
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Keled-nembeli Majádi Miklós (1270—72) állottak a vármegye élén. IV. László

mozgalmas uralkodása alatt, majd minden évben más fispánja volt a vármegyének,
a szerint, hogy melyik párt jutott uralomra. III. Endre idejében, valamint a XIV. század

els évtizedeiben a hatalmas Héder-nembeli Németújváriak állottak a vármegye élén.

Károly Róbert király, a kinek a Németújváriak eleinte ellenei voltak, nem bízván

ezekben és a somogyi furakban még uralmának megszilárdulása után sem, leg-

inkább oly férfiakat ültetett a somogyi fispáni székbe, a kik azeltt a vármegyével
semmiféle összeköttetésben nem állottak, mint Zsámboki Miklós (1320—24), az

Ákos-nembeli Mikes, szlavóniai bán (1325— 28), Drugeth János (1328—34), egyúttal

Fejér vármegye fispánja. Késbb, 1351—53-ban, Lóránt fia Leusták, a somogyi
fispán, a ki egyszersmind Tolna vármegye fispánja és fétekfogómester is volt,

majd a szlavóniai báni méltóság mellett is megtartotta a vármegye kormányzatát.

t követte Nagy Pál, egyúttal Krös vármegye fispánja, majd 1395-ben Dabisa
István, Bosznia királya, A XV. században elbb az Osli-nembeli Kanizsai családnak,

majd a Marczaliak sarjainak kezébe kerül a vármegye kormánya. A XV. században
egyszerre két fispánja is volt a vármegyének: 1439— 1442-ig Marczali Imre és

János, 1444-ben Újlaki Miklós erdélyi vajda és Tamási János vajda fia, Henrik.

Mátyás király alatt a Marczali, az Újlaki és a Korotnai családok sarjaiból kerültek

ki a vármegye fispánjai. A Marczaliak kihaltával, az 1475-ben közöttük és a

Báthoriak közötti kölcsönös öröködési szerzdés alapján, a Báthoriak lesznek

a vármegye legnagyobb birtokosai és a fispáni méltóságban utódai. Az körükbl
kerül a vármegye élére Báthori György, II. Lajos uralkodása alatt, az udvari párt

egyik befolyásos tagja, a ki ellen a nemzeti párthoz tartozó vármegyei nemesség
már 1525-ben heves küzdelmet fejtett ki. Báthori György a mohácsi vész után is

megmaradt Somogy vármegye fispánjának és Ferdinánd király híveként, a ketts
királyválasztást követ belháborúk alatt jelentékenyen szerepelt.

Alispánság. Az els alispán, a kirl forrásaink megemlékeznek, Pál, a Héder-nembeli

Ivánka fispán alispánja volt (Szent-Benedekrend tört. II. 343. 1.), utódát Pétert,

egy 1298. évi nov. hó 14-ón kelt oklevélben, szintén így czímezik (Hazai Okmt.

VII. 268.). Kezdetben az aüspánnak a fispán mellett igen alárendelt szerepe volt,

Az alispán még a XIV. században is kizárólag a fispán jogán s az megbízásából

viseli tisztét. Ezért változtak oly sren az alispánok (Gábor Gyula : A megyei

intézmény 82 1.). A mint azonban a fispán, a ki a XIII. és a XIV. században

még több más méltóságot tölt be, mindegyre ritkábban vesz részt a vármegye

ügyeinek intézésében, az alispáni tisztség jelentsége is növekszik. A XIV. század

második felében már a legelkelbb családok sarjai viselik az alispáni tisztséget,

mint 1385 eltt az Aba-nembeli Atinai János fia István, Kisbándi György fia Miklós,

1390-ben pedig Hetyei Lrincz fia János (Tört, Tár, 1907. 53.). A XV. században az

Andocsi, a Dombai, a Fajszi, a Megyerei, az Osztopáni, a Perneszi, a Mesztegnyi
Szerecsen és a Zichi családok sarjai közül kerültek ki a vármegye alispánjai.

V
jeg^ég Károly Róbert alatt a közigazgatás szervezésével, a szóbeliség helyett az írás-

beliség behozatalával, elkövetkezett a vármegyei jegyzi állás felálbtásának szük-

sége. Eleinte e jegyzi állás, mint az alispáni tisztség, a fispán megbízásán alapult.

Egy 1322. évi szept, hó 22-én kelt oklevélben Gergely, Miklós somogyi fispán

fjegyzjeként szerepel (Anjouk. 0. I. 181.).

Szoigabírák. A vármegyei önkormányzat legfontosabb tisztviseli a szolgabírák voltak.

Számuk az 1291. XVI. t.-cz. rendelkezése értelmében négy volt. k voltak a

vármegyei fispán és alispán bírótársai. Az els somogyi szolgabírák, a kiknek

emléke fennmaradt, 1298-ban, János fia János, Márton fia Mihály és Leo mester

(Hazai Okmt. VIII. 380.). 1318 máj. hó 1-én, a mikor Pál, Somogy vármegye

fispánja és bírótársai — a négy szolgabíró — bizonyos patvarsági bírság fejében,

Jób fiának, Jánosnak, inkei birtokrészét Iharosnak és Boksának ítélték oda (Anjouk.

Okmt. I. 466.), már'mind a négy szolgabíró meg van nevezve, névszerint : Gebecs

mester (Hetesi Gebecs, gr. Zichy 0. III. 4.), Fancs mester (Gordovai Fancs),

Zehanus, a Gyr-nemzetségbl (a kinek emlékét a Szigetvárhoz tartozó Szehénfa-

puszta rizte meg), és Twdocyk fia Péter. 1331 márcz. 4-én Fejéregyházi Orros

Gergely, Fejéregyházi András fia Pál, s Várdai Aracs és Karai Lesták voltak a

vármegye szolgabírái (Tört. Tár. 1907. 54. 1.). 1357-ben András szolgabíró aüspán-

helyettesként szerepel (Zichy Okmt. VI. 6.).
vármegyei köz- " ^ vármegye a XIV. század els felében, leginkább a fispán elnöklete alatt, a
gylések. ^^

-i i * i • » í *i

király rendeletére tartotta közgyléseit, a melyeken egyúttal igazságot is szolgai-
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tattak. 1322-bl bírjuk Zsámboki Miklós fispánnak egy levelét, a mely szerint

Somogyvárott közgylést tartott a négy szolgabíró és a vármegye nemességének
részvételével (Una cum quatuor iudicibus et universis nobilibus comitatus nostri

congregationem fecissemus). E közgylésbl Miklós fispán alispánjának, Pálnak,

egy 1322 júl. hó 24-én kelt levelét ismerjük (Gr. Zichy Okmt. II. 46.).

Nagy Lajos uralkodása alatt, a fispán elnöklésével tartott külön vármegyei m
k̂
közeyü

közgylés jelentségét mindjobban háttérbe szorítja a nádor elnökletével tartott

gylés. A király ugyanis, hogy a nemesség ne legyen kénytelen ügyeivel a királyi

kúriát felkeresni, a nádort, mint országos hatáskör bírót, kiküldi a vidékre, a

bíráskodás ellátására. A nádor így a helyszínén saját bírói hatáskörében ítélkezett

s eljárásába a megyei nemességet is bevonta. E közgyléseket néha két határos

vármegye bevonásával is tartották. Somogy, mint kiterjedt vármegye, egymaga elég

dolgot adhatott ily gylésnek. Éppen ezért a nádor leginkább egymagával Somogy
vármegyével tartott ilyen gylést. Nádori közgylés (congregatio) tartásáról várme-

gyénkben els ízben 1349-ben, Giletfi Miklós nádorsága idejébl értesülünk. E köz-

gylés máj. 11-én vette kezdetét, s több napon át tartott (Gábor Gyula: i. m. 1. 129.).

Kont Miklós nádorsága alatt 1358 júl. 9-én és 1366 máj. 4-én, Opuliai László

herczeg nádorsága alatt pedig 1368 jún. 14-én kezddött a közgylés, az utóbbi

még jún. 21-én is folyt. Ezeket a közgyléseket mind Somogyvárott tartották ; az

1372. évi okt. hó 10-én az Opuliai László nádor elnöklete alatt tartott közgylés
színhelye már Kapós volt (Századok, 1872. évf. 671. — Tört. Tár, 1910. 111—121.).
László herczeg ezen a közgylésen szerepelt utoljára nádorként.

Simontornyai Imre nádorsága alatt 1374 júl. 1-én gyltek egybe Somogy
vármegye rendéi nádori közgylésre, Garai Miklós nádorsága alatt pedig 1380
jún. hó 4-én. Ilsvai Leusták nádor 1397. évi márcz. hó 21-én Somogyvárott tartott

nádori gylést. Ezen a pannonhalmi apátság képviselje, Péter prépost is meg-
jelent és felszólítást intézett Alsáni Bálint pécsi püspökhöz, a ki Patán, noha az

apátságot 1383-ban beiktatták a patai vám birtokába, a vámot a maga részére szedte,

hogy igazolja ejárását. A befolyásos pécsi püspök képviselje a válaszra halasztást

kért, a mit a nádor meg is adott (Pannonhalmi Szt. Benedekr. T. III. 219., 453.). Ugyan-
ezen a közgylésen a vármegye alispánja, a szolgabírák és esküdtek feszületre tett

hitökkel ersítették és bizonyították, hogy a nyúlszigeti apáczák igali jobbágyai

erszakosan foglalták el a tihanyi apát ugyanottani birtokrészét (I. m. X. 414. ).

Az 1429. évi aug. hó 28-án tartott közgylésen a székesfehérvári káptalan

megbízottja panaszt emelt Miklós szentmártoni apát és konventje ellen, mert meg-
bízóinak 1196 szlbl járó tizedét lefoglalták (I. m. III. 187.).

A nádor elnöklete alatt tartott e nádori közgylések azonban a XV. század

folyamán mind kevésbbé feleltek meg eredeti rendeltetésüknek. Egyes hatalmasok
tekintélyes kísérettel jelentek meg a közgyléseken s a gyöngébbek megfélemlí-

tésével csikartak ki maguknak kedvez ítéletet. A peres felek gyakran oly kifogá-

sokkal éltek, hogy a nádor nem tudta még a gylésen az ügyet eldönteni és így
kénytelen volt perhalasztást engedélyezni. I. Ulászló, még inkább Mátyás király

uralkodása alatt, egyre ritkábbak lettek a nádori közgylések, míg végre az

1486 : I. törvényczikk az egész intézményt megszüntette.

I. Ulászló király uralkodása alatt, mint már említettük, két fispánja volt a Két fispán So-

vármegyének. Az 1444. évben, máj.—jún. havában tartott vármegyei közgylésen
mogyban -

mind a két fispán, Újlaki Miklós erdélyi vajda és Tamási Vajdafi Henrik, elnö-

költ. A közgylés 24-ik napján (jún. 10.) az elnökl fispánok tanúsító levelet

adnak arról, hogy Alsólendvai János bán özvegye Zákányi László ellen, at,Surd
nev birtokán elkövetett hatalmaskodások miatt, elttük panaszt tett (Zichy 0. IX. 70.).

A vármegye kiadványai az alispán és a négy szolgabíró neve alatt keltek. So™°4y czí "

Ok hitelesítették azokat saját czímeres pecséteikkel (Orsz. Lev. Dl. 14554.
17.553.). Évszázadokon át tartott ez a szokás, míg végre II. Ulászló király 1498
jan. 6-án Somogy vármegyének, különös kegye jeléül, czímert adományozott,
hogy azt pecsétjére vésetvén, kiadványain alkalmazza. A vármegye azonban az
országos gyakorlathoz ragaszkodott továbbra is. Még akkor is ragaszkodott hozzá,
mikor az 1550. évi pozsonyi országgylés törvényeinek 62. czikke elrendelte,

hogy minden vármegyének, Somogy példájára, a király adománya útján saját

czímere s pecsétje legyen, mely az alispánoktól, szolgabíráktól és esküdtektl
lepecsételt ládában riztessék, honnan csak a közgylések alkalmával vétessék
ki és használtassék^(Tagányi Károly: Magyarország czímertára 21—22.).
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A vármegye czímere a következ : kék pajzsban leveles arany koronából
kinöv, könyökénél meghajlott, jobbra fordult, vaspánczélos kar, markában zöld

levéllel ellátott, három szlágon lecsüng, páros arany szlfürtöt tartva. Sisakdísz

:

koronán álló, veressel és fehérrel koczkázott, kiterjesztett szárnyú koronás egy-

fej sas. A takarók színe a czímerleírásban nincsen megnevezve.
S
°iete

SV kru ^ tatárjárás után megalakult Somogy vármegye határai a drávántúli vidékre

is kiterjedtek. A XIII. században tehát a mai Belovár-Krös vármegye egy része

Somogyhoz tartozott, így a csezmiczei kerület is, a hol somogyi várjobbágyokat
találunk (Fejér, IV. 2. 215. — V. 2. 366.). A XV. században azonban a vármegye
már nagyjából ugyanazt a területet foglalta el, mint manapság. Keleti határán

Szigetvár várát és városát olykor Baranya vármegyéhez, feljebb pedig a Berki

és Báté vidékétl éjszakra, a Kapós mentén, Törökkoppányig terjed hosszas

kúpalakú területet néha Tolna vármegyéhez is számították. Viszont délnyugaton,

a murántúli Légrád helység Somogy vármegyéhez tartozott.

Csánki Dezs a Hunyadiak korának földrajzi viszonyait felvilágosító, több-

ször idézett nagybecs mvében Somogy vármegye XV. századbek' területén 16
várat, 25 várost és 939 helységet sorol fel (II. k. 567. 1.). Csánki Dezs adatai-

ból kitnik, hogy a középkori Somogy vármegye területén a falvak sokkal srb-
ben feküdtek egymás mellett, mint korunkban, s hogy a népesség is aránylag

srbb lehetett. A középkori Somogy vármegyének az a része, a mely Zala

vármegyével és a Dráva-folyóval határos, már az Árpád-házi királyok alatt egy
A

kerületi

1 külön s közigazgatási tekintetben fontos szerep kerület volt. Ez a segösdi kerület,

a mely már a vármegyék els alakulása idején független volt a somogyi vár-

ispánságtól. Egyházilag is külön terület volt az úgynevezett segösdi fesperes-

ség, melyrl már 1240-ben, tehát még a tatárjárást megelz idbl vannak
adataink.

Bertalan veszprémi püspöknek a veszprémi Kataün-apáczazárda javára szóló,

1240. évi alapítólevelét a somogyi fesperes mellett Germanus segösdi fesperes
is aláírja.

A segösdi kerületnek tulajdonképeni közigazgatási szervezete nem volt.

E terület valóságban koronauradalom volt, mely a királyné udvartartási költsé-

geinek fedezésére szolgált. Ez a kerület magában foglalta a mai csurgói járást,

úgyszintén a mai nagyatádi járás egy részét. A kerülethez tartozó Dobszának
nagy távolsága Segösdtl arra mutat, hogy az e kerülethez tartozó birtokrészek

nem alkottak összefügg egészet (Pesty Frigyes : Az eltnt régi vármegyék. I. 213.).

A segösdi kerületben lakó népek különféle szolgálmányokra voltak kötelezve.

E szolgálmányokra nézve némi tájékozást nyerünk IV. Béla királynak az iharos-

berényi vendégek javára 1264-ben kiadott szabadalomlevelébl. Ebben többek között

megállapítja, hogy a „segösdmegyei" ispánok a királynak évenként egyszer ebédet és

vacsorát tartoznak adni, a mint azt más hasonló sorsú segösdi lakók is teszik.

Ez a kötelezettség tehát általános volt a kerületben. Ezenkívül tartoztak még
minden évben, minden ház után az ispánnak két dénárt fizetni, a királynak éven-

ként ajándékot adni és kötelesek voltak a vámzabot a királyi udvarba fuvarozni.

E kötelezettségekkel szemben azonban a segösdi kerület lakosai több kiváltságot

élveztek. Ezek közé tartozott, hogy a segösdi ispán az örökösök nélkül elhaltak

javait nem foglalhatta le. A perbeni ítéletekért a bírónak változatlanul 60 dénárt

tartoztak fizetni, kivévén lopás vagy vérontás esetét. A király istállójába nem tar-

toztak ökröket adni, küldöttségbe menni sem voltak kötelesek, kivévén a saját

helységük érdekében, vagy a király ügyében egy napra. A tized szabályozása

után kimondja még a királyi szabadalomlevél, hogy az iharosberényiek akaratjuk

ellen, az ispántól fegyverfogásra nem kényszeríthetk, kivéve azt az esetet, ha a

király zászlaja alatt, annak seregében és parancsára kell harczba szállaniok

(Pesty Frigyes i. m. I. 213—218. - Fejér, IV. 3. 201. - Wenzel, EX. 533.).

Bár Segösd, mint említettük, mindenkor a magyar királynék udvartartásának

ellátására volt rendelve, III. Endre király uralkodása alatt mégsem Fennena

királyné, hanem a király anyja : Thomasina birtokolta, A XIV. században azonban

ismét királynéi birtok volt, miként ezt Károly Róbert király 1327-ben kelt okleve-

lében is hangsúlyozza. A XIV. század végén a segösdi kerület elveszítette önálló-

ságát és beleolvadt Somogy vármegyébe.

Magát Segösd helységet 1389-ben Mezlaki Zámbó Miklós kapta Zsigmond

királytól, cserébe Apáczasomlyóért ; de a király csakhamar visszaválthatta, mert
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1404-ben maga Zsigmond zálogosította el Marczali Miklós volt erdélyi vajdának

és a Marczali család más tagjainak, 8020 forintért, 1417-ben pedig Marczali Miklós

fiainak és testvérének, Dénesnek, Somogy vármegye fispánjának adományozta.

Ekkor már Segösd a vármegyébe volt bekebelezve. (Fejér X. 4. 322

—

X. 5. 805.)

A segösdi kerület élén ispán állott, a kit a királyné rendelt ki. Már 1265-ben

van adatunk a segösdi ispánról (comes de Segösd). Azonban abból az idbl, míg
Segösd a magyar királynék birtokában volt, forrásaink mindössze egy segösdi

ispánt említenek névszerint, 1358-ban, ez István bán fia, Miklós, a ki ekkor egy-

úttal kir. tárnokmester is volt (Pesty Frigyes i. m. I. 218.).

A segösdi királynéi uradalom legrégibb tartozékai Érdcsokonya, a három Se
2̂
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Dobsza, Csehi (Kálmáncsehi, ma Kálmáncsa), Szob és Dencs voltak. Legkorábbi
adatunk Dobszáról van. Erzsébet királyné 1277-ben a két Dobsza falut, a Buzád-
nembeli Panyit fia Jakab mesternek adományozta ; ugyanez a Jakab mester

1280-ban Csehit is elnyerte, de 1286-ban ezeket a falvakat htlensége miatt elve-

szítette. Utóbb kegyelmet nyervén, Erzsébet királyné Csehit és a három Dobszát
visszaadta neki (Wenzel rV. 312.). Dencset (ma Fazekasdencs-puszta), 1284-ben
már puszta földterületként említik az oklevelek (Hazai Okmt. VIII. 235.). Thoma-
sina, III. Endre király anyja, 1295-ben a segösdi kerülethez tartozó Szob falut

László comesnek, Mihály fiának adta (Pesty : Elt. várm.).

A XIV. század els felében az elsoroltakon kívül még Lábod és Aranyos
szerepelnek a segösdi uradalom tartozékai sorában. Midn I. Károly király 1327-ben
János cseh király leányát : Annát, fiának, Lászlónak, eljegyezte, nászajándékul a

királynéi városokból Segösdöt, továbbá Lábod, Csehi és Aranyos falvakat kötötte

le. Az utóbbi helység ma puszta, Darány mellett. 1389-ben Barát, Ötvös, Bolhás,

Atád, Szabás, Aranyos, Beles, Csákány, Visonta és Gesztenye helységek szere-

pelnek a segösdi uradalom tartozékaiként. Midn 1395-ben Zsigmond király Atádot,
'

Szabást és Ötvöst Kvágórsi Györgynek adományozta, e helységeket a segösdi ispán-

ságtól örökre elkülönítette. Ötvös eredetüeg a kir. udvarnokok földje volt és csak késbb
került a segösdi ispánsághoz (Csánki D. i. m: II. 634). Kálmáncsehi és Lábod
1395-ig Prodaviczi Ákos fia, Mikes birtoka volt. Késbb a Marczaliak birtokába került.

Somogy vármegye területéhez tartozott a középkorban a Dráva és a Zdala So
z™ff
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nev csatornaszer vízfolyásoktól alkotott sziget is, mely ezidszerint Belovár-Krös
vármegye tartozéka.

A középkorban a mai Répás kerületben három nagy uradalomnak a tartozékai

terültek el. 1. a zákány-gyékényesi, 2. a csurgói és 3. a berzenczei uradaloméi.

Az elshöz a sziget nyugati, a másodikhoz a sziget keleti része tartozott. A fel-

sorolt községek közül a középkorban Int és Tóthfalu a zákányi uradalom, míg
Attak, Kocsilla, Szenterzsébet, Mindszent, Farkasfalva, Gesztye, Szaniszló és Lan-
kócz a berzenczei uradalom tartozékai. A zákányi uradalom részein 1446-ban megosztoz-
kodtak a Vajdafi és Marczali, másrészrl a Zákányi családok. A beiktatásról szóló

somogyvári konventi jelentés Intt és Tóthfalut Somogy vármegyében fekvnek
mondja. Ezek a birtokok 1457-ben a Zichyekre szállottak.

A berzenczei uradalomhoz tartozó birtokok 1453-ban a Berzenczei család

kezén vannak. 1453-ban a somogyvári konvent eltt Berzenczei Mihály fia, János,

a Somogy vármegyében bírt Szenterzsébet, Gesztye, Kocsola (Kocsüla), Szaniszló,

Telek és más birtokokat 500 forintért Vitéz Tamásnak zálogosította el.

A csurgói uradalomhoz és a gyékényesihez tartozó részeket a vránai perjel

birta. A somogyvári konventnek 1454 máj. 1-én V. László királyhoz intézett

jelentésébl, mely szerint Szentgyörgyi Tamás vránai perjelt a somogymegyei
Csurgó stb. birtokába beiktatta, ez kétségtelenül kitnik. E beiktató levél tanúsága
szerint, a vránai perjelség somogyvármegyei birtokainak határa a Zdala-árok volt

(Gábor Gyula czikke a Századok 1911. év folyamában 81—87. 1.).

A berzenczei uradalomhoz tartozó részbl 1472-ben özvegy Berzenczei Istvánné

Szenterzsébet, Geszthe és Szaniszló birtokokat Szenterzsébeti Forster Györgynek
elörökösítette. 1473-ban Szaniszló stb., Vincze Orsolya, néhai Szentgyörgyi Vincze
Péter neje és Berzenczei Lóránt fia György fiának, Laczknak özvegye, Agata
birtokába megy át. 1488-ban azonban már Nagy-Lucsai Benedek fia, Ferencz, és

Forster György leánya, Anna, lesznek birtokosai Szenterzsébet, Egyházas-Lankócz,
mindkét Attak, Kocsilla és mindkét Mindszentnek. Ez adatokból kétségtelen, hogy
a Zdala és a Dráva közötti terület szoros összefüggésben állott a zákány-gyéké-
nyesi, a csurgói és a berzenczei uradalmakkal.
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Ezek a helységek az 1536—1598. évi összeírásokban már legnagyobbrészt
elhagyott, vagy a törököktl elpusztított helyekként vannak megjelölve. A török

hódoltság alatt teljesen eltntek a föld színérl, emlékük csupán az oklevelekben
maradt fenn. Az egész teriilet legelnek számított és a török uralom alatt, a kanizsai

basa engedelmével, a zákányiak hajtották ide marháikat (Századok 1911. évf. 82. 1.).

SO
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:inls ut:,n IV- Béla király az ország védelmét erdítvények építésével

ban. igyekezett elmozdítani. A bkezen osztogatott várépítési engedélyek következtében

Somogy vármegye területén is, a XIII. század második felében és a XIV. század

elején, számos vár épült.

A várfenntartás joga csakhamar hatalmas fúri osztály kialakulására vezetett.

Az egyes várurak, erdítvényeik oltalma alatt, hatalmi körükbe vonták az egyes
várakat környez falvakat s így egy-egy vár körül lassanként jelentékeny uradalmak
keletkeztek. A somogyi várszerkezet középpontja, Somogyvár, a várszerkezet fel-

bomlásával elveszítette jelentségét; váráról már a XV. század második felében

nem emlékeznek meg az oklevelek. Az elpusztult Somogyvár helyett azonban
számos családi vár épült, melyeknek legnagyobb része túlélte a mohácsi vészt,

st a hódoltság alatt is jelentékeny szerepük volt.

Egybevetve az okleveles adatokat, megállapítható, hogy a középkorban a

következ várak voltak a vármegye területén

:

Babócsa. Eredetileg a Tibold-nemzetség birtoka. Késbb, az 1369—1398.

években, a Babócsai családé. Babócsai Miklós fia László magvaszakadtával,

1398-ban, Marczali Dénes nyerte adományul. Várát a Marczahak a XV. században

építették; els ízben 1474-ben említik, midn Marczah László és neje, Báthori Kató,

birtokaikat az 1474-ben kötött öröködési szerzdés értelmében Báthori Istvánnak

és testvéreinek vallották be. 1495-ben a Báthori család királyi adományt nyert e

várra. A török hódoltság alatt is jelentékeny szerepe volt (Csánki D. id. m. H. 572.).

Barcs. Eredetileg a segösdi uradalomhoz tartozott. Várát 1460-ban embtik els
ízben (castellum Barcz). Ekkor Bakonyai István és János birtoka. Késbb, Bakonyai
István magvaszakadtával, felét a Váradi és a Nagylucsei családok nyerték. 1472-ben,

mint a Bakonyaiak többi ersségeit is, Gáji Horváth Gergely kezén találjuk (Csánki

D. H. 572.).

Bát. A Kapos-folyó mentén, Szerdahely (ma Kaposszerdahely, Szennához tar-

tozó puszta) és Kaposvár vidékén emelkedett. Váráról 1454-bl van els adatunk,

bár ekkor inkább kastélyszámba jöhetett (Castellum Bath. Orsz. Lev. Dl. 14!8Í1.).

Ekkor a Szerdahelyi család mindkét ágának (Dancs és Ders) volt benne része;

1485-ben már jobban megersíthették, a mit egy az évi oklevél is kiemel (Cas-

tellum seu fortabcium Bath.).

Berzencze. A Pécz-nembeb Lóránté lett 1377-ben; birtokáról azután utódai

Berzenczei Lórántfiaknak nevezték magukat; tlük 1468-ban Szent-Erzsébeti Forster

György birtokába került. Valószínleg építtette a berzenczei kastélyt (casteUum),

melynek birtokát 1481-ben Tolnai Bornemisza Jánossal megosztotta. Midn Forster

György és neje, Csapi Hona asszony, Nagylucsei Orbán gyri püspökkel és királyi

kincstartóval örökösödési szerzdésre lépett, megegyeztek, hogy Berzencze vára

(Castrum in facie possessionis Berzencze) Forster György halálával haszonélvezetül

nejére szálljon. Forster György 1490. évi ápr. 16-án kelt végrendeletével a ber-

zenczei várat csakugyan nejének, Ilona asszonynak hagyományozta (Csánki D. id.

m. II. 674.). A vár még a XVI—XVII. századokban is jelentékeny ersség volt.

Csurgó. A jeruzsálemi Szent János-lovagrend birtoka, melyet III. Béla király

testvérhugától, Margit herczegntl, András somogyi ispán (1196—1202) nejétl

nyert adományul. A János-lovagokon kívül még a templomosoknak is voltak itt

birtokaik. Valószínleg a templomosrend épített itt magának várat, melyet II. Endre
király a János-lovagoknak adományozott. Ennek birtokában I. Károly király 1324-

ben megersítette a kereszteseket (Fejér VIII.' 2. 588.). A János-lovagrend itteni

rendháza, önállóságának megszntével, a vránai perjelség vezetése alá került s

1405-ben már a vránai perjelé. Váráról 1448 (Zalai Oki II. 543) és 1465-beh

(Hazai Okmt. I. 368.) emlékeznek meg okleveleink. Várnagyát legutoljára egy

1493. évi oklevél említi. A vránai perjelség! javak 1522-ben Tahy János birto-

kába kerülnek, a ki 1534-ig bírta azokat. Tartozékai között szerepel: Berénv

(1374), Bocskád vagy Bácskád (1367—1498), Bodafalva (1431), Bálványos (1431),

Czirok (1450), Gadány (1450), Nagymarton (Csurgónagymarton, 1367), Maiatka

vagy Malaczk (1367—1498), Marticza (1367), Szenta (1368—1498), Sziget (1431); —
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1451-ben : Szenta, Csente, Sarkad, Alsók, Sziget, Bodafalva, Keutse, Bálvánd,

Molnár, Pápa, Pogyant, Szent-Király, Nagy-Marton, Vésse, Bagh, Almágy és Gyéké-
nyes (Századok 1911. évi. 87.).

Fejérk. A Balatonföldvár és Szántód vasúti állomásoktól délnek benyúló

völgy végén, a Balatontól mintegy 7 km. távolságra, Kereki község mellett talál-

hatók Katonavár romjai, a melynek neve alkalmasint onnét ered, hogy a XVIII.

században a Katona család birtoka volt. Ezt a várat Békeíi Rémig (a Balaton

környékének egyházai és várai) azonosnak tartja a régi Fejérk várával. Fejérk
vára 1396-ig a királyé volt, a ki azt ebben az évben Marczali Miklósnak ado-

mányozza. Marczali László és neje.Báthori Kató, az 1474-ben kötött öröködési szerzdés
értelmében a Báthoriaknak vallották be, 1495-ben kir. adományt nyertek e várra (Dl.

20.306.). Tartozékai közül csak Kröshegy várost ismerjük (Csánki D. II. 573.).

Gerenczröl 1467-bl van legkorábbi adatunk. Ekkor Csapi András birtoka, a

ki Keményfalvi Török Péter javára lemondott e várkastélyról. Török Pétert 1469-ben
be is iktatták a kastély birtokába. 1495-ben, midn a Báthoriak kir. adományt
nyernek a Marczali-féle javakra, Gerencz helységet is felsorolják, várát azonban
nem említik. Barcs és Babócsa vidékén, alkalmasint a Dráván túl feküdt (Csánki

D. id. m. H. 608.).

Kaposújvár. 1403-ban Rupolujvár, 1426-ban Újvár, 1461—1498-ban Kapos-
újvár alakban említik az oklevelek. 1403-ban a htlen Rupolujvári Tamásfi István

és Jánostól elkobzott birtokként Szerdahelyi Ders Mártonnak és Tamási Henrikfi

János erdélyi vajdának adományozta a király. 1423-ban Tamási László és testvére

Henrik, a király beleegyezésével, magtalan haláluk esetére vérrokonuknak Serkei

Lorántfi Györgynek és utódainak hagyományozták. 1443-ban Tamási Vajdafi Henrik
Hédervári Lrincz nádorral és fiával, Imrével, lépvén öröködési szerzdésre, a
nádor, I. Ulászló király jóváhagyása mellett, beiktattatta magát e vár birtokába

;

rövid id múlva azonban Újlaki Miklós hatalmasul elfoglalta a várat. Az emiatt

keletkezett perben az országnagyok 1445-ben Kaposujvárát Serkei Lorántfi Györgynek
visszaítélték, a kivel Újlaki Miklós ekkor egyezségre lépett és így sikerült is meg-
maradnia a vár birtokában; st 1453 szept. hó 14-én új adományt is szerzett a

várnak e Tamási-féle részére. Az Újlaki rész 1476-tól idlegesen Enyingi Török
Ambrus kezére került, de késbb ismét az Újlakiak birtokolják; a másik rész a

Szerdahelyi Dersfiaké volt. Ezek itteni részüket az egész középkoron át meg-
tartották. Azonban az 1536. évi adólajstrom szerint már közösen bírták Sulyok
Balázszsal. A várhoz 1403-ban Váras, Görlicz, Omak, Rupol, Aszaló, Déshida,
Keczel, Márczadó és Szent-Pálvölgy; 1443-ban Omak (vámmal), Nebáncs, Miszár,

Keczel (vámmal), Reng-sár, Szarkaberki, Déshida (vámmal), Egres, Aszaló, Szana,
Ivánfalva, Szent-Pál, Peleske, Magyarfalu, Békástó, Szerdahely, Szenna, Denna,
Ujvárlaka, Szent-Pálhoz tartozó (Szent-Pál, Szent-Pálvölgye) és Várvízvölgye tar-

toztak. 1453-ban pedig Keczel, Omak, Rupol, Déshida, Szent-Pál, Szend, Dada,
Mészár, Reng-Sár, Márczadó, Várvize, Egres, Aszaló, Peleske, Szerdahely hely-

ségek, Goricze-, Váras- és Szilvás-puszták (Csánki D. id. m. II. 573—574.).

h'orothna. A mai Nagybajom határához tartozó Koroknya-puszta helyén állott,

hol a vár alapját jelz sánczok és árkok még most is láthatók. A vár alkalmasint

a XV. század második felében épült. Kororthna helység eredetileg a Korothnai
család si birtoka volt. E család egyik kimagasló sarja: János 1473—1483-ban
nádori ítélmester, majd 1486-ban Somogy vármegye fispánja, Mátyás király egyik
kedvelt híve és Szapolyai István nádor bizalmasa volt, a ki seitl öröklött jószá-

gait tetemesen megszaporította. Az nevéhez fzdik a korothnai vár alapítása.

A vár, 1494 táján bekövetkezett halálával, István nev fiára szállott, a ki azt

1509-ben Bakócz Tamás rokonainak zálogosította el. Istvánnak Bajnai Both Mag-
dolnától két gyermeke született : Ferencz és Katinka. Halála után, 1512-ben, Erddi
Péter — Bakócz Tamás esztergomi érsek unokaöcscse — megtámadta a várat, a
várnagyot kikergette onnan, és a várban lev összes drágaságokat, okleveleket
lefoglalta. Amadé István, Korothnai Katinka gyámjának közbenjárására azonban
II. Lajos király 1516 aug. 25-én Korothnai Katinkának a várat visszaadatta és t a
vár birtokába beiktattatta. Korothnai Katinka Lengyel Jánoshoz menvén nül, a vár a
Tóti Lengyel családra szállott. Tartozékai az 1516. évi iktatólevél szerint Korothna,
Csákány, Szentkirály, Csaba, Miháld és Töttös voltak (Századok 1870. évf. 14—29.).

Komár (ma Komárváros, Zala vármegyében). Eredetileg a budai (óbudai) káp-
talan birtoka. 1444 eltt Rozgonyi Rajnáid kezére került, a ki itt ersséget emelt.
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E várat a Marczaliak, hogy környékbeli birtokaikat Rozgonyi martalóczaitól meg-
óvják, 1444 táján 4000 forintért megváltották. Ezt az összeget a Marczaliak
1444-ben a budai káptalanon szerették volna visszaszerezni.

Lak (a mai üreglak). A XV. század közepén (1449-ben) e helység fölött a
B-nemzetségbl származó Laki Thúz, Létai és Szecsényi családok egyezkednek.
l4S4-ben, Laki Thúz Miklós halála után, testvére János htlenségbe esvén, Mátyás
király Lakot Corvin Jánosnak adományozta. Várát, melyrl legkorábbi adatunk
1490-bl van (Dl. 19.657), Corvin János ezidtájt Pöki Antalnak és Ferencznek
adta. Mátyás király halála után Laki Thúz Jánosnak, a korábbi birtokosnak a
fiai : Alfons és Mátyás, 1494-ben, II. Ulászló királytól atyjuk elkobzott birtokainak

visszaadását kérték, de eredménytelenül. II. Ulászló király utasítására 1500-ban a
fehérvári káptalan Corvin Jánost és Enyingi Török Imrét bevezette Lakvár és

tartozékainak birtokába, II. Lajos király, Corvin János halála után, Bucsányi Kor-
láthki Péternek adományozta. Midn Korláthki Péter a mohácsi csatában elpusz-

tult. Lakvár még egy ideig özvegyének a birtokában maradt, késbb Szapolyai

János király adományából Bakits Péteré lett, a kitl Enyingi Török Bálint fog-

lalta el (Csányi Ferencz : Adatok a Jankovics család történetéhez).

Pata. 1360 táján még a Patai Porcz családé volt. Az 1391—1431. években
Alsáni Jánosnak, Alsáni Bálint pécsi püspök és bíbornok egyik rokonának birto-

kában találjuk. Alkalmasint építtetett itt árokkal körülvett, tornyos ersséget.

E várról 1438-ból és 1448-ból is megemlékeznek leveles adataink (Csánki D. i.

m. II. 574.).

Somogyvár. A mai Váralja-puszta területén emelkedett, hol a régi vár sánczai

még most is láthatók. Már a nagyvajdák idejében erdített hely s egy hatabnas
törzsfnök székhelye volt. Szent István a somogyi várszerkezet középpontjává

tette. A várszerkezet felbomlása után is megmaradt a király birtokában. Fennállott

a XIV. században is. 1410-ben a várat, a váraljban fekv várossal együtt, Marczaü
Miklós és Dénes nyerték Zsigmond királytól adományul. A vár ekkor már romla-

dozott. A Marczali család nem is állíttatta helyre. 1411 után nincsen róla adatunk.

Szent-Erzsébet. Berzencze, Nagyatád és Szenta vidékén emelkedett. Els ízben

1406-ban enüítik, a mikor Berzenczei Lóránt fia, György, az I. Lajos király óta

bírt jószágra megersít adományt eszközölt ki. 1463-ban Berzenczei György
fiai: Sandrin és László megosztoznak Szent-Erzsébet fölött. 1468-ban a várkastélyt

a Berzenczeiek Forster Györgynek idegenítették el. Forster György 1481-ben

osztályos testvérévé fogadván Tolnai Bornemisza Jánost, a szenterzsébeti kastély

és a hozzátartozó uradalom felét neki át is adta. 1486-ban Forster György és neje.

Csapi Ilona asszony, Nagylucsei Orbán gyri püspökkel oly örökösödési szerzdésre

léptek, hogy a püspök unokaöcscsével, a nyolczéves Ferenczczel, Forster György
hétéves leányát eljegyezvén, örökösök nélküb kihalásuk esetén birtokaik kölcsö-

nösen egymásra szálljanak, különösen, hogy Szent-Erzsébet vára az ifjú párra

maradjon. Forster György e szerzdés értelmében 1490 ápr. 16-án alkotott vég-

rendeletében a várat leányának és jegyesének hagyományozta. A vár a XVI. század-

ban már nem szerepel. Tartozékaiba berzenczei váréival együtt): 1481-ben Szent-

Erzsébet, Berzencze, Simonfalva, r, Egyházas-Lankócz, Felrét-Lankócz, Kucsila,

Mindszent, Pricsr, Biklász, Csavonya, Farkasfalva, Netécs-mezeje, Szaniszló,

Monyorós, Geszté, Lippahárs, Orczal, a két Sarkad, Háromfalva és Kistelek.

1488-ban az elbbieken kívül még ezek tartoztak a várhoz : Pátros, Telek, Bolhás,

Kunfalu, Merenye, Szent-László, a két Attak, Udvarhely, Szenta, Surd, r, Bogárd,

Légrád, Pata, Kis-Szent-Pál, Gárdos, Beretva, Ertem-Lak, Bikkes és Filke (Csánki

D. i. m. II. 664—65, 673—74, 575.).

Szenyér. A Tapsonyi Anthimi család birtoka volt. Az itteni várról 1464-bl

maradt fenn az els adat. Ekkor Tapsonyi Anthimi Lászlóé, a kitl a király azt

rablásai miatt elvette és Kanizsai Lászlónak adományozta, Az 1471 : XXIX. t.-cz.

elrendelte, hogy az erdítvény 25 nap alatt leromboltassák; de ennek a rendel-

kezésnek aligha lett foganatja, mert még ugyanez év nov. 25-én Laki Thuz János

és Miklós kezén találjuk. 1482-ben Tapsonyi Anthimi János fia János, tartozékaival

együtt, eladta Vesaki Perottusnak, az esztergomi érseki jószágok kormányzójának.

Tartozékai : Szenyér város, Tapsony, Terebes, Merke, Kis-Inge, Móróczfalva.

Kerektó, Tikos, Vízvölgy, Bár és Arad. 1566-ig szerepel a hadtörténelemben.

Szigetvár. A helységet a középkorban inkább Baranya vármegyéhez számí-

tották. Vára 1463 táján épült. Els urai a Tapsonyi Anthimiak voltak. 1473-ban
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A szenyéri földvár.

A kereki vár romjai.
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A kupahegyi Szent Egyed monostor romjai és az ott talált maradványok
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Anthimi János Enyingi Török Ambrusnak zálogosította el, a ki a várra 1479-ben

Mátyás királytól adományt eszközölt ki. Török Ambrus fia, Imre, Parlagi Krisz-

tinával 1487-ben itt töltötte házaséletének els évét. 1521-ben fia, Bálint, örökölte

a várat és övé is maradt fogságba jutásáig. 1543-ban neje egyezség útján áten-

gedte a várat Ferdinándnak.

Zákány. 1325-ben már fennállott. 1445-ben rövid ideig Hunyadi János és

Újlaki Miklós kezén találjuk. 1446-ban már a Marczaliak és a Zákányiak osztoz-

kodnak rajta. 1450-ben Zákány helység egy része házasság révén Dombai Miklós

kezére került, a ki a Marczaliak részét is elfoglalta. Ez elfoglalt területen azután

1458-ban új ersséget építtetett, melyrl 1476-ban is van adatunk. A régi ersség
1476-ban a Szerdahelyi Imrefiak birtokában volt. 1495-ben mindkett a Báthoriak

tulajdonába került, a kik a XVI. század els felében is bírták.

A tatárjárás eltti korszakban a vármegyei helységek közül csak Somogyvár Vá
zé°p1c

k
rban

ku

volt megersítve. A védmvek oltalma alatt itt találtak otthont azok a kézm-
vesek, iparosok és a békés foglalkozást z lakosok, a kiket a somogyvári apátság

Francziaországból telepített ide. A tatárjárást megelz idben a franczia telepesek

alkották Somogyvár helység lakosságának legnagyobb részét. Az els települk

már magukkal hozták a városi szervezetet és régi jog-szabályaikat, a melyekhez,

itt új kiváltságokat nyertek. A tatárjárás eltti okleveles adatok Somogyvárt már
városnak mondják. 1210-ben említés van Szent Péter kápolnájáról, Somogyvár
városában (in oppido Simygiensi) s egy 1224-ben kelt oklevél Somogyvárról mint

civitasról emlékezik meg. Kiváltságait a tatárjárás utáni korszakban is megtartotta.

1410-ben kir. város volt. Ekkor várával együtt Marczali Miklós és Dénes nyerték

adományul Zsigmond királytól. Egyes részeit azonban a Szent Egyedrl nevezett

itteni benedekrend monostor bírta. 1474-ben a Marczali családdal kötött szer-

zdéssel a Báthoriak örökösödési jogot szereztek a városra. A Marczaliak kihal-

tával a Báthoriak valóságban uraivá is váltak és 1495-ben adománylevelet is

nyertek reá II. Ulászlótól. Az 1536. évi adóösszeírásból kitnik, hogy a város két

részbl állott: Somogyvár-hidasból és Somogyvár-alsópiaczból. Az utóbbi város-

részben volt a vásártér is. A XV. században itt volt Somogy vármegye törvény-

kezési székhelye is.

Somogyváron kívül a középkorban még a következ városi jelleg hely-

ségeket találjuk a vármegye területén

:

Atád. A segösdi uradalomhoz tartozott. 1382-ben Erzsébet királyné birtoka

;

ekkor a helységet polgárok és a királyné népei lakták. 1395-ben Kvágórsi
György, a késbbi Németújvári Batthyány család se, nyerte adományul. Fiainak

htlensége következtében a koronára szállván, Zsigmond király 1403-ban Tapsonyi
Anthimi Jánosnak adományozta. 1405-ben visszakerült a Batthyány család seinek
birtokába s az övék 1429-ben is. 1475-ben Mátyás király heti- és országos vásárok
tartására ad jogot a városnak (Csánki D. i. m.).

Babócsa. 1369-ben még csak birtokként szerepel s ekkor a Babócsai
családé. 1398-ban Marczali Dénes nyerte adományul Zsigmond királytól. Ettl az

idtl a XV. század végéig a Marczaliaké volt. 1474-tl a Marczaliak és a
Báthoriak bírják. 1434-ben városi kiváltságokat élvezett s 1455-ben is városnak
mondják.

Bélavár. A székesfehérvári káptalan birtoka volt. 1469-ben városnak nevezik
az oklevelek. 1536-ban Török Bálinté.

Bonnya. Még a tatárjárást megelz korszakból (1229) maradt róla okleveles

adatunk. A székesfehérvári prépost birtoka. Csupán annyiban sorolhatjuk a városi

kiváltságokkal bíró helységek közé, a mennyiben 1480-ban vásárait említik. .

Csurgó. A hasonnev vár sorsában osztozott. 1405-ben Zsigmond királytól olyan

kiváltságokat nyert, mint a milyenekkel Segesd város bírt. Az 1471 : XXX. t.-cz.

vámját eltörölte.

Hedrehely. 1339-ben még csak birtok, melyet I. Károly királytól Henrik bán
fia János mester fiai, Miklós, Péter és Henrik, a Tamásiak sei, nyertek cserébe,

más birtokokért. 1443-ban már városként fordul el, s ekkor vámhely is volt.

1446-ban Hunyadi János kormányzó az egész uradalmat Emekei Miklósnak és
Berekfalvi Zopa Péternek adta, majd 1448-ban Berekfalvi Zopa Péternek és

rokonainak, a Berekfalviaknak, úgyszintén Endrdi Somogyi Imrének és Torvai
Ugrón Imrének. 1448-ban Tamási László özvegye is birtokos volt itt és 1497-ben1a Szekcsi Herczeg családnak is voltak itt részei.

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 20
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Hetes. 1490-ben az itteni polgárokról és jobbágyokról van adatunk. Ekkor
Corvin Jánosé volt. 1496-ban Enyingi Török Ambrusé.

Igal. Eredetileg Moys (Majs), Somogy vármegye fispánjának birtoka, a ki

1272—80 között a nyúlszigeti apáczáknak adományozta. 1448-ban már városi

kiváltságokat élvezett, 1462-ben az itteni polgárokról emlékeznek meg az oklevelek,

a mikor Mátyás királytól országos vásárok tartására nyert szabadalmat.

Kálmáncsehi (ma Kálmáncsa). Eredetileg Segösdhöz tartozó királynéi birtok volt.

1395-ben, midn Zsigmond a magvaszakadt Prodaviczi Mikes birtokaként Mar-
czali Dénesnek adományozza, már városi kiváltságai voltak.

Köröshegy. Eredetileg a veszprémi káptalan, a szentmártoni apátság és a

székesfehérvári káptalan birtoka. 1382-ben már vásártere is volt. 1386-ban Mária
királyn birtokai között szerepel. Midn tíz évvel késbb Zsigmond, Fejérk várával

együtt, Marczali Miklósnak adományozta, a vásáron felül már egyéb városi kivált-

ságai is voltak. Az egész XV. századon át a Marczaliak, majd a Báthoriak birtoka.

1455 körül városi jellegét elveszítette, mert ekkor már csak birtokként szerepel.

Lábad. 1395-ben Marczali Dénes nyerte adományul. 1416-ban városi jellege volt.

A XV. században a Marczaliak, majd 1474 óta a Marczab és a Báthori családok

birtoka (Csánki D. i. m.).

Marczali. 1448-ban már város. A XV. században a Marczahaké, 1474-tl a

Marczabak és Báthoriak bírják s az utóbbiak voltak földesurai 1536-ban is. Egy
1494-ben kelt oklevél iskoláját is embti (Csánki D. i. m.).

Mesztegnyö. 1466-ban városi jelleggel szerepel, s ekkor vásárait is embtik.

1408-ban a htlen Szerecseny Mihály birtokaként a Gordovai Fancs család nyerte

adományul Zsigmond királytól s 1498-ban is még a Gordovai Fancs család volt

a birtokosa (Csánki D. i. m.).

Nagyszakácsi. Eredetileg a királyi szakácsok faluja volt. 1466-ban már városi

kiváltságokat élvez. A XV. században számos köznemes család lakta, mely családok

legnagyobbrészt a királyi udvari szakácsok leszármazói voltak. A mai Nagyszakácsi

mellett feküdt a középkorban Kölked, vagy mint az 1464—1498. évi oklevelekben

elfordul : Szakácskölked falu. Itt szintén királyi szakácsok laktak, a kiket Mátyás

király 1464. évi május hó 26-án kelt kiváltságlevelével a vármegyei bíróságok

illetékessége alól felmentett (Hazai Okit. 413.).

Pata. E helységrl már 1283-ból van okleveles adatunk. 1360 táján a Patai

Porcz családé. 1390-ben a Kaplaiak tartanak hozzá jogot. 1391-ben Alsáni Jánosé.

1435-ben már vásártere is volt. 1438-ban Marczali Imre és János nyerték adományul.

1448-ban már városi kiváltságokkal bírt, A Marczabak 1453-ban, tartozékaival

együtt, a Rozgonyiaknak zálogosították el. E város miatt 1464-ben a Rozgonyi

család pereskedik Garai Jobbal. 1494-ben II. Ulászló király Zsigmond pécsi

püspöknek s testvérének, Csáktornyai Ernuszt János kir. lovászmesternek és Eger-

váry László kir. tárnokmesternek adományozta (Orsz. Lev. Dl. 20. 158.). Ekkoriban

hozzátartoztak: Poklosi, Milován, Keresztút, Véged és Erdallya.

Segösd (ma Alsósegesd). A hasonnev ispánság (kerület) székhelye, mely a

királynék udvartartásának ellátására rendelt uradalomként vált ki Somogy vár-

megyébl. Segösd az 1389—1396. években, úgyszintén 1400-ban, királyi város

(oppidum regale). Zsigmond király elbb Mezlaki Zámbó Miklósnak adta, majd
1404-ben Marczali Miklós volt erdélyi vajdának zálogosította el, 8020 forintért.

1417-ben örök adományul nyerték a Marczaliak, a kiknek földesúri hatósága alatt

az 1427—1488. években is megtartotta városi jeUegét. 1474-tl a Báthoriak bírták,

a kik 1495-ben adománylevelet nyertek reá s még 1536-ban is k voltak az urai

(Csánki D. i. m. II. 582.).

Szent-Péter. Ma puszta, Iharosberény szomszédságában. A Kanizsai család bh%-

toka, Az els adatunk 1355-bl említi. 1410-ben már városi szabadalmakat élve-

zett. 1417-ben is így emlékeznek meg róla az oklevelek.

Szenyér. A hasonnev vár alatt épült. 1331—1354-ben még csak községként

fordul el. 1482-ben városnak mondják. 1354-ben a Szenyéri családé, 1425—1482-ben

a Tapsonyi Anthimiaké volt.

Sziget. A mai Szigetvár helyén eredetileg egy premontrei rend monostor

állott, melyet valószínleg még IV. Béla király alapított, A monostor közelében,

az Almás-folyó árterületében feküdt Lázársziget, melyen a nemes Szigeti család

lakott. 1408-ban a helység részben e család, részben Szigeti Anthimus fia János

birtoka. 1463-ban már város volt s ekkor, a hozzátartozó uradalommal együtt.
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Garai Jób kezére került. 1473-ban Anthimi János az Enyingi Török családnak

zálogosította el. E családé maradt 1543-ig.

Túr. Már Szent László király 1082. évi megersít levelében elfordul.

1495-ben vásárairól szobiak az oklevelek. Földesurai korábban a veszprémi és a

székesfehérvári káptalanok, késbb a Túri, a Szántai, a Kozma, a Szenté, a Kakas,

a Kis, a Szár stb. családok voltak.

Valkó. Somogytarnócza, Barcs és Babócsa vidékén feküdt. 1397-ben fordul

el elször, de még birtokként ; de 1467-ben már városnak mondják az oklevelek.

Eredetileg a Szempczei vagy Szenesei család birtoka. 1460-ban Marczali István

és fiai tartottak hozzá jogot, mindamellett nemsokára Keményfalvi Török Ambrusnak
és Péternek engedték át. 1495-ben a Báthori család birtokai között sorolják fel

(Csánki D. i. ni.).

Zákány. 1227-ben Zacun alakban fordul el. 1342-ben már városi jellege volt.

Ez évben polgárait emlegeti egyik oklevelünk. 1378-ban civitas-, 1444—50-ben

oppidum-ként fordul el. 1379-ben I. Lajos király Zákányi Bodiszló fiának ado-

mányozta. Már ekkor megkülönböztették területén Alsó-Zákányt Fels-Zákánytól.

1380-ban mindkettt Korbaviai Bodiszló nyerte a királytól. 1431-ben Zákányi

László kezén találjuk. 1445—1446-ban Zákány egyik fele a Marczaüaké,

a másik fele Zákányi László leányaié volt. Ezidben mindkét helység városi kivált-

ságokkal bírt. A Zákányiakat illet rész 1450-ben zálogban Dombai Miklós kezébe

jutván, a Dombaiak bírták az egész középkoron át. A Marczaüaktól birtokolt

másik városrész pedig 1458-ban a Szerdahelyi Imrefiak kezébe került, ugyancsak

zálog czímén. 1474-ben a Báthoriak is részbirtokosok itt. 1495-ben az övék Zákány
egy része. (Mindezeket 1. Csánki D. II. 576—585.)

Az elsorolt városi jelleg helységeken kívül még a következknek voltak

vásárszabadalmaik : Ádánd 1356-ban hetivásáros hely volt (Csánki D. i. m. 585.).

Jut 1356-ban és 1378-ban régóta fennálló hetivásárait endítik ; ezekrl 1407-bl
is vannak adataink (Csánki D. II. 615.). Pernesz vásárairól 1321-ben van adatunk

(Gróf Zichy O. I. 196.). Vámszedhelyek voltak : Déshida, Hidvég (ma Városhidvég),

Kadarkút (1383), Keczel (ma puszta Kaposvár mellett), Kenéz, Omak (Kaposvár

vidékén), Rupol (ma Rapoly
;
Gálosfától nyugatra), Szemes (Balatonszemes), Szent-

Trinitás (ma Szentháromság-puszta, Belezna mellett).

Végül közöljük a vármegyei f- és alispánok névsorát, a rendelkezésünkre Somogyi fispá-

álló legrégibb adatok nyomán, egész a mohácsi vészig. Fispánok : a Gyr-nembeli korban.
°zep

Ottó vagy Atha, a zseliczszentjakabi monostor alapítója, késbb, 1064 táján, Sala-

mon király nádora Grab, Wertner Mór a Tibold-nemzetség sarjának tartja,

1093—94 táján. 1103—1113 Theobaldus, a Tibold-nemzetségbl. 1134 Adilbert,

Kaladin fivére. 1185—89 a Záh-nembeli Záh fia Tamás, egyúttal Fejér vármegye
ispánja és nádor. 1196—1202 András, a kinek neje, Margit, II. Endre király

nagynénje volt. 1203 Rátót, valószínleg Gyula országbíró fivére. 1205—1206
Mercur bán, az utóbbi évben egyúttal pozsonyi ispán is. 1206—1208 a Gyr-
nembeü István fia Chépán, egyúttal bácsi ispán és nádor. 1209—1213 Sándor,

valószínleg a Hont-Pázmán-nemzetségbl, a Szentgyörgyi és Bazini családok egyik

se. 1214 a Vázsony-nembeli Othusz bán. 1219 Kán-nembeli Siklósi Gyula bán.

1225 Mihály vagy Mika, Béla trónörökös híve. 1228 Othusz, Somogynak régebbi

fispánja, 1229—1234 a Gut-Keled-nembeli Apaj. 1236 Jakab (Dl. 213.). 1236—
1237 a Kán-nembeü László, a késbbi nádor. 1240—1242 a Buzád-Hahót-nembeli
Arnold. 1245 a Kán-nembeli László másodízben, egyúttal nádor. 1245—1246 a Trje
nembeb Szentgróti Dénes nádor. 1246 a Gut-Keled-nembeli István nádor. 1247

—

1263 a Héder-nembeli Németújvári (Güssingi) Henrik, egyúttal Baranya, Tolna és

Bodrog vármegyék fispánja. 1260—1267 Moys (Majs) egyúttal Várasd vármegye
fispánja és Béla herczeg tárnokmestere. 1267—1268 Kemény fia Lrincz, egy-

úttal Baranya, Mosón, Sáros, Sopron, Szepes vármegyék fispánja és nádor.

1270—1272 febr. 26-ig a Gut-Keled-nembeü Majádi Miklós országbíró. 1272 az

Ákos-nembeli Ern bán. 1272 nov. 26—1273 máj. 29. Imre, valószínleg a Csák-
nembeü István Szörényi bán fia. 1273 máj. 27—1274 szept. 25. Mois, a királyné

tárnokmestere. Közben 1274 János mester, Henrik bán fia. 1274—1275 a Csák-
nembeü Péter, egyúttal Sopron vármegye fispánja. 1275 jún. 17—júl. 27. a Pécz-
nembeli Gergely bán. 1275 decz. 4—1276 márcz. 25. Moys országbíró. 1276
aug. 9—1277 a Pécz-nembeli Gergely másodízben. 1277 aug.—1278 márcz. a Pécz-

nembeü György fia, Dénes nádor. 1278 márcz. 21—1278 jún. 19. a Csák-nembeli

20*
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Péter. 1278—79 a Csák-nembeli Máté, egyúttal nádor és Sopron vármegye fispánja.

1280 az Aba-nembeli Dávid fia, Finta, egyúttal nádor és Sopron vármegye fispánja.

1286 az Aba-nembeli Debrei Mokianus (Mákján) nádor és Sopron vármegye fispánja.

1288 aug. 20 a Buzád-Hahót-nembeli Othuz, elbb Veszprém és Zala vármegyék
fispánja. 1289 szept.—1292 a Héder-nembeli Németujvári Miklós, egyúttal Fejér,

Pozsony, Tolna vármegyék fispánja és késbb nádor. 1294 Iváncsa (Ivánka) az

Ugali család se. 1295 a Héder-nembeli Németújvári Miklós, egyúttal nádor és

Fejér vármegye fispánja, másodízben. 1298—1299 Iváncsa, az Ugali család se,
másodízben. 1299 júl. 17. a Rátót-nembeli Domonkos, egyúttal Nógrád vármegye
fispánja. 1301—1307 okt. 14. a Héder-nembeli Németújvári Henrik, egyúttal

tárnokmester és szlavóniai bán, Tolna, Baranya és Bodrog vármegyék fispánja.

1312—1314 a Héder-nembeli Németujvári Henrik fia János, királyi flovászmester,

egyúttal 1315 okt. 7. Tolna, Baranya és Bodrog vármegyék fispánja. 1318 Pál

tárnokmester. 1320 jan. 12.—1324 jan. 12. Zsámboki Miklós. 1323 körül Miklós,

Gilet comes fia, a késbbi nádor (Zichy 0. I. 249.), valószínleg 1324-ben. 1325
ápr. 15. a Gut-Keled-nenibeli Miklós, egyúttal sziavon bán és Sopron vármegye
fispánja. 1325 okt. 12—1327 jan. 20. az Ákos-nembeli Mikch bán, Sopron,

Komárom és Sáros vármegyék fispánja is, egyúttal 1328 márcz. 12. sziavon

bán. 1328—1330 Drugeth János, egyúttal Fejér, Bács, Tolna, Ung és Zemplén
vármegyék fispánja. 1334 júl. 3. a Gut-Keled-nembeli Miklós, egyúttal sziavon

bán, Komárom és Sopron vármegyék fispánja. 1336 jún. 20. a Rátót-nembeb

Olivér. 1338 márcz. 15. a Rátót-nembeli Lóránt fia Lesták, egyúttal Sopron, Tolna

és Vas vármegyék fispánja. 1342 jún. 11—1349 febr. 14. Tóth Lrincz fia,

Bertalan. 1349 az Ákos-nembeli János, egyúttal Csongrád vármegye fispánja.

1351 ápr. 26—1353 nov. 3. a Rátót-nembeli Lóránt fia Lesták, fasztalnokmester,

Tolna és Fejér vármegyék fispánja, egyúttal — 1356 — szlavóniai vicarius.

1358 a Rátót-nembeb Lesták. 1361 júl. 17. Nagy Pál, egyúttal Krös vármegye
fispánja. 1365 jún. 6—1366 jún. 20. 1368 máj. 1. a. Rátót-nembeli Oüvér fia

János. Dabisa István, Bosznia királya 1395 (f szept. 7.). 1395 szept. 29—1397
az Osli-nembeli Kanizsai István. 1416—1439 Marczali Dénes, az utóbbi évben

egyúttal Vercze vármegye fispánja. 1439—1440 Marczaü Imre és János. 1440
Prodaviczi Ördög Miklós. 1441—1442 Marczali Imre és János. 1445—1446 Újlaki

Miklós és Tamási Vajdafi Henrik. 1449—1451 Marczali János. 1455 Újlaki Miklós.

1458—1459 Marczali János. 1460 Újlaki Miklós. 1470—1474 Marczaü László.

1479 Korotnai János nádori ítélmester. 1480 Szenterzsébeti Forster György.

1481—1490 Korotnai János. 1490—1493 a Balogh-nembeli Derencsényi Imre.

1493—1505 Butykai Péter. 1505— 1526 Báthori György, majd a mohácsi vész után,

1530-ig. (Források : Csánki D. i. m. II. 658—706. — Századok 1873. évf. 453.,

504. — Fejér IV. 1. 395. Hazai Okmt. VI. 149. VII. 96. VII. 268. -

Anjouk. Okmt, II. 46. — Fejér IX. 2. 498. VIII. 670. - Zichy Okmt. I. 33.

35—37. 104. 175. 249. 426. VI. 5. — Pannonhalmi Szent Benedekr. Tört. II.

167. 172. 183. 339—340. 343. 352. 365. — Fejér X. 2. 276. - Wertner

Mór dr. közlései, Tört. Tár 1897. évf. 671—675. 1899. évf. 78. 1905. évf. 60.

1907. évf. 52—54.)
Alispánok a kö- Alispánok : Pál 1294 (Pannonh. Szent Benedekr. Tört. n. 343.). Péter 1298
zépkorban. ^ 14.—1299 (Hazai Okmt. VII. 268.). Miklós 1303 okt. 5. (Anjouk. 0. I. 62.),

1322 júl. 24. (Tört. Tár 1907.53.). Pál 1322 aug. 25. (Anj. II. 46.). Naadi Márk
1324 nov. 8. (Tört. Tár 1907. 53.). Tamás 1328 márcz. 12. (Anj. n. 353.). Endrvo

1342 jún. 11—1343 márcz. 15. (Tört. Tár 1907. 53.). Konth mester 1346 ápr.

29. 1348 ápr. 12. (Anj. IV. 176.), 1349 febr. 11. (Tört. Tár 1907. 53.). András

1357, alispánhelyettes (Gr. Zichy 0. VI. 6.). Pál 1360 febr. 29. (Tört. Tár 1907.

53.). Aba-nembeb Atinai János fia István 1385 eltt. Kisbándi György fia Miklós,

1385 decz. 7. (Tört. Tár 1907. 53.). Hetyei Lrincz fia János, 1390 (Hazai Okmt.

III. 242.). Pál 1405 márcz. 22. (Hazai Okmt. III. 260.). Osztopái Péter 1428

(Csánki D. II. 658—706.). Maróti Miklós 1431 (Csánki D. i. m.). Osztopáni Per-

neszi Pál 1435 (Országos Levéltár pecsétek mutatója). Zichi Balázs 1435 (u. ott).

Somogyi Imre, Vincze Tamás és Dombai Miklós, mind a hárman 1452 (u. ott).

Mesztegnyei Szerecsen György 1463 (Csánki D. i. m.). Dombai Miklós 1474

(Országos Levélt, pecsétek mutatója). Megyerei Miklós 1476 (u. ott). Bari Ráca

Miklós 1476—1480 (u. ott). Varaszlói Mihály 1480 (u. ott). Bessenyei Nagy Tamás

1483 (u. ott). Kékesei Porkoláb Balázs 1483 (u. ott). Szolát Lrincz 1486-87
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(u. ott). Nagyvölgyi Fosztó Péter 1488—1490 (u. ott). Recski István 1488—1490
(u. ott). Gellei László 1490 (Dl. 19.630.). Biliéi Péter 1492 (Orsz. Lev. pecsétek

mutatója). Derzsi Kelemen 1492 (u. ott). Sellyei László 1494 (u. ott). Andocsi

János 1494—96 (Orsz. Lev. pecsétek mutatója és Csánki D. II. 659.). Ági Horváth

Péter 1494—1499 (Orsz. Lev. pecsétek mutatója). Kürtösi Izsép János 1499

1500 (u. ott). Heranthfalvi Heranth Bertalan (u. ott). Fajszi János 1520 (u. ott).

Perneszi Miklós 1520 (u. ott).

3. A vármegye szerepe a nemzeti történelemben. 1001—1526.

Koppány leveretése óta, egy félszázadot meghaladó idn át, nincsenek adataink

a vármegye területén lefolyt eseményekrl. Az egykorú források, valamint a króni-

kák nem emlékeznek meg arról, hogy a Szent István halálát követ trónküzdel-

mek, majd a pogány lázadás alatt történtek-e véres összeütközések a mai Somogy
vármegye területén ?

1046 szén, Péter király uralmának megdöntésével, az si hit s a pogányság

visszaállítására irányuló mozgalom országszerte mindegyre nagyobb lett. Az idege-

nek uralmával és a kereszténység terjeszkedésével elégedetlenkedk Szár László

fiait : Endrét és Leventét, behívták az országba s mialatt Endre Péter királyival

vívott harczot, a nép haragja a keresztény intézményeket rombolta. Endre nem
fékezhette meg e pusztítást, s így számos pap, szerzetes és fkép dézsmaszed
esett áldozatul a nép dühének.

Maga Endre azonban nem akart szakítani Szent István király intézményeivel, s

mihelyt csak tehette, visszatért a nagynev eldjétl megalapozott haladás útjára;

st a pogány lázongások elnyomása után, vallásos buzgalmának jeléül, a Balatonra

kiugró sziklás félszigeten, Tihanyon, kolostort alapított. Nagykiterjedés birtokokkal Tihanyi apát-

is megajándékozta a szerzeteseket (Pauler Gyula i. m. I. 95.). A tihanyi apátság
sag '

legrégibb birtokai közé tartozott a még I. Endre királytól adományozott Fok (a

mai Siófok), melyet a középkorban Somogy vármegyéhez számítottak, Kak-Szarva
(Szántó mellett), G-amás, Gyisznóhely és alkalmasint Igal is, bár az apátság itteni

birtokairól 1211-bl vannak csak okleveles adatok.

A pogányság megfékezése mellett Endrének a németekkel is meggylt a baja.

Endre, nem lévén hadvezér, behívta öcscsét. Béla herczeg méltónak bizonyult a a két testvér.

vezéri kardra. 1051-ben a III. Henrik császár vezérletével betört német hadat vissza-

verte; ámde midn Endre királynak fia (Salamon) született, a trónöröklés kérdésébl
viszály támadt a király és Béla herczeg között, melynek Endre király áldozatul esett.

A testvérharczban jelentékeny szerep jutott a vármegyében birtokos Tibold Tiboid ispán.

ispánnak is. Ez a Tibold annak a Theobald nev jövevény lovagnak volt az

ivadéka, a ki még Szent István király uralkodása alatt telepedett le a Dráva
mentén és se volt a Tibold nemzetségnek, melynek flakóhelye, praedium prin-

cipale, miként azt az 1232. évi osztálylevél is kiemeli, a drávaparti Babócsa
volt, a hol a nemzetség Szent Miklós tiszteletére, nemzetségi temetkezhelyül,

benedekrendi monostort is alapított (Karácsonyi János i. m. Hl. 97. Századok,

1879. 29. 30.). Tibold ispán Endre királynak különben bizalmas embere volt;

ennek bizonysága az is, hogy midn 1060-ban Endre és Béla között kardélre

került a harcz, Endre a nejét és családját éppen Tibold ispán kíséretében küldte

Ausztriába (Paiúer Gyula i. m. I. 107.).

Endrét Béla követte a trónon, halála után fiai, Géza és László herczegek, Saiamonkiráiy-

nagylelken Salamonnak engedték át a koronát. Salamon uralkodásának els
éveiben Somogyba is ellátogatott, a zseliczi monostor felszentelésére. Ugyanis
Salamon király nádora, a Gyr-nembeli Ottó vagy Atha (Karácsonyi i. m. II. 96),
még abban az idben, mikor somogyi ispán volt, a Kaposvár melletti Zseliczség-

ben — a mai Kaposszentjakabon — Szent Jakab tiszteletére monostort alapított,

melynek felszentelésére, a nádor vendégeiül, Salamon király és Géza herczeg is

megjelentek (Pauler Gyula i. m. I. 137.). Géza herczeg jelenléte különös jelent-
séget adott ez ünnepségnek, mert akkor még teljes volt az egyetértés a király

és a herczeg között. A jó viszony csak rövid ideig tartott, mert Salamon király

lelketlen tanácsosai épp úgy szították a gylölködést a király és unokatestvérei
között, mint annak idején Endre és Béla között.

1073-ban, karácsonykor, német urak kíséretében Salamon király a rábamenti
Ikervárott tartózkodott, onnan Zalába ment, hol Vid és Markvard, a német vezér,
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egyre nógatták, hogy vívjon meg a herczeggel. Innen a király Somogyon át a

Dunához vonult, hol Szekszárd fölött táborba szállott. Itt határozta el magát a

Gréza berezeg megtámadására, de a mogyoródi csata (1074 márcz. 14.) megtörte
Salamon hatalmát, mert Géza berezeg és László egyesült hadai szétverték a királyi

sereget. Salamon Mosonba menekült s a gyztesek Gézát kiáltották ki királynak.

Géza halála után (1077 ápr. 25.), a váczi székesegyház eltt temetésére egybe-
gylt urak, László herczeget kiáltották ki királyivá, a kinek uralkodásához Hor-
vátország elfoglalása fzdik.

Zvonimir horvát király halála után (1087) felbonüott minden rend Horvát-
országban. László király 1091 tavaszán Ilona özvegy királyné és egyes furak
ösztönzésére hadat vezetett Horvátországba, A király serege Székesfehérvárról,

az akkori fvárosból, az úgynevezett „Hadúton" vonult az Adriai-tenger felé.

A Hadút, mely akkoriban a legfontosabb közlekedési vonal volt, két ágra szakadt.

Az egyik ág a mai budapest—zágrábi országúton haladt a Balaton délnyugati

csúcsáig, a Zala vizéig, onnan azután délkeletnek fordult Somogyba, s ott a másik
ággal, mely Székesfehérvárról a Balaton déb partján Szemes és onnan Gamás és

Marczali felé vonult, egyesülvén, Segesdet érintve, a Drávát Vaska táján lépte

át (Pauler Gy. i. m. I. 157.). Marczali Henrik szerint viszont a Hadút a követ-

kez irányban szelte át a vármegye területét: Fok (Siófok), Zamárdi, Marczali,

Segesd, Erdcsokonya, Aranyos és Vaska (Felsszentmártonnal szemben). László

hadai gyzelemmel vonultak elre s az ellentállást könnyszerrel gyzték le, de
a kunok betörése gyors visszatérésre késztették a királyt.

a somoíryvári Szent László király nevéhez fzdik a somogyvári apátság alapítása. Abban
ap s g

az évben, a melyben Horvátország egy részét elfoglalta és a kunokat két ízben

is legyzte, a Szent Háromság, Szent Péter és Pál, valamint Szent Egyed tiszte-

letére alapította a benczés monostort, melyet örök idre a languedoci Saint Gilles-

kolostor alá rendelt, mely egyike volt ama korszak leghíresebb búcsújáróhelyeinek.

A somogyvári apátság alapítását részben az új hódítások is szükségessé tették.

Abban az idben alapította Szent László király a zágrábi püspökséget is, mely

új egyházmegye a délnyugati magyar egyházmegyék papságának jelentékeny szaporí-

tását igényelte. Az új monostort 1091-ben rendkívül fényes ünnepségekkel avatták fel.

Magyarország akkori királya udvartartásával együtt e században immár másodszor

látogatott el Somogyba. A somogyvári monostor felszentelése kétségkívül fényesebb

szertartások között történt, mint midn a század derekán a zseliczségi Szent Jakab-

monostort felszentelték. Maga II. Orbán pápa is elküldte követét : Teuzo bíborost

Magyarországba, hogy képviselje t, midn László, „a kegyes király", az új

monostort Odilo saint-gillesi apátnak és a vele jött szerzeteseknek átadja,

László király nagy kísérettel érkezett Somogyvárra, vele jöttek : testvére

Lampért herczeg, unokatestvére, Dávid herczeg, Jaroszláv : a ruthén királyfi,

néhai Szvjatoszlav, a kijevi nagyfejedelem fia, Almár veszprémi megyéspüspök.

Péter nádorispán, Acha ispán, Szerafin és Copan királyi káplánok, Goslari Rodbert

királyi kardhordó, Arnulf követ és a királyi poroszlók. Midn a király e fényes

gyülekezet eltt a monostort átadta a saint-gillesi apátnak, kijelentette, hogy a

somogyvári monostor új apátja, Isten és a szentek után, a kiknek a monostort

felajánlotta, csak a saint-gillesi apátnak legyen alávetve s minden bajban és szük-

ségben, a megyéspüspök sérelme nélkül, hozzáfordulhasson.

a somogyvári Odilo saint-gillesi apáttal számos franczia szerzetes jött Soniogyvárra, mint

gyTrm'at Péter prépost, a ki a somogyvári monostor els apátja lett, Rostagnus, Poitou

Péter grammaticus, Péter Ugó fia, Dániel, Bernát Amarik fia, A somogyvári

monostor alapításával az ország szívében oly franczia gyarmat keletkezett, melynek

tagjai közé még másfél század múlva sem vettek fel mást, mint francziát (Pauler

Gyula i. m. I. 172. — Marczali Henrik: Mill. Tört. II. 183.).
A z

|ifsé

bi püs
-^ somogyvári apátságot csakhamar követte a zágrábi püspökség alapítása,

melynél Szent László király különös tekintettel volt a szomszédos somogyi vár-

szerkezetre is, melynek élén akkor az alkalmasint a Tibold-nemzetségbl származó

Gráb állott, a ki a király bizalmasai közé tartozott. A püspökség alapításánál

az tanácsát is kikérte s annak területét, a Dráva mentében, a mai Somogy
vármegyére is kiterjesztette (Pauler Gy. i. m. I. 171.).

Kálmán király. Szent Lászlót Kálmán követte (1095) a trónon, a kinek a testvérével. Almossal,

gylt meg a baja. Álmos, herczegségét féltvén Kálmántól, szövetségesek után

nézett, hogy Kálmánnal megküzdhessen. Elbb IV. Henrikhez fordult, Német-
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országba, azonban a remélt támogatást nem nyerte el, s így kénytelen volt 1106-ban
visszatérni. Kálmán ugyan visszafogadta, ámde herezegségébe nem helyezte vissza,

hanem más jószágokkal kárpótolta, az ország minden részében, fként Tolna és

Somogy vármegyékben (Pauler Gy. i. m. I. 210.).

így jutott Almos többek között Koppány, Derecske (Döröcske), Kára, Gadács, Almos somogyi

Hódos, Ság, Ravazd, Csorna, Endréd, Mágócs, Gány stb. birtokába. Álmos eddig

sem volt megelégedve helyzetével s így mostan még kevésbbé tördött, bele a ked-

veztlen új viszonyokba. Ugyanez évben odahagyva somogyi birtokait, Lengyelországba

menekült, sógorához, a vitéz Boleszlóhoz. Álmos utóbb 1108-ban, a dömösi
monostor alapítójaként, e monostornak adta Somogyban és Tolnában fekv
birtokait.

1113 nagyböjtjén fejedelmi vendég érkezett Somogyba, ül. Boleszló, Lengyel- So
d"eímf ven-

ország nyugati részének herczege, bnbánó vezeklként jött az országba. Elzarán- dége.

dokolt Székesfehérvárra, Szent István sírjához, majd onnan Somogyvárra jött,

Szent Egyed monostorába. A hagyomány szerint ugyanis e monostor védszentjének

pártfogását már születésekor tapasztalta, mert anyja, a ki sokáig magtalan volt,

kevéssel utóbb szülte azután, a mikor Saint-Gillesben egy lengyel követség Szent

Egyedet hívta segítségül a gyermekáldásért (Pauler Gy. i. m. 222—23.). A feje-

delmi zarándokot a monostor lakói különös tisztelettel fogadták ; de elhárított magától

minden figyelmet és midn elvégezte ájtatosságait, úgy a mint jött, zarándokruhában
távozott Somogyvárról.

Kálmán elhunytával, 1116-ban, fia II. István következett, a ki 1131-ben Vak Béla.

elhunyván, Álmos fia, a megvakított Béla, foglalta el a trónt. Az uralkodása

alatt János somogyvári prépost is a királyi udvarhoz tartozott, s királyi jegyz
is volt. is jelen volt az aradi országgylésen és a Sajó melletti táborban.

II. Béla királynak trónralépte után, Kálmán elzött nejének fattyúgyermekével : a somogyi rárt-

Borisz herczeggel kellett megküzdenie, a kinek Somogyban is voltak hívei. Ezek közé
ut

'

tartozott a Gyr-nembeli Sámson is, a ki szintén ott volt Borisz táborában, a Sió

mentén. Sámson e táborozásban vakmer lépésre határozta magát. Minden kíséret

nélkül megjelent II. Béla király táborában, s ott a királyt, a kísérete jelenlétében,

gyalázni kezdte. Mire az urak meglepetésükbl magukhoz tértek, Sámson már
távozott a sátorból ; néhányan utánarohantak, mire Sámson a Sajóba ugratott

lovával, de nehéz pánczélingében alámerült, s megfulladt.

Sámsonnak ez önfeláldozása nem segítette el Borisz ügyét, a ki menekülni
volt kénytelen Magyarországból (Pauler Gy. id. m. I. 242.).

A II. Béla király halálától (f 1141) Hl. Béla király trónraléptéig (1172) terjed A **g ££j£-
három évtized alatt, a szakadatlan belzavarok és külháborúk közepette, feljegy- pítése.

zésreméltó esemény nem történt a mai Somogy vármegye területén.

ni. Béla király uralkodása alatt telepedtek itt le a jeruzsálemi Szent János-

lovagok. III. Béla király anyja, Eufrosina királyné, a János-lovagoknak Székes-

fehérvárott rendházat és templomot építtetett, s ahhoz a mai Somogy vármegyében
számos birtokot adományozott. Példája követkre talált a királyi családban. Margit

herczegn, HL Béla király nvére, András somogyi ispán neje, Csurgót adomá-
nyozta a lovagoknak. III. Béla király, a jeruzsálemi ispotály iránti kegyeletbl,
anyja adományát 1193-ban írásba foglalta (Pauler Gy. id. m. I. 370. — Knauz

:

Mon. Eccl. Strig. I. 142.).

m. Béla király halálával (1196 ápr. 23.) idsebb fia, Imre, örökölte a trónt. Im
h
r

a r^a
Endre

Ifjabb fiára, Endrére, nem hagyott herczegséget, de elegend kincscsel látta el,

hogy a Szentföldre hadat vezethessen. Endre herczeg örökölt kincseit csakhamar
eltékozolta, úgy hogy 1198-ban Imre király már kénytelen volt öcscsének a dráván-
túli részeket átengedni. Endre ez új hatalmát pártoskodásra használta fel, s Imre
királyt koronájától meg akarta fosztani. Endre hívei közé tartozott többek között

János veszprémi püspök is. Nyílt harczczá fajult a lappangó ellentét az 1199. év
közepén. Minthogy Domonkos püspök híven, hathatósan támogatta Imre királyt,

Endre a zágrábi püspökség javait feldúlta, majd átvezette hadait a Dráván is,

mire Imre király, a harczot felvenni, hadaival elébe ment. A két sereg Balatonlelle

és Szemes között, a mai Rád-pusztánál -— a Hadúttól nem messze — találkozott.

Imre hadában sok német jövevény-lovag harczolt és heves küzdelem után legyzte
öcscse seregét. Endre elmenekült és rokonánál, VI. Leopold osztrák és stájer

herczegnél keresett menedéket (Pauler Gy. id. m. IT. 19.). Imre ugyan a pápa
közbenjárására, 1200 tavaszán, kibékült öcscsével; de a viszálykodástól nem nyg-
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hatott meg az ország; mert Imre nem tudta megbocsátani az egyháziaknak, hogy
többen Endrét támogatták. Az esztergomi érsekkel csakhamar kenyértörésig vitte

a dolgot, beleavatkozott az egyház ügyeibe is, így például nem akarta tovább
engedélyezni, hogy a somogyvári benczések, régi szokásukhoz híven, idegent
(olaszt vagy francziát) válaszszanak apáttá (Pauler Gyula id. m. II. 28.).

E
"kodása

al Midn II. Endre 1205-ben elfoglalta a trónt, tele marokkal szórta a pénzt s

egyre-másra adományozta el a várjószágokat híveinek. Az adományokban, az

korábbi pártos hívein kívül, leginkább nejének, Meráni Gertrudnak, rokonai része-

sültek, a kiket csakhamar közgylölet környékezett. II. Endrét uralkodásának els
évtizedében a halicsi hadjárat kötötte le. Az 1211-ben Halicsba küldött seregének
vezére a vármegyében birtokos Gyr-nembeli Pat nádor volt. E hadjárat után

mindinkább elharapódzott az országos elégületlen ség. Az elégületlenek, felhasz-

nálván II. Endre király egyik halicsi utazását, 1213-ban rátörtek Gertrudra és

környezetére, a kik akkor a pilisi erdk közelében dzsöltek. Gertrudot megölték,

a német udvarnokok közül is sokat lekaszaboltak. A rémhírre hazasietett Endre
király, bár az összeesküvésben részes urakat büntetéssel sújtotta, csakhamar meg-
vigasztalódott s 1215-ban újra megnsült. Második neje Courtenay Péternek, a

franczia királyi ház sarjának a leánya : Jolánta volt, a kinek hitbérül 8000 márkát
kötött le, neki adta többek között a Somogy vármegye után esedékes minden
jövedelmét (Pauler Gy. id. m. II. 54.).

a szentföldi út. 1217-ben végre rászánta magát Endre, hogy régi fogadalmához képest hadat
vezessen a Szentföldre. II. Endre a szentföldi hadjárata alatt is bkezen oszto-

gatta az adományokat, így többek között a szentföldi János-lovagoknak adta a

Csurgó melletti királyi kanászok földjét, le egészen a Dráváig (Rupp Jakab

:

Magyarország Helyr. Tört. I. 1. 286.). Endre király 1218. év vége felé tért vissza

szentföldi hadjáratából, s ekkor az országot teljes felfordulásban találta. Az erély-

telen Endre nem tudott úrrá lenni a zavaros közállapotokon.
Be

bös'.

ronórö Ekkor lép eltérbe Béla trónörökös alakja, a ki a Dunán túl már valóságos

udvart tartott. Az országos rend és nyugalom hívei a trónörökös körül csoporto-

sultak s Béla herczeg befolyásának tulajdonithatjuk, hogy 1225-ben egyik híve

Mika vagy Mihály viselte a somogyi ispánságot, mely akkoriban egyike volt a

legjelentékenyebb tisztségeknek. Endre és környezete nem jó szemmel nézték a

trónörökös növeked hatalmát; a király már 1226-ban Erdélybe tette át Béla szék-

helyét, hol csakhamar hozzáfogott az eüdegenített várjavak visszaszerzéséhez (Mill.

Tört. II. 419.). Mieltt eltávozott volna, tán mintegy engesztelésül, kivette Vertus

falut a somogyi várszerkezet kötelékébl és a zágrábi püspöknek adományozta
(Tkalcic: Hist. Episc. Zagr. I. 56.).

a várjavak. Alig két év multán Magyarországon is megkezddött az eladományozott vár-

javak visszakövetelése. Béla királyfi nagy lelkesedéssel kezelte ezt az ügyet, ám
kíméletlenségével általános visszatetszést keltett. Különösen sokat vesztettek a

Csák-nembeliek. Béla trónörökös azért is neheztelt reájuk, mert a régi udvaron-

czok sorába tartoztak. A Csák-nemzetség tagjai közül Miklós, komáromi, majd
csanádi ispán, a Kisfaludy család se, a ki Zamárdon szlbirtokos volt (Kará-

csonyi id. m. I. 309.), különösen érzékenyen károsult az általa birtokolt várjószágok

visszavételével. Miklós ispán közvetetlenül II. Endréhez fordult panaszával, kinek

a közbenjárására 1230-ban egyezséget kötöttek Miklós ispán és a várjavaknak

visszakövetelése ügyében kiküldött bizottság s ezt az egyezséget II. Endre király

is megersítette (Hazai O. VI. 24.).

II. Endre király utóbb, 1231-ben, hogy duzzogó hívét kiengesztelje, fiának,

Izsák comesnek, egy telket adományozott Zamárd faluban, mely azeltt egy magva-
szakadt somogyi szolgáé volt (Hazai Okmt. I. 40.). Bélának, trónörökös korában,

kíméletlen magatartása miatt nem is volt sok személyes híve, csupán alig néhá-

nyan tartoztak bizalmasai közé ; ezek egyike volt a vármegyében is birtokos Hahót-

nembeli Búzád, 1224-ben pozsonyi comes. Ugyancsak Béla trónörökös udvarához tar-

tozott 1233-ban a Gut-Keled-nembeli Apaj somogyi ispán is (Pauler Gy. i. m. H. 121.).

rV. Béla király trónraléptekor (1235) czélul tzte ki, hogy koronájának birtokát

abba az állapotba helyezi vissza, a melyben az nagyatyjának : IH. Bélának ide-

jében volt. Trónraléptével új ervel fogtak az elidegenített várjavak, vagy miként

a király nevezte : az örökségek visszaköveteléséhez. Minden vármegyébe királyi

biztosokat rendelt ki, a kik nemcsak az egyháziak, a nemesek, hanem a várnépek,

udvarnokok és más királyi- és királynéi népek birtokállapotát is megvizsgálták, a
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III. Endre pecsétje.

n

%?

Nagy Lajos. (A Tliúróezi Krónikából.) II. Endre. (A bécsi Képes Krónikából.'

Erzsébet anyakirályné pecsétje.
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Zsigmond király.

(A Thúróczi Krónikából.

n

^kJW/ [HÍ

Mária királyn.

(A bécsi Képes Krónikából.)

Hunyadi János.

(A Thúróczi Krónikából.)
Újlaki Miklós slremlekí
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mit pedig Imre és Endre királyok eladományoztak, vagy a várnépek elidegenítettek,

azt a birtokosoktól visszavették. Somogyban és Zalában a veszprémi püspök, majd
1237-ben Uriás pannonhalmi apát, Jakab somogyi fesperes, László somogyi ispán,

a késbbi nádor, Jakab, Bodor fia s Márton, Mohc fia és Sándor, a Mérei család

egyik se, mködtek a várjavak visszavételére kiküldött bírákként (Panler Gyula

i. 111. II. 132. — Pesty Frigyes : A magyarorsz. várispánságok tört. 33. 1.).

A mint IV. Béla észrevette, hogy a várjavak visszavételére kiküldött bizott-

ságok eredménynyel mködnek, engedékenyebbé vált. Különösen az egyháziakkal

szemben tanúsított engedékenységet. 1237 okt. 27-én megersítette atyjának ado-

mányát, a ki Vitya várföld egy részét 1230-ban a szentmártoni apátnak adta,

jóllehet — mint a megersít levél megjegyzi - - az örökségek és a jogtalan

adományok közül többet visszavett (Pannonh. Szent Benedekr. tört. I. 314.).

A B-nembeli Izsépnek pedig 1238-ban a Gyógy nev birtokot adományozta, a

mivel azokat a szolgálatokat jutalmazta, a melyeket az, testvérének, Kálmán her-

czegnek teljesített (Karácsonyi ,1. Hamis, hibás kelt és keltezetlen oklv.). Ugyanez
évben adománylevelet állított ki a székesfehérvári János-lovagok részére is, a

kiktl szintén több birtokot vettek el a várjavak visszaszerzésére kiküldött bizott-

ságok (Fejér IV. 1., 104.). Ezekkel az adományozásokkal csak részben enyhült a

királyellenes elkeseredés, melyet a kunok beköltözése még inkább fokozott. E bels
meghasonlások és viszálykodások között 1241 tavaszán érkezett Somogyba a rémhír:

a tatárok betörésérl.

rV. Béla király a betörés hírére fegyverbe szólította a vármegyei zászló- Tatárjárás.

aljakat, az urakat és a fpapokat, hogy fegyvereseikkel gyljenek fel Pestre.

A magyarság gyéren szállingózott a pesti táborba. Kálmán herczeg, Béla király

hívó szózatára, a Templomos-rend magyarországi tartományi mesterével mégis útnak

indult Horvátországból, hol ekkor udvarát tartotta. Útközben magához vonta a

somogyi zászlóaljat is. Azonban a várkatonaság már ekkor nem volt a régi.

A várföldek elidegenítésének végzetes következményei támadtak. A várkatonaság

harczképessége aláhanyatlott.

A magyar sereg a sajómenti Muhi-pusztán vívta meg szerencsétlen csatáját

s ápr. 11 -ének éjjelén IV. Béla király Kálmán herczeget küldte ki a Sajó hídjának

védelmére. A hídrségnél, mely a tatárok támadását visszaszorította, vitézkedett a

B-nembeli Izsép, Kálmán herczeg fpinczemestere, kinek nemzetsége a Somogy-
vártól délre es mai B-puszta helyén és a Balaton mellékén volt birtokos. Izsép

a híd védelmében esett el, fiát Jánost egy tatár a lándzsájával a ballábán súlyosan

megsebesítette (Pauler Gyula i. m. II. 161. 269. — Karácsonyi i. m. I. 276.).

Az április 11-én vívott ütközetben, csaknem az egész magyar sereg megsem-
misült. rV. Béla király kevés hívével együtt a borsodi Bikkhegység felé menekült.

E környezethez tartozott a Somogy vármegyében birtokos Pok-nembeli Móricz, a

ki levágta azt a tatárt, kinek a lándzsája már a királyt érte (Marczali Henrik

:

Mill. Tört. n. 486.). A súlyosan sebesült Kálmán herczeget is kimentették emberei
az általános zavarból.

Kálmán herczeg váltott lovakon, néhány hívével, Pest felé menekült, honnét, a vészes idk.

átkelvén a Dunán, Segesdre futott, mely akkoriban királyi majorsági birtok volt.

Itt sem érezte magát biztonságban és átkelt a Drávántúlra (Mill. Tört. II. 488.).

rV. Béla király Nyitrába menekült, honnan hívei az osztrák határra kísérték.

Az álnok Frigyes herczeg azonban letartóztatta s csak három határszéli vármegyéért
bocsátotta szabadon. Ekkor az Ákos-nembeli Máté fia Detre kíséretében Zágrábba
ment, honnét a köréje sereglett menekülket egybegyjtvén, Segesd felé vonult;

de mire Segesdre ért, a halálosan sebesült Kálmán herczeg már nem élt ; a
Csázma melletti Ivánczon, a mai Ivanicson temették el (Pauler Gy. i. m. n. 175.).

Béla király, miután a tatársággal szemben meggyzdött tehetetlenségérl, nejét
és családját igyekezett biztonságba helyezni. A védelmükre rendelt fegyveresekhez
tartoztak a vármegyében birtokos Rád-nemzetség tagjai : Tamás, Fülöp és Lrincz
(Karácsonyi J. i. m. ni. 1.).

1241—42 telén a befagyott Dunán a tatárok könny-szerrel átkeltek és most a tatárok

már a Dunántúlt pusztították. Az egyik tatár vezér, Kádán, Székesfehérvár siker- °
mogy an '

telén vívása után, a Balaton mellékén s a Hadút mentében továbbvonult a tenger-

part felé, hogy Bélát elfogja. Az*ebben az irányban haladó tatárhad a vármegye
területének egy részét megkímélte, s csupán az átvonulásuk helyein pusztítottak.

Mindamellettígy is kizsákmányolták az^, egész Balaton mellékét.
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\ tatárpusztításl országos zavar követte. Rablók ós útonállók, st még nemes
urak is akadtak, a kik, felhasználva a zavaros viszonyokat, raboltak és foszto-

gattak, így többek között Zalában valami Tátika nev nemes úr megtámadta a
veszprémi püspökség birtokait, majd pedig Szántót, a pozsonyi prépost jószágait
pusztította (Pauler Gy. i. m. II. 180.).

A tatárjárás jy g^la király májusban, midn biztos hírét vette a tatárok távozásának, a

köréje sereglett urakkal, valamint a János-lovagokkal együtt a tenger mellékérl
visszaindult Magyarországba. Kíséretéhez tartozott . a Hahót-nembeli Arnold is, a
ki meg a tatárjárást megelz idben somogyi ispánként szerepel s 1242 márcz.

havában a nádori méltóságra emelkedett. IV. Béla király visszafelé jövet, Segesden
is megállapodott s valószínleg ekkor adta ki 1242-ben hó és nap nélkül kelt

oklevelét, a melyben a topliczai apát és a blinaiak közötti határügyben intézkedik

(Fejér IV. 1. 2G7.). A Hahót-nembeli Arnold a somogyi ispánságot a tatárjárás

után is megtartotta s még 1242 nov. 16-án is e tisztségében szerepel (Karácsonyi
.1. i. ni. II. 117.). reá hárult tehát a feladat, hogy a tatárdúlás következtében
megrendült személy- és vagyonbiztonságot Somogyban helyreállítsa.

Az országos közrend helyreállításának nagy munkájában IV. Béla király külö-

nös gondot fordított a védelem szervezésére és a várak építésére. A legtöbb várunk
a tatárjárás utáni korszakban épült. Ezután már tapintatosabban jártak el a

nemességgel szemben, a várjavak visszaszerzése körül ; st Béla király maga is

bkezen osztogatta az ekkor legnagyobbrészt elpusztult várbirtokokat. 1244-ben
Prodaviz és Bozona somogyi várföldeket idegenítette el, melyeket Corrardnak,
Harrach fíának adományozott (Fejér IX. 7. 547.).

A
nyok^ende- ^ Béla király az ország védelmérl gondoskodván, ftörekvését a birtok-

zése. viszonyok rendezésére fordította. Több vármegyében személyesen járt el, s ez

országos körútja alkalmával 1255 ápr. hó 25-én megfordult Csurgón is, honnét
egyik oklevelét keltezi (Fejér IV. 2. 324.). Az udvarnokok közé, fleg a birtok-

viszonyok rendezése czéljából Zalában, Somogyban és Veszprémben, Miklós asztal-

nokmestert, a Thüringiai származású Balog-nemzetség sarját, rendelte ki. Külön
biztosokat vagy bírákat küldött ki a várbirtokállomány rendezésére. Ezek a bizto-

sok, a hol csak található volt, elkeresték azt a registrumot, melyet IV. Béla

király a tatárdúlás eltt készíttetett s ennek az alapján állapították meg a várjavak

tartozékait. A várjobbágyokat, a kik a nemesek közé furakodtak, visszahelyezték

az elbbeni állapotukba. Meghatározták s jegyzékbe foglalták a várjobbágyok és

a várnépek földjeit, birtokviszonyait. Somogyban többek között István szlavóniai

bán mködött, a ki 1256-ban adta be jelentését a várföldek visszaszerzése fell.

Az egyik jelentésében azt mondja, hogy megérkezvén Somogy vármegye dráván-

túli részébe, többek között Sándor comes és Moys mester birtokában talált vár-

javakat visszavette és ezeket nevezettek örökös birtokaitól elkülönítette (Pesty

Frigyes : A várisp. tört. 416.).

Béla király még a kiküldött biztosok intézkedéseit is gyakran megváltoztatta.

így Hudina drávántúli ispánnak meghagyta a somogyi Vízközt, melylyel a tatár-

dúlás után jutalmazta az ispánt, mert a Drávántúl a menekül királyért a tatárokkal

is vitézül szembeszállott. A király ez intézkedéseivel a birtokügyekben a jogbiz-

tonságot akarta helyreállítani s a tatárjárás óta támadt zavaroknak akarta végét

vetni (Pauler Gyula i. m. II. 225.).

Béla király az önkormányzati törekvéseknek is kedvezett. Megengedte, hogy
a vármegyék választott bírái ítélkezzenek a kisebb ügyekben. A vármegye területén

lakó birtokosok a királyi bírák helyett így választottak maguknak bírákat, a kik-

nek hatásköre arra a területre szorítkozott, a mely az ispán alatt állott.

E közös terület fzte azután össze a vármegyében lakó nemeseket, a vár-

jobbágyokat és a többi szabad népeket. A somogyi várszerkezetbl ekként

alakult ki a nemesség önkormányzati területe. A régi intézménynek csupán a

nevét tartották meg.
A

"adjáraf
2 ' 1260-ban IV. Béla király ismét Csurgón idzött ; innen keltezi ismét egyik

oklevelét, hó és nap feltüntetése nélkül (Ráth Károly : A magyar királyok hadjá-

ratai 80. 1.). Az év nyarán a király II. Otokár ellen Csehországba és Morvába
vezetett hadat, melyben a Héder-nembeli Henrik fispánon kívül több somogyi úr

is résztvett. A morvamezei ütközetben (1260 júl. 11—17.) Herborduak, Hetesi

Lesták fiának, a ki foglyul esett, a csehek félfülét levágták, két fogát kiütötték

és embertelenül megkínozták, hogy tle váltságdíjat zsaroljanak. Végül 100 márka
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ezüstön szabadult, Ugyancsak a cseh háborúban szerzett érdemeiért kapta Kozma
comes Vitya egy részét, mely somogyi várföld volt és a másik Vityát, a királyi

csszök földjét (Wenzel VIIL 2.).

A cseh háború után IV. Béla király fiával, Istvánnal, a trónörökössel kéve- villongások a

redett viszályba. 1262—63-ban szinte szakadatlanul tusázott az apa és a fiú a iádban.
csa

hatalomért, mígnem IV. Béla király 1263 aug. 3-án Lipcsén, Zólyom vármegyében,

Majs mester varasdi és somogyi fispán, az esztergomi érsek és a pápai követ

jelenlétében megersítette a fiával kötött békét. Ez a Döröcskén is birtokos Majs

mester, somogyi fispán (Karácsonyi J. I. 426.), kedvelt, nagy befolyású embere volt

a királynak s a király hasonnev fiának kincstartója. Majsnak jelentékeny szerep

jutott az apa és a fiú közötti viszálykodások kiegyenlítése körül. IV. Béla király

István fiával szemben kisebbik fiára, Bélára, támaszkodott, a kinek 1263-ban szlavó-

niai herczegségéhez Baranya, Somogy, Zala és Vas vármegyéket csatolta. E csele-

kedetével a király mintegy meg akarta mutatni híveinek, hogy ha idsebb fia mél-

tatlannak is bizonyult a trónra és a szüli szeretetre, halála után azonban

hívei a másik fiára számíthatnak. Ez az elhatározás valószínleg akkor érleldött

meg a királyban, midn 1263. év végén Segesden tartózkodott (Marczali Henrik:

MiU. Tört. n. 534. — Pauler Gy. i. m. II. 254.).

1264-ben újból kitört a harcz Béla király és fia István között, mely közel

két évig tartott. 1266-ban azonban kibékültek. E belharczok alatt IV. Béla király

híveit újabb adományokkal igyekezett hségükben megersíteni. így Majs somogyi

fispán közbenjárására a Döröcske-nembeli Salamon comes fia, Simon, a somogyi

várhoz tartozó Predemeh nev birtokot nyerte adományul. A Gut-Keled-nembeli

Majádi Miklóst ellenben, a ki István ifjabb királyhoz pártolt, htlenségéért a

Dráván innen és túl fekv összes jószágaitól megfosztotta, azonban István 1270-ben

országbíróvá és somogyi fispánná nevezte ki és 1271-ben, elkobzott birtokaiért

is, bven kárpótolta (Századok 1873. 711. Tört. Tár. IX. 105.).

A háborúskodások befejezésével, 1267-ben, IV. Béla király országgylést tar- Az
Sz?gLöíés

0r

tott, melyen különösen fontos törvényt hoztak a nemesség jogairól s intézkedtek

a királyi birtokokról is. Ez a törvény ugyanis elrendelte, hogy a tatárjárás után

benépesült várföldek és udvarnokföldek visszakapcsoltassanak a várhoz és az

udvarnoki birtokokhoz.

Az 1267. évi törvény rendelkezésére országosan megindították az eljárást a

jogtalanul elvett birtokok visszaszerzésére is. Somogyban Kemény fia Lrincz
nádor, a vármegye fispánja, járt el, hogy visszavegye mindazokat a földeket, a

melyeket a királyi népek foglaltak el a nemesektl. A nemesség közül öt kikül-

dött lett a fispán bírótársa, a kik mieltt mködésüket megkezdték volna, meg-
esküdtek, hogy csakis azokat a birtokokat adják vissza, melyeket a királyi vagy

a királynéi szolgáló népek, udvarnokok, juhászok vagy más várjobbágyok foglal-

tak el jogtalanul a nemesektl. Viszont azoknak a földeknek a visszakövetelésére,

a melyeket az idk folyamán a királyi szolgáló vagy várnépektl vettek el, IV.

Béla király Tétény-nembeli Pál veszprémi püspököt, a királyné kanczellárját kül-

dötte ki. Pál püspök is csakhamar Somogyba tette át mködésének színhelyét,

a melléje rendelt hat bírótársával. Ezeket a bírákat a vármegye összes lakosai

választották. Ezek a bírák ítélkezéseik eltt szintén esküt tartoztak tenni (Hazai

Okmt. IH. 14.). A somogyi vár hadnagya és várnagya ekkor megjelentek a vesz-

prémi püspök eltt s panaszszal éltek Izsép fia János ellen, a ki egyike volt a

nemesség ama megbizottainak, a kik az elfoglalt nemesjavak visszaszerzésénél

közremködtek. A panaszlás szerint a Balaton mellékén közösen bírt a vámépek-
kel halastavat, szántóföldeket, kaszálót és cserjést, tehát követelték, hogy e föl-

deket meg kell osztani. A püspök nem akart ebben az ügyben dönteni, hanem a

feleket a királyhoz utasította. Midn a felek a király elé kerültek, a B-nembeli
Izsép fia János emlékeztette a királyt azokra a szolgálatokra, a melyeket a tatár-

járás alkalmával mind , mind a Sajó hídjánál hsi halált halt atyja hoztak

áldozatul a királyért. rV. Béla méltányolta is Izsép fia János elterjesztését, mert
még 1268-ban az egész várföldet odaadta Izsép fia Jánosnak, st még újabb ado-

mányokat is csatolt hozzá (Pauler Gyula i. ni. II. 269. — Hazai Okmt. HL 14.).

Kemény fia, Lrincz nádor somogymegyei mködésérl is vannak okleveles a nemesség

adataink. A nemességtl választott öt közbíró, névszerint : a B-nembeli Izsép

fia János comes, Koaznai (Kovásznai) Kozma, Juharus (Iharos) fia Gergely, Ders
fia István comes, és Wyzlou-i (Viszlói) Mortunus fia Tamás, közremködésével,

bírái.
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Princh fia Renoldnak, a Sarusd-folyó mellett fekv Path nev birtokából, a királyné

népei által elfoglalt földterületet visszaítélte (Hazai Oknit. VTTI. 115. — Weiizel
206. 229.).

Az egykorú oklevelek a nemességtl választott bírák közül különösen a B-
nembeli Izsóp fia János igazságosságát dicsérik, aki, mint atyja, közbecsült fórfiú volt.

Ef
adomAnvo

S ^z 1268. évi szerb háborúban a Csák-nembeli Péter fia Mihály, a Dobóczi-
zás. ágból, foglyul ejtett két elkel szerbet, a kik a 800 márka váltságdíj részbeni

törlesztésére egy gyöngyökkel ós drágakövekkel ékesített szép keresztet adtak neki.

Ebbe a keresztbe egy darabka a Krisztus keresztfájából volt beillesztve, s rend-

kívül megtetszett IV. Béla királynak és Mária királynénak. Meg akarták venni,

ámde Mihály nem adta pénzért, hanem jószágot kért cserébe érte. Ekkor IV. Béla
király, a királyné beleegyezésével, a segösdi uradalomból Erdcsokonát és Nyim
helység határában nyolcz ekealja földet, ezenkívül több kisebb részbirtokot adott neki.

Ez adományok jelentékenyen gyarapították a hatalmas Csák-nemzetségnek a vár-

megyében fekv birtokait (Pauler Gyula i. m. II. 271. — Karácsonyi i. m. I. 301.).

v. istván. rV. Béla halála után (1270 május 3.) fia, V. István lépett a trónra. Elször
is II. Otokárral kötött fegyverszünetet, a mikor Pozsony mellett, a Duna egyik

szigetén, találkoztak. Mindjárt trónralépte után a Gut-Keled-nembeli Majádi Miklóst,

egyik rendíthetetlen hívét nevezte ki országbíróvá és egyúttal Somogy vármegye
fispánjává. Hiába kötöttek békét, mert 1271-ben újból harczba elegyedtek Otokárral,

a ki május havában betört az országba, ámde V. István a Rábcza-folyó mellett

legyzte és kizte az országból. Ezekben a harczokban a Csák-nembeli Mihály

is részt vett ; a király hadi érdemeinek jutalmául — 1272-ben — megersítette

Erdcsokona birtokában (Fejér V. 1. 186.).

Belviszályok. V. István halálával (1272 aug. 6.) alig 10 éves fia, IV. László örökölte a

trónt s a királyfi nevében Erzsébet anyakirályné és a Gut-Keled-nembeh' Joakhim,

Tótország bánja, majd tárnokmester, intézték az ország kormányzását (Mill. Tört.

II. 549.). Ez idtl közel félszázadig tartó belzavarok és belháborúk dúlták fel az

ország békéjét. A háborúskodásokból bven kijutott Somogy vármegyének is.

1273-ban ugyan Joakhim bánt megfosztották méltóságától, ámde a fenyeget kül-

támadások nyomása alatt, hatalomra jutott ellenfelei még ez évben kibékültek

Joakhimmal s visszaadták tárnokmesteri méltóságát is. A kormányférfiak ilyen vál-

tozásakor a vármegye élére is mások kerültek. V. István király halálakor az Ákos-

nembeli Ern bán viselte a fispáni tisztet, midn azonban Joakhim vette át a

kormányt, Imrét, alkalmasint a Csák-nembeli István szörényi bán fiát tette meg
Somogy vármegye fispánjának, de Joakhim bukása után Imre helyét Majs,

a királyné tárnokmestere, foglalta el, a kit már 1273 május 27-én Somogy vár-

megye fispánjának mondanak az oklevelek. Bár Joakhim 1273 végén kibékült

ellenfeleivel, hívei állandóan harczoltak az ellenpárt embereivel, a kiknek az élén

a Csák-nembeli Péter soproni, majd 1274 óta somogyi fispán állott. Az párt-

jához tartoztak a B-nembeli Izsép fia János, a ki ekkor már egy fényes, ered-

ményekben gazdag pályára tekinthetett vissza s a Balaton mellékének egyik leg-

befolyásosabb birtokosa volt, továbbá a Csák-nembeli Mihály, Erdcsokona ura is.

A két párt csakhamar kardélre ment. Csák Péter és hívei 1274 szept. havának

második felében Polgárdinál megtámadták Joakhim és Henrik bán hadait, a melyeket

megszalasztották, Henrik bán elesett, Joakhim és Henrik bán fiai pedig a Hadúton

elmenekültek (Pauler Gy. i. m. II. 316.). Ekkor ismét a Csákok kerekedtek felül.

1274. év végén Csák Péter eltt nyitva állott az út a legmagasabb méltóságokra.

Ekkor már Somogy vármegye fispánja volt és ez maradt 1275 jún. 4-ig (Karácsonyi

János I. 321.).

1275-ben az ellenfelek ismét kiegyeztek. Joakhim visszanyerte régi méltó-

ságait, ellenben a Csák-nembeli Péternek, Joakhim eme régi, veszélyes ellen-

felének, el kellett hagynia a somogyi fispáni széket (Pauler Gyula i. m. n. 317.).

Joakhim ajánlatára ekkor már jún. hó 17-én a Pécz-nembeli Marczali Gergely lett

Somogy vármegye fispánja, de csak ideiglenesen, mert 1275 szén Csák Péter,

volt somogyi fispán, lett a nádor, a ki a legfbb méltóságokat Joakhim leg-

ádázabb ellenségeivel töltötte be. Somogy vármegye fispánja ismét Majs lett,

a ki csakhamar az országbírói méltóságra is felemelkedett. A Csák-nembeli Péter,

nádorsága alatt, lelketlenül visszaélt a hatalmával. Azzal is vádolták, hogy a padányi

nemesek kiváltságlevelét ervel elvette ; hogy Inkei Demetert jogtalanul megölette

(Wenzel XU. 701.), s az lelkét terhelte a veszprémi egyház kipusztítása is.
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A Csák-nembeli Péternek tehát 1276-ban mennie kellett s vele együtt távozott

Majs országbíró is, a ki a somogyi fispánságtól is megvált (Panler Gy. i. m. II. 324.).

Ismét Joakhim pártja kerekedett felül. Somogy fispánja, immár másodízben, Ra
£ömo

lág
ban

a Pécz-nembeli Marczali Gergely lett. a ki, hogy rendet teremtsen Somogy vár-

megye területén, Zala vármegye fispánjával együtt, 1276 júl. hó végén gylést
tartott, a melyen az elszaporodott rablók és útonállók kiirtása érdekében szükséges

teendket beszélték meg (Hazai Okmt. II. 22.). A közönséges rablóknál még inkább

veszélyeztették a közbiztonságot a vármegyében elhatalmasodott furak. Eme fék-

telen hatalmaskodók között a Záh-nembeli Jób pécsi püspök (1252—1282) járt

legeli. Ez a hatalmas, erszakos ember inkább beillett volna várúrnak, mint

fpásztornak. Valamiért megharagudott a somogyi apátra ; elfogatta tehát, hátra-

köttette a kezeit s lóhátra felersítve, szájában zablával hurczoltatta végig a

falvakon (Marczali: Mill. Tört. II. 622.).

A Hahót-nembeli Panyit fia Jakabtól, a ki Erzsébet anyakirályné fétekfogója

volt, mivel úrnje kegyeit elveszítette, a neki adományozott jószágokat vissza

akarták venni ; ámde Jakab a Kálmáncsehi (Kálmáncsa) visszavételére kiküldött

tárnokot megölte, s hogy a falunak más se vehesse hasznát, Kálmáncsehit lerom-

boltatta (Karácsonyi János II. 120.). Hanem azért a Gut-Keled-nembeli Joakhim
kormánya sem volt ment a hatalmaskodásoktól, 1276 nyarán a Csák-nembeli Mihály

falvait az egész országban elpusztíttatta.

Midn az 1277. év közepén IV. László király betöltötte 15. évét, átvette az lv
^^

sz10

ország kormányát. Ezidtájt halt meg Joakhim s így az ifjú király elvesztette

egyedüli jobbtörekvés tanácsadóját. Joakhim halálával ismét a Csákok kerültek

a hatalomra. Ennek els jele, hogy a Csák-nembeli I. Mihály még 1277-ben

megersít levelet nyert Erdcsokona birtokára.

A Csákok befolyásának ersbödésével a Héder-nembeli Henrikfiak is mozogni
kezdtek. Befolyásuk, Szlavónián kívül, kiterjedt Somogy-, Zala- és Baranya vár-

megyékre is. A Henrikfiakra való tekintettel Somogy kormányzatát maga a nádor

:

a Pécz-nemzetség lubrégi ágából származott Dénes tartotta meg, a ki 1277 végétl
1278 márcz. közepéig szerepel a vármegye fispánjaként.

A szakadatlan pártküzdelmek közepette a Héder-nembeü Henrik fia Iván, Endre jierczeg.

1278 tavaszán, behívta Velenczébl II. Endre király hasonnev unokáját és Dalmát-,

Horvát- és egész Tótország herczegeként szerepeltette Magyarországon, mivel László

király öcscse : Endre herczeg épp ezidtájt halt el. A Csákok értesülvén Iván

fondorlatairól, hogy Somogy vármegyét biztosítsák, az erélyeskez Csák Pétert

küldték Somogyba, a ki már 1278 márczius 21-én viselte a vármegye fispáni

tisztét ; de nem sokáig maradt a vármegye élén, mert midn a Csák-nembeli II. Máté
— még ez év augusztus havában— nádorrá lett, a somogyi fispánságot is megtartotta.

A Csákok azonban nem tudták letörni a németújvári Henrikfiak befolyását

Somogyban. Az ifjú Endre herczeg a szomszéd Zalában szabadon járt-kelt, annélkül

hogy útjában bárki is feltartóztatta volna ; st 1278 máj. 27-én kelt oklevelével a

veszprémi egyház népeit a zalai, a somogyi és a veszprémi ispánok, aüspánok
összes joghatósága alól kivette s ezt az intézkedést Henrik fia Iván, mint zalai

fispán és Endre herczeg tárnokmestere, azonnal életbeléptette (Pauler Gyula i.

m. II. 338. - Mill. Tört. II. 574.).

A belháborúk és pártküzdelmek ellenére az 1278. évi Otokár elleni had- A
^ata
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járatban Somogyból is résztvettek a vitézek és a várjobbágyok. Az aug. 26-án
vívott dürnkruti csatában a B-nembeU Izsép fia János, a ki már a harmadik
magyar király alatt intézkedett, különösen kitüntette magát. Bár ekkor már idsebb
férfiú lehetett, mert hiszen az 1241. évi sajómenti csatában is résztvett, Dürn-
krutnál, a király szeme láttára, oroszlánként rohant az ellenségre. Ott volt a vár-

megye nádor-fispánja : Csák Máté is. vezette a magyar sereget, az ütközet

hevében le is esett a lováról, de az Osb-nembeli Péter megvédte az eltaposástól

(Pauler Gyula i. m. n. 340. — Karácsonyi I. 276.).

A morvamezei ütközet nem hozta meg a nyugalmat az országnak. Somogy \oXwis'
fel

vármegyében is teljes volt a felfordulás. Jellemzi a somogyi zavaros viszonyokat,

hogy a B-nembeH Izsép fia János, a vármegyei nemesség egyik elkel tagja,

a kit a király még a Pécz-nembeli Gergely bán fispánsága alatt a vármegyékben
elterjedt rablások és tolvajlások megfékezésére kiküldött bizottság tagjává is

kinevezett (Hazai Okmt. II. 22.), sem tartotta tanácsosnak, hogy a megyeri vár-

népekkel közösen birtokoljon, mert nem akart bajba kerülni. 1279-ben a Héder-
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nembeli Henrikfiaknak, nevezetesen Ivánnak már egész uradalma volt Somogyban.
A mióta itt megfészkelte magát, az ellenpárti uraknak uem volt nyugtuk. Az
példáját követték a kisebb hatalmaskodók is. Elkövetkezett tehát Somogyban is

az az id. midn sem törvény, sem oklevél nem biztosította a birtokot, csupán
a vár és a fegyver (Marczali H. i. ín. II. 646.).

.Mégis az 1279. év folyamán mintha nyugalmasabb idk köszöntenének be
Somogy vármegyére. Henrik fia Iván, II. Otokár bukása után Habsburgi Rudolfhoz
fordult s felajánlotta neki szolgálatait. Rudolf visszautasította ajánlatát, st IV. Lászlót
mindezekrl értesítette. Rudolf magatartásától meghökkent Henrik fia Iván és
egy idre beszüntette rablókalandjait ; Endre herczeg pedig visszatért Velenczébe.

A pápai követ fellépésére 1280-ban végre hozzáfogtak IV. László király kedvelt
kunjainak megrendszabályozásához. De a kunok sem nézték tétlenül e készül-
déseket s 1280. év aug. elején az egész Alföldön fellázadtak ; ekkor László király

a kunok megfékezésére ismét fegyverbe szólította híveit. Még az öreg, B-nembeli
Izsép fia János is fegyvert fogott, a ki azután a Hódmezvásárhely mellett vívott

ütközetben életét is veszítette (Pauler Gy. i. m. II. 371.— Karácsonyi J. i. m. I. 277.).

Résztvett ebben az ütközetben Bágyon fia is, a ki késbb, 1284-ben, Izabella

vagy Erzsébet királynéti Somogyban birtokokat nyert adományul, valamint test-

vére Lukács, a királyné apródja, a ki a hódmezvásárhelyi diadal hírét vitte a
királynéhoz (u. ott II. 384.). A kunok fölött kivívott diadallal sem következett el

az ország békessége, mert elbb az Aba-nemzetség lázadt fel, majd 1283 végén
a Henrikfiak fogtak fegyvert a király ellen; de e mellett még a kunok befolyása

sem csökkent. 1285-ben László király teljesen kedves kunjainak befolyása alá

került. Nejét kolostorba küldé a Nyúlszigetre, midn is cselédsége elszéledt.

Kevesen tartottak ki mellette, mint Csaba fia Ladomér, a királyné kölkedi szár-

mazású szakácsa, a ki híven szolgálta a kolostorba vonulása után is. A nyúlszigeti

kolostorban talált menhelyet az 1280-ban elhalt Majsnak, Somogy vármegye egy-

kori fispánjának özvegye is, a kihez néhány uzdi nemesember, azeltt Majs szolgái,

gyakran bejártak és a királynéval is sok jót tettek, mert mindenféle szükséges

élelmiszerrel ellátták (Pauler Gy. i. m. II. 393.). 1289-ben László király kibékült

nejével, st intézkedett, hogy a királyné elidegenített birtokait Somogyban és

Tolnában visszakapja (u. ott H. 406.). A kibékülés után a királyné Somogyba,
alkalmasint Segösdre jött, hol az év egy részét töltötte. Ugyanez idtájt a Henrik-

fiak is meghódoltak. A király kegyeibe visszafogadott Henrik fia Miklós, Somogy
vármegye fispánja lett s 1289 szept. havában már e tisztében találjuk.

IV. Lászlót elérte a végzete, kedvelt kunjai tudvalevleg 1290 júl 10-én

meggyilkolták. Halálának hírére Ladomér esztergomi érsek és a furak azon voltak,

hogy az ország mielbb királyt kapjon. Választásuk Velenczei Endrére esett, a kit

a Henrikfiak is támogattak és a vármegye nemessége is hozzájuk csatlakozott.

III. Endre, hogy a hatalmas dinasztiát lekötelezze, Henrik fia Miklós somog)T
i

fispánt nádorrá, Ivánt tárnokmesterré és Henriket tótországi bánná emelte.

III. Endre csak rövid ideig biztosíthatta a békét. Az Ausztria elleni háború

után ugyanis a Henrikfiak várait, az 1291 aug. 28-án megkötött haimburgi béke értel-

mében, le kellett volna rombolni, de a ggös furak III. Endre király országos

körútja alatt kitzték a lázadás zászlaját. A lázadás hírére

túlra vezette hadait. Ekkorra várta anyját, a férfias lelk

május havában Velenczébl Zárába vonult.

III. Endre seregével, a melyben a Gut-Keled-nembeli Pál fia : a vitéz Lotárd

bán és a Hunt-Pázmán-nembeli János kalocsai érsek, testvére : András fia Ivánka

is résztvettek, május havában a Hadúton vonult át Somogy vármegyén. A zágrábi

káptalan már Somogyba eléje küldte követeit, a kiknek kíséretében a király 1292. évi

jún. hó elején Zágrábba ért.

III. Endre király fellépésére a brebiri grófok, majd Henrik fia Iván, meg-

hódoltak, ámde midn visszatért a Dráva felé (még a jobbparton) Iván és társai

megszegvén a királylyal kötött szerzdést, megrohanták s kíséretével együtt fog-

ságba vetették. Endre király fogságba vetése 1292 aug. 4—nov. 26-ika között

történhetett.

Míg Endre Iván fogságában sínyldött, ezalatt hívei mindent elkövettek

kiszabadítására. Ezek közé a hívek közé tartozott Miidós fia László comes, a ki

III. Endrét trónralépte óta szolgálta. Henrik fia, Iván, maga is megborzadván

tettének következményeitl, nem merte a királyi felséget — kezesek nélkül— fog-

Endre király a Dunán-
Thomasinát, a ki 1292
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ságából kibocsátani. László comes ekkor a királyért önkényt kezesül ajánlkozott

s késbb a fogságból csak úgy szabadulhatott ki, hogy Ivánnak 200 márka ezüstöt

fizetett, s azonkívül még maga helyett egyik gyermekét hagyta kezesül, a ki a

börtönben meghalt. Thomasina anyakirályné, méltányolván László comes szolgálatait,

1295-ben a Segösdhöz tartozó Szob nev királynéi földet adományozta neki

(Századok 1884. évf. 112.).

III. Endre király az ország belbékéje érdekében kénytelenségbl megbocsátott Harczok a Hen-

Henrik fia Miklósnak, a ki 1295-ben ismét Somogy vármegye fispánja volt ;

rlkflakkal -

már a testvérét Ivánt azonban a magyar fpapok kiközösítették, mert III. Endrét

nem akarta elismerni urának (Karácsonyi i. ni. II. 152.).

1296-ban III. Endre király ismét hadat viselt a Henrikfiak ellen. A király

serege Kszegvárának elfoglalása után Somogyvár alá vonult, melyet Henrik fia

Miklós a belzavarok alatt hódított el. III. Endre király csupán rövid ideig tartóz-

kodott Somogyvár alatt. Okt. 6-án még Kszeg alatt táborozik, kevéssel ezután

veszi ostrom alá Somogyvárát, de nincs adatunk arra, hogy bevette volna (Kará-

csonyi J. II. 152.). Okt. 17-én III. Endrét már Szennán — Kaposvártól dél-

nyugatra — találjuk, okt. 25-én pedig már Budán volt (Századok 1895. 138. —
Fejér VI. 1. 202.). Mindamellett Somogyvár ostroma heves lehetett. Madách fia Pál,

a Madács-család se, a ki már Kszegnél megsebesült, szintén résztvett Somogyvár

ostromában. Ott volt Stepk fia Miklós, a ki kdobástól vált harczképtelenné. III. Endre

király, midn a Chermona helység adományára vonatkozó 1293. évi oklevelét Miklós

részére 1300-ban megersíti, kiemelte Somogyvár alatt tanúsított vitézségét (Wenzel

X. 369. — Fejér VI. 2. 263. III. 2. 458. — Sopron várni. Okit. I. 61. 135.).

1297-ben ül. Endre király ismét Somogyban járt ; szept. 26-án Berény körül Endre nív«j.

megállapodván, eltte megjelent Julad fia Budur comes, s Nemtiszék birtokát

Herbord comesnek adta át, a csurgói János-lovagoktól kiállított oklevéllel együtt

(Hazai Okmt. I. 92.). Endre király második hadjárata sem sokat változtatott a

somogyi helyzeten. Hívei hségét csak újabb adományokkal biztosíthatta, s így is

csak egészen jelentéktelen embereket nyerhetett meg Somogyból, mint a B-nembeli
Izsép fia János fiait : I. Trepket és Jánost, a kiknek atyja és nagyatyja elévülhetetlen

érdemeket szerzett IV. Béla és Kun László királyok uralkodása alatt ; noha k
maguk a közéletben nem szerepeltek, jelentékeny birtokaik voltak, melyek a mai

Somogyvártól délre es B-puszta körül, hol a nemzetségnek Szent Kereszt tisz-

teletére épült monostora is állott (Karácsonyi J. I. 276.) és a Balaton mellékén

terültek el. III. Endre, hogy ket megnyerje, újabb birtokokat osztogatott nekik

(Hazai Okmt. VIII. 298.). Hívei közé tartozott a Hahót-nembeli Panyit fia Jakab is,

a kinek kezéhez embervér is tapadt. Erzsébet királyné tárnokmestereként méltat-

lannak mutatta magát a bizalomra, st Erzsébet anyakirályn 1285-ben egyenesen

t okolta, hogy közötte és fia: IV. László között egyenetlenség támadt (Kará-

csonyi J. i. ni. II. 120.). Mégis III. Endre király t, midn Dobsza és Csehi (Kálmán-

csehi) birtokokra új adománvlevelet állít ki számára, tisztelt hívének nevezi

(Wenzel XH. 621.).

A XIV. század elején a B-nembeli Trepk is az erszakoskodások terére a kényurak

lépett és Sárközi Ibrahim birtokait pusztította, hogy pedig a megtorlástól bizto-

sítsa magát, a Héder-nembeli Henrik fia Henrik pártfogását igyekezett megnyerni

;

ámde hatalmas pártfogója nem sokat tehetett érdekében, mert az okozott károkért

oda kellett adnia Sykova (ma Felszsitva) egy részét és azt a birtokot, a melyet

a babócsai egyháztól szerzett (Fejér VIII. 6. 16—18. — Wenzel X. 359.). A kik

az ország belbékéjét szívükön viselték, a király mellé verdtek egy táborba.

in. Endre király hségére tért a Rátót-nemzetség úgynevezett nádori ága is, melynek
tagjai is résztvettek az 1298. évi július 29-én Pesten, a ferenczrendiek templomában
megnyílt országgylésen, mely erélyes intézkedéseket hozott a belzavarok meg-
szüntetése és a belrend helyreállítása érdekében. Hogy ezeknek az intézkedéseknek

Somogyban is foganatjuk legyen, olyan erskez fispánra volt szükség, a ki a

Henrikfiak féktelenkedésével szembeszállhatott, ni. Endre választása a Rátót-

nembeli Domonkosra esett, a ki 1299 nyarán a tárnokmesterség mellett Somogy
vármegye fispáni tisztét is viselte (Karácsonyi i. m. III. 12.). De Bátót Domonkos
nem sokáig szolgálhatta urát új tisztében, mert III. Endre király, 1301 jan. 14-én

;

t
váratlanul elhunyt.

ni. Endre király halála után két hatalmas párt harczolt egymással ; az egyik
a szabad-királyválasztás jelszavával csoportosította zászlaja alá mindazokat, a kik az

ellen.

Endre halála
után.
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utolsó évtizedek alatt féktelenségüknek oly gyakran adták tanújelét ; a másik volt

a nápolyi Anjouk pártja, mely már egy évtized óta küzdött, hogy Károly Róbert
jusson az Árpádok örökébe. Ezeknek az országos pártküzdelmeknek Somogyban
is csakhamar észrevehet volt a hatásuk.

Lássuk csak, min állást foglaltak el a vármegyében birtokos családok e

pártküzdelmek közepette. Kezdjük a leggarázdábbakkal : a Henrikfiakkal, a kik

ugyan nem voltak a vármegyének legnagyobb birtokosai, mivel azonban a XIII. század

végen és XIV. század elején leginkább k viselték a fispáni méltóságot a vár-

megyében, e dönt befolyásukat évtizedeken át megtartották. Ezidtájt az övék volt

Somogyvára is, a mely központból az egész vármegyét rettegtették. Henrik fia

Miklós, Somogy várának elhódító]' a, 1298 után már nem szerepel, de annál inkább
testvérei Iván és Henrik. III. Endre király életében a lázongó Henrikfiak I. Károly
királyt támogatták, mint a ki az apostoli Szentszék választottja volt ; a pápa Ivánt

fel is mentette az egyházi átok alól. Ámde, hogy milyen ravaszság és képmutatás
rejlett eddigi maguktartásában, kitnik abból, hogy III. Endre halála után az

apostoli Szentszék választottjának, Anjou Károlynak, éppen k szegdtek leg-

ádázabb ellenségeiül. A B-nemzetség legkimagaslóbb sarja : Mihály, zágrábi püspök,

közvetetlenül III. Endre király halála után, az Anjou-párthoz csatlakozott, míg
nemzetségének többi tagjai, közöttük Trepk, a ki már ni. Endre alatt is szerepel,

a Henrikfiakkal tartottak (Karácsonyi J. i. m. I. 278.), a mi nem is csodálható,

hiszen a B-nemzetség birtokai Somogyvártói éjszakra és délre terültek el.

A másik somogymegyei származású fpapnak, a Rád-nembeü Benedek veszprémi

püspöknek 1301. évi pártállása nem ismeretes; valószínleg is ama 10 püspök
közé tartozott, a kik 1301 aug. 27-én Venczelt Székesfehérvárott megkoronázták

;

1302-ben azonban már szintén Anjou-párti.

A Rátót-nemzeség Pásztohi, Feledi és Putnold ágainak sarjai, a kik a patai

uradalmat (Pata, Szentgyörgy, Basal) bírták, 1301 -ben, Hl. Endre király halála

után, szintén Venczel cseh király pártjához csatlakoztak. A Rátót-nembeü Lóránt

azonban 1302-ben már az Anjou Károly Róbert pártjához csatlakozott, st részt-

vett a Buda elfoglalására rendezett balsiker vállalatban is (Mill. Tört. Hl. 14.).

A szabad királyválasztás hívei Venczel cseh királynak ajánlották fel a koronát,

a ki maga helyett hasonnev fiát ajánlotta,

venczel. A magyar furak és a cseh király csakhamar megegyeztek és a cseh királyfit

még aug. 27-én megkoronázták. Venczel még a koronázás eltt, lekenyerezte

némely ajándékkal a Héder-nembeli Németujvári Ivánt, kinek kétségkívül jelen-

tékeny érdemei voltak Venczel Mrálylyá választása körül. Az új király hálája nem
is maradt el ; Iván 1301 okt. 20-án már Venczel tárnokmestere, Szlavónia bánja.

Somogy-, Tolna-, Baranya- és Bodrog vármegyék fispánja. Iván így a Dunántúl

alsórészének, illetleg a Dráva mindkét partján elterül országrésznek korlátlan

ura lett ; azonban ez a féktelen természet ember, évtizedek óta az egész Dunántúl

rettegett réme, újabb szertelenségekbe sodródott. A Károly Róbert híveinek bir-

tokait tzzel-vassal kezdte pusztítani, úgy hogy kíméletlenségével Venczel tábo-

rában is visszatetszést keltett. Többen az Anjou-zászlóhoz pártoltak át ; az

elsk között a Rád-nembeli Benedek veszprémi püspök, a vármegyében birtokos

Rád-nemzetség béri ágának sarja (a ki 1302-ben, midn a pápa mind Venczelt.

mind Máriát, Sziczilia királynéját, és unokáját Károlyt Rómába idézte, hogy a

vetélytársak között békét teremtsen és megállapítsa, tulajdonképen kit illet a

magyar trón) a B-nembeli Mihálylyal együtt Mária és unokája, Károly, ügyvédje-

ként szerepel (Mill. Tört. III. 16.).

Bonifácz pápa halála után XI. Benedek lépett a pápai trónra, a ki a B-
nembeli Mihályt, a harczias zágrábi püspököt tette meg esztergomi érsekké, a ki

erre Esztergomba költözött. Idközben Venczel cseh király is meggondolván magát,

miután az örökös küzdelmek közepette nagyon aggódott fia életéért, 1304-ben

megjelent Magyarországon, elbb Esztergomot foglalta el, honnan Mihály érseket

kizte, majd Budán termett s Németujvári Ivánt kinevezvén Magyarország kor-

mányzójává, fiát magával visszavitte Csehországba.

Venczel 1304. évi hadjáratának pusztításai kedveztlenül hatottak a Venczel-

pártiakra is. A Rátót-nemzetség tagjai és a Gyovad-nembeliek közül Tivadar bán, a ki

Patczán és Déshidán birtokolt, Károlyhoz pártoltak, az utóbbi 1304 aug. 24-én Mihály

esztergomi érsekkel és Rátót Loránddal, Pata és Szent-György részbirtokosával,

együtt megjelent Pozsonyban, egyrészt a Rudolf osztrák és stájer herczeg, más-
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részt a Károly közötti békeszövetkezés alkalmából. A Gyovad-nemzetség másik
tagja : Simon fia István, a ki Déshitla egy részét bírta, még 1309-ben is a

Németujváriakkal tartott.

A B-nembeli Mihály nem érte meg Károly ügyének diadalát, mert még
1304-ben elhalt ; de azt még valószínleg megérte, hogy nemzetségének tagjai,

szakítva a Németujváriakkal, Károlyhoz csatlakoztak. A király jóindulattal fogadta

ket s felejtve a B-nembeli Messer Trepknek a század els éveiben elkövetett

garázdálkodásait is. neki, valamint Péter fiának Szent-Márton és Bodrog helysé-

geket adományozta (Csánki Dezs i. ni. II. 686.). Trepk fia Péter pedig apród-

ként 1313-ban a királyi udvarba jutott (Karácsonyi J. i. m. I. 278.).

Venczel, midn 1305 okt. 9-én lemondott a magyar koronához tartott jogáról, Ba
J
or otto -

a koronázási jelvényeket átadta bajor Ottónak. Ottó a Németujváriak és Venczel
párthíveinek unszolására, csakugyan hozzáfogott jogainak érvényesítéséhez. Hozzá-
csatlakozott a Rád-nembeli Benedek veszprémi püspök is, a kit bizonyára a Német-
ujváriak hoztak magukkal, továbbá a Gut-Keled-nembeli Amadé fia Miklós, a Fels-
lendvai család se, a kit szintén a Németujváriak befolyásoltak. A Rád-nembeli
Benedek 1305 decz. 6-án Ottót Székesfehérvárott királylyá is kente, mely ünnep-
ségen a fpapok közül még csupán a csanádi püspök vett részt.

Az Anjou-párt ügye ekkor állott a legkedveztlenebbül. A fordulat azonban
csakhamar bekövetkezett.

Tamás esztergomi érsek, a kit a Németujváriak székhelyérl is elztek, az Anjou-párt.

Székesfehérvárott a Németujváriakat : Ivánt és Henriket, mivel Károly Róbert király

iránt htlenek voltak, s az érseki jószágokat elfoglalták, a templomi szószékrl

kiközösítette. Az érseki kiközösítés nagy megdöbbenést váltott ki a magyar furak
között, kik tanácstalanul nézték a dolgok ilyetén folyását, egész 1307 május haváig.

Ezt az idt az Anjou-pártiak jól kihasználták. Esztergom visszavétele kedvez for-

dulat Károly Róbert ügyére. Buda és Szepesvár visszafoglalásával, majd Ottó fog-

ságra vetésével, majd az országból való kizésével még inkább gyarapították sikereiket.

Károly Róbert hívei, a kedvez fordulatot felhasználván, 1307 okt. havában ország-

gylést tartottak, és okt. 10-én nyílt levelet bocsátottak ki, a melyben Károly királyt

uruknak elismerik, s neki engedelmességet fogadnak. Ezt a jelents okiratot többek

között aláírták a Rátót-nembeliek közül Lóránt és Dezs, mind a ketten Pata urai

(Karácsonyi J. i. m. III. 13.). Mindamellett Károly Róbert helyzete csak Fra Gentile

bíboros bejövetelével ersödött meg véglegesebben. Fra Gentile, a pápa magyar-
országi követe, 1308 május végén Spalatóban volt, szept. elején Zágrábba jött,

hova tekintélyes sereg élén Károly Róbert is megérkezett ; innét Károly Róbert
Budára kísérte, a hova október második felében érkeztek meg (Mill. Tört. III. 35.).

Fra Gentile Somogyon átutaztában, a hol a Németujváriak két erdítvénye
mellett (Kanizsaszeg és Somogyvár) kellett elhaladnia, a Németujváriakkal önkény-
telenül érintkezésbe lépett. Elzékenyen fogadták, mert, úgy látszik, bántotta ket
az esztergomi kudarcz ; ámde Gentile nem bízott bennük, és leghalálosabb ellen-

ségükkel bocsátkozott tárgyalásba. Gentile ez eljárására gyors cselekvésre hatá-

rozták el magukat a Németujváriak. A nov. 27-én tartott pesti királyválasztó ország- a somogyi urak

gylésen már ott találjuk Németujvári Henriket, valamint unokaöcscsét : Gergely fia

Miklóst is, a kik a királyválasztás után szintén hséget fogadtak Károly Róbertnek.

Azonban Németujvári Henrik már nem sokáig élt ; 1309 okt. 23-án szerepel utol-

jára; fiai Károly király hívei sorába állottak, egyik fia, János az 1312— 15. években,

Somogy vármegyének is fispánja volt, bár nem sokáig maradt meg a király hségében.
A Németujváriak behódolását csakhamar követték a többi somogyi urak is,

mert — legalább egyelre — nem kellett tartaniok a Németujváriak bosszú-

jától s így szabadon követhették meggyzdésüket. -

A rozgonyi csata (1312 jún. 15.) megtörte ugyan Csák Máté erejét, de hatalma Csák Máté.

mégsem rendült meg teljesen. Mialatt a Felvidéken szakadatlanul folyt a harcz,

Somogyban aránylag nyugalmasabb idk köszöntöttek be. A Németujváriak, mióta

Henrik bán meghalt, egykedven nézték a király hívei és a Csák Máté közötti

küzdelmet. A Németujváriak Somogyban mindinkább tért veszítettek s még
azok is beteltek velük, a kik évtizedeken át hséges fegyvertársaik voltak.

Bogár István, egy hatalmaskodó, megbízhatatlan somogyi nemes is, akinek öcscsével,

Gúnyával, vezérszerepe volt a kisbirtokos nemesség között, Károly király kegyét
keresve, faképnél hagyta a Németujváriakat. Midn Németujvári János fispán
értesült leghívebb, legelvetemültebb czinkostársának elpártolásáról, éktelen haragra
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gerjedt és Döbröközi várnagyával rajtaiittetett Bogár István atyafiságán, mire

Bogai fia István kénytelen volt hatalmas ellenfele eltt meghajolni és Német-
újvári Miklóst, János nnokaöcscsét, kérte fel közbenjárásra, mire ismét szent lett

a béke. János, királyi flovászmester, 1313. évi aug. 14-én, a koloni révnél kelt

egyezségvallólevelével (Zichy Okmt. I. 146.), kijelentette, hogy t családja vissza-

fogadja, minden jószágát visszakapja, s rokonát, Farkast is szabadonbocsájtja

fogságából. A Henrikfiak utódai azonban nem sokáig tudták fékezni szilaj termé-

szetüket. 1315-ben Henrik fia János testvérével: Péterrel és rokonukkal: Andrással,

Iván unokájával együtt fellázadtak a drávántúli országrészben és több várat elfog-

laltak, úgy hogy Károly király személyesen vezetett hadat ellenök.
A

haí;

1

"'"len"
^ hadak közeledtére egymás után vonultak hadba a lázadók ellen a garázda

nemzetség titkos ellenségei. Hadbavonult a Pécz-nembeli Gergely fia Joakhim,

a kinek atyja az öreg Gergely, a Marczaliak se, Károly királynak kezdettl

odaadó híve volt. Joakhim, Németujvári Iván unokája, András ellen küzdött, a ki

egyik várát elfoglalta (Karácsonyi i. m. II. 430.). Hasonlókép felkelt Bogár fia

Márton is, a ki kapott az alkalmon, hogy a Németujváriak elleni lappangó gy-
löletét kitöltse. Midn tudomására jutott a királyi sereg közeledése, volt az els,

a ki rokonaiból és barátaiból összeszedett elég népes hadával a király elé indult s

felajánlotta szolgálatait. Mialatt a király táborában a Drávántúl harczolt, azalatt

a Henrikfiak hívei Tolnában és Somogyban ellene fordultak, birtokait (Nak, Merse,

Kére, Tatom és Rozold) felégették vagy feldúlták. Úgylátszik, hogy a hadjárat

befejezése után haza sem mert jönni, hanem elbb Maré várának várnagyaként

szolgálta a királyt, majd Szlavóniában vitézkedett s Monoszló és Izdencz ostro-

mában súlyos sebet kapott (Zichy Okt. I. 159.).

Károly király hadainak egy részével 1316. évi május havában Pécsvárad,

majd Szigetvár és Zsibót körül táborozott. Az utóbbi helyen értesítették, hogy a

Gyr-nembeli I. Jakab fiait Miklóst és Konrádot, Szekcs új ura : Herczeg János az

örökségükbl kizte. Károly haladéktalanul pártjukra kelt az árváknak s május 26-án

kelt rendeletével megparancsolta, hogy Kéméndi várukat, uradalmával együtt.

nekik visszaadják (Anjouk 0. I. 395. — Karácsonyi János i. m. n. 156.).

A lázadó Németujváriak elleni küzdelemben szerzett érdemeiért nyerte a Gut-

Keled-nembeli Amadé fia Miklós, 1317-ben, Berény, Osztopán és Dencs falvakat

(Karácsonyi J. i. m. II. 38.). Amadé fia Miklós különben már 1313-tól birtokos

volt a vármegyében. Ekkor nyerte ugyanis a rupolyi (Kaposvár) uradalom felét

rokonától : Monoszlai Egyedtl. Az újabb királyi adománynyal nemcsak vagyona,

hanem befolyása is ersbödött Somogyban. 1319-ben foglalták el a király hívei

Kanizsaszeget (Nagykanizsa) a Németujváriaktól s ezzel az utolsó rablófészektl

is megszabadult a vármegye lakossága. Kanizsaszeg ostrománál különösen kitün-

tette magát az Osli-nembeli Imre fia Lrincz, a Kanizsai család se, a kinek

utóbb, 1324 okt. 26-án, Kisasszondot adományozta a király (Anjou Okmt. n. 165.).

Az Osli-nembeli Kanizsai Lrincz még évek hosszú során át küzdött a Német-

ujváriak ellen, mely harczok alatt sok ellensége is támadt. A király, méltányolván

e kiváló, vitéz férfiú érdemeit, ráparancsolt az ország összes bíráira, a nádorra,

alnádorra, szlavóniai bánra, országbíróra, fispánokra, alispánokra, szolgabírákra. hogy

Lrincz, valamint testvérei és minden maradékai fölött törvényt látni ne merészkedje-

nek, hanem a kinek panasza van ellenök, azt a király eltt keressék (Mill. Tört. Hl. 75.).

*Midn Károly király hatalma Somogyban megersödött, 1320 táján Bogár

István is hazajött Somogyba s csakhamar rajtütött a régi ellenségein, az ország-

bíró és a nádor elé idéztette azokat, a kik távollétében birtokait pusztították,

többek között Uzdi István fiait: Jánost és Herbordot, a kik Kért és Mersét (Zichy

0. I. 170.) s Unári Martonos fiát Domokost, a ki Tatom faluját pusztította el

(Zichy 0. I. 203.).

A Németujváriak a XIV. század harmadik évtizedében még nem törtek le

teljesen. Hatalmukat még érezték Somogyban. A kik a rablókalandozásaikban

fegyvertársaik voltak, különösen a kisbirtokos nemesség közül sokan ragaszkodtak

hozzájuk; ha tehát Bogár István és rokonai a nádorhoz vagy az országbíróhoz

fordultak, a somogyi nemesség viszont a vármegyénél kereste a jussát. Bár Károly

király tanácsosaival a kiengesztelésre törekedett, tekintettel kellett lennie híveire

is s így rendelte el, hogy Somogy vármegye alispánja és bírái Bogár István és

Gúnya fölött ítélni ne merészkedjenek, hanem a panaszolt ügyeiket vigyék a király,

illetleg a királyi udvar bírája elé (Századok 1890. 221.).
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Az erszakoskodásokból az egyháziak is kivették a részüket; így a dömösi
prépost is 1322 táján rátört Bogár István lakóhelyére: Ravazdra és az egykori

niartalócznak minden ingóságát elvitte. Viszont Bogár István és testvére Gúnya,
1312-ben. a margitszigeti apáczák kazsoki birtokába törtek be s a lábasjószágot elhaj-

tották (Századok 1890. évf. 222.). Ezek azonban csak szórványos esetek voltak,

mert egyesek, a kik a törvényes renddel sehogy sem tudtak megbarátkozni, szaka-

datlanul zték rablókalandjaikat. Ezek közé tartoztak az Uzdiak, a kiknek hatal-

maskodását Pór Antal így adja el

:

„Az Uzdi testvérek, János és Herbord, valószínleg nem másért, hanem mert
Bogár István és Gúnya a királyiakhoz pártolának, ezek birtokait : Nakot, Mersét

és Kért elpusztították, mely alkalommal öt embert megöltek. E hatalmaskodás
miatt panaszra mentek a kárvallottak az országbíróhoz, ki az alpereseket 1319
nov. 8-ára törvénybe idézte és mert meg nem jelenének, se senkit, a ki helyettök

a törvény eltt megfelelt volna, nem küldenek, idézéseit másfél éven át még
ötször ismételte, a makacs távolmaradókat mindannyiszor a törvényes bírságban,

három-három márkában elmarasztalván. A hatodik eredménytelen megidézés után

végre elküldötte az országbíró Gyolodi Vörös Miklóst, mint a király emberét, hogy
a pécsváradi konvent bizonysága mellett, a felpereseket Uzdba beiktassák, tizenöt

napig ott maradjanak, az esedékessé vált bírságokat beszedjék és az alpereseket

újra megidézzék, hogy a per ftárgyára nézve feleljenek. Azonban az Uzdi testvérek

igen barátságtalanul fogadták a kiküldötteket. A királyi embert és a konvent
bizonyságát elfogták, gyalázatos szavakkal illették, rövid fogság után mégis szabadon-

bocsátották. Ellenben Bogárék megbízottját, ki a beiktatásra odajött, levetkez-

tették és halálra verték. Természetesen sem a bírságot meg nem fizették, sem az

újonnan kitzött határidre meg nem jelentek. E lázadók ellen, hogy velk
végezzen, meghagyta immár az országbíró : minthogy hozzájok férkzni veszede-

lemmel jár, három azon vidéki sokadalmon hirdessék ki a megidézést, hogy a

nevezett Uzdiak két hét alatt a rajok kirótt bírságokat megfizessék és fölszapo-

rodott hatalmaskodásaikért a királyi fölség törvényszéke eltt megjelenjenek, mert

gonoszságaiknak tovább büntetlenül nem örvendenek. A pécsváradi konvent telje-

sítette az országbíró parancsát és tovább az ügyrl nem hallunk semmit. De biz-

tosra vehetjük, hogy valamint ha az Uzdiak e végs, mert hetedik idézésnek

eleget nem tettek, úgy az országbíró fej- és jószágvesztésre ítélte ket. Hogy
fejket mentsék, talán elmenekültek a Németujváriakhoz s aztán elzüllöttek

;

jószágaik pedig kétharmadában az országbírónak, egyharmadában a felperesnek

jutottak. Hogy az efféle kiszámított eljárás : meghökkentette a fékevesztett somogyiakat

és beléjök fojtotta a rakonczátlan velleitásokat, az kétséget nem szenved. De hogy
ebben a nemzedékben tovább izzott a lázongó szenvedély és kivált Bogár István

ellen fölszitott harag, mely csak alkalomra várt, hogy kitörhessen, azt a követ-

kez események tanúsítják: — midn 1327 május 27-én Somogyba is eljutott

Károly király halálának álhíre, a somodori és atádi népek azonnal Bogár István

és Gúnya kéri birtokát megrohanták, onnét minden apróbb-nagyobb lábasjószágot

elhajtottak és két bérest megsebeztek. Ugyanezt tették ugyanezen évben, ha tán

nem is ez alkalomból, Pet zarándokfalvi jobbágyai, kik Bogár István bérjószágát,

Csanádfalvát Tolnában támadták meg, az állatokat elhajtották, az embereket
levetkeztették s egy jobbágyot megöltek. Pedig ekkor Bogár István már csen-

desebb ember volt. Megtörték ellenségei. Birtokai jobbágytalan puszták voltak.

Kikopott az idbl, lejárta magát. A hozzá erszakos embernek a meghiggadt
országban nem volt keletje. Nincs is igen emlékezés felle. Az irányadó körök
is megfeledkeztek róla. Világos jele ennek, hogy a királyi javak visszafoglalása

alkalmából O-Mersét, örökös birtokát, mely huszonnyolcz márkánál többet nem ért,

el akarták tle venni. Csak úgy menthette meg, hogy régi szokás szerint mezítelen

lábbal kiállott a vitás földre és — rögöt tartván fejefölé — megesküvék, hogy
O-Merse az eleitl rámaradt birtoka (Századok 1890. 224.1.)."

A Németujváriak hatalmának megtörése után, Károly király leginkább más Károly fispán-

vármegyébl származó erélyes urakat nevezett ki somogyi fispánokká. 1320 jan. 20-án jaK

már Zsámboki Miklós volt a fispán, a ki még 1324 jan 12-én is a vármegye
élén állott ; az utána következ Gilétfi Miklós somogyi hivataloskodásáról csupán
egy év nélküli oklevél emlékezik meg (Zichy Okmt. I. 249.), a melyben Bogár
Istvánt a János mester és János fia : Imre szolgájától elvett két ökör visszaadá-

sára utasította. Gilétfi Miklós ekkor még pályája kezdetén volt, mindamellett csak

21*
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rövid ideig, L324 jan. 12-ike utáu és 1325 ápr. 15-ike eltt, állott a vármegye
elén. Késbb magas méltóságokat töltött be s 1342—1356-ban, Nagy Lajos király

uralkodása alatt, nádor is volt. Gilétfi után a Gut-Keled-nembeli Miklós szlavóniai

bán, a Felslendvai család se, két ízben viselte a fispánságot, majd az Ákos-
nembeli Misk bán és az Anjouk egyik legrégibb híve, Drugeth János, Fülöp nádor
testvére, a ki még az 1292—1312. években Nápolyban tartózkodott, a rozgonyi

csata után, 1313-ban, azonban Magyarországba jött és annyira megnyerte Károly
király kegyét, hogy testvére halála után, 1328-ban, nádor s három éven át volt

Somogy vármegye fispánja is (Századok 1881. 210.).
S
°úral

yi
' Károly uralkodásának megszilárdultával szerez a Szécsényi család is birto-

kokat a vármegye területén. A Kacsics-nembeli Szécsényi Tamás, a ki Nógrádból
származott, szakítván nemzetsége pártállásával, már 1301-ben Károly táborába ment
s felajánlván szolgálatait, ettl kezdve haláláig nem sznt meg Károly király, majd
Nagy Lajos híve lenni. Különösen Károly király uralkodása alatt volt dönt befolyása

az ország kormányzásában. A rozgonyi csata után Merke, Tapsony, Terebezd, Sitke.

Szob, Berniek birtokokat kapta királyi adományokul, melyekbe a budai káptalan

1331 okt. 8-án iktatta be (Karácsonyi J. i. m. II. 277. — Anjouk Okmt. IT. 558.).

A vármegyében birtokos si nemzetségek sarjai közül csak kevesen jutottak

a király környezetébe. így a Gyr-nembeli Szerdahelyi Dersfi családból, melynek
si birtoka a Kaposvártól délnyugatra es Szerdahely-puszta volt, egyedül Péter

tartózkodott a királyi udvarban, a hol az 1321—1346. években királyi kardhordó

volt. E nemzetség többi tagjai otthon gazdálkodtak s országos hivatalt nem viseltek.

A Tibold-nemzetségbl, melynek birtokai Babócsa körül csoportosultak, Zerje

és János már 1313-ban Károly király pártján voltak, de országos hivatalokat k
sem viseltek. E nemzetség másik két tagja: Pál és Miklós, szaplonczai birtokosok.

évek során át rettegtették a vármegye lakosságát rablókalandjaikkal. Pál addig

garázdálkodott, míg szomszédai, Dobrakuchai Péter vezérletével, valóságos had-

járatot indítottak ellene. Pált elfogták s börtönében a villám sújtotta agyon.

Testvére, Miklós, 1332-ben behódolván Károly királynak, kegyelmet nyert,

záh Feiiczián. Záh Felicziáu merénylete és az az embertelen ítélet, mely egész nemzetségét

sújtotta, ismét felkavarta a szenvedélyeket a vármegyében.

A vérbíróság tagjai között helyet foglalt a somogyi birtokos, Szécsényi Tamás
erdélyi vajda, Károly király egyik legodaadóbb híve. Hosszas tanácskozás után

hozták meg az ítéletet, hogy a Záh-nemzetség egyenes ivadékai harmadíziglen,

azonképen Feiiczián nvérei és leányainak gyermekei kiirtassanak, a nemzetei:

többi tagja pedig javait veszítse és szolgaságra vettessék. Az irgalmatlan ítéletnek

egy somogyi család is majdnem áldozatul esett. Ez a Szák-nemzetség egyik ágából

származott zseliczségi birtokos : Szentgyörgyi Zopa család volt. Zopa Pál fiait

:

Jánost és Miklóst, egy birtokperbl kifolyólag, 1341-ben megvádolták, hogy tulaj-

donképen nem is a Szák-, hanem a Záh-nemzetségbl származnak, s ezért az

1330. évi ítélet értelmében ket is ki kell irtani. Nagymartom Pál, élvén az alka-

lommal, a királytól elkérte Szentgyörgy és Domonkoslaka birtokaikat, melyek
Hárságytól éjszakra feküdtek. Azonban Somogy vármegye szembehelyezkedett az

országbíró ítéletével. Somogy nemességét különben felháborította már az 1330. évi

ítélet is, így azután Zopa Pál fiai kikerülték a megbélyegz halálbüntetést s meg-
maradtak si javaik birtokában. Zopa Jánosnak és Miklósnak egyébként sikerült

tisztázni a névhasonlóságból ered tévedést s többé nem háborgatták ket (Kará-

csonyi i. m. III. 44. — Századok 1874. évf. 245.).

Az esztend szén, midn a Záh-nemzetség fölött oly embertelenül ítélkeztek.

Károly király a Havasalföldre vezetett hadjáratot, melyben maga a király is majd-

nem odaveszett. E hadjáraton pusztult el az Osli-nembeli Imre fia Lrincz. a

rettenthetetlen vitéz, a vármegyében birtokos Kanizsai család se.
Na

itíáíf
J0S Nagy Lajos király, uralkodásának els tényeül, az ország minden megyéjében

gylések tartását rendelte el, hogy számbavegyék a rablókat és tolvajokat, hatal-

maskodókat és ezeknek jegyzékét 1342. évi szept. haváig terjeszszék fel a

királyhoz. Károly király halálakor ugyanis ismét mozgolódtak a zavargó elemek.

Lajos király, hogy öcscsének, Endre berezegnek erszakos halálát meg-
torolja, 1347-ben hadat vezetett Olaszországba. 1347 nov. 11-én indult el kísére-

tével Visegrádról és Czilli felé vonult. A királyt többek között Garai János

veszprémi püspök, Laczkfi István erdélyi vajda, Péter, a Lengyel család se. ki

htlenség bnébe esvén, bnét az olaszországi hadjáratban való részvétellel akarta
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levezekelni, és Giovanni Pipino conte di Minervino, kit olasz hívei küldtek a király

elé. kísérték. Nov. 17-én érkezett az ország határához s Czilliben nagy fénynyel

fogadták (Századok 1893. 866.).

Az 1348 tavaszán Olaszországban fellépett fekete halál Lajos királyt vissza-

térésre késztette s május végén egyetlen gályán, csekély kísérettel, Dalmáczián át,

csakugyan visszatért Magyarországba. Ez útja közben Segesden találkozott anyjával,

Erzsébet özvegy királynéval, a ki a király távollétében az országot is kormányozta.

Segesdrl egyenesen Budára ment a király, a hol júl. 8-án már egy oklevelet

állított ki (Fejér IX. 6. 35.).

A nápolyi kedveztlen hírek miatt Lajos király 1349. év szén elbb Laczkfi

István vajdát küldte Olaszországba, a ki magához vévén két fiát : Dénest és a

vakmer Miklóst, testvéreit : Andrást, Mihályt, Miklóst és Pált, továbbá Giletfi

Miklós nádor fiát, Kont Miklós öcscsét, Lköst és Dobi Demetert, összesen mint-

egy 300 nemes úr vett részt e hadban. Kés szszel indultak el Olaszországba

(Mill. Tört. III. 202.), a hova 1350 tavaszán másodízben is levonult Nagy Lajos

király; április 10-ike táján indult el Budáról (Ráth Károly: A magyar királyok

utazásai 63. 1.) és ápr. 18-án Zengben szállottak hajóra. A királyt a többek között

Gelet fia Miklós nádor, Somogy vármegye volt fispánja, két fiával : Jánossal és

Domonkossal, továbbá a vármegyei birtokosok közül Szécsényi Tamás vajda fia

Konya, s Kanizsai István, akkor még budai prépost és öcscse János, a késbbi
testrtiszt, kísérték el (Katona I. : História Critica IX. 601—602.).

A Kanizsaiak idvel mind több birtokot szereztek Somogyban. István, késbb,
mint zágrábi püspök. 1371 szept. 16-án, Szalónakért és tartozékaiért Szentpál,

Benyn, Ság, Varazló, Falkos, Dencs, Remeteszentpéter, Pács és Páld helységeket

nyerte cserébe (Sopron várni. okt. I. 395.).

Lajos király okt. 25-én érkezett vissza Olaszországból, visszatérben ismét

átutazott a vármegyén és nov. 1-én már Budán találjuk (Fejér IX. 1. 780.).

Lajos király, a lengyel királylyal szövetkezve, 1352. év kora tavaszán a

litvánok ellen viselt hadat, mely kedveztlen kimenetel hadjáratban résztvett

a Rátót-nembeli Lóránt fia Lesták, (1338—1358) Somogy vármegye fispánja is,

a ki Belez várának ostrománál súlyosan megsérült (Mill. Tört. III. 325.). Ugyan-
ekkor sebesült meg súlyosan Meggyesaljai Móricz fia Simon is, a Pok-nemzetségbl,
kinek családja Csaba helységben volt birtokos. A király 1360-ban a Szentszék

segítségére küldött csapatok élére állította Meggyesaljai Simont, de ki ezúttal

sem volt szerencsésebb, mert serege szétzüllött, maga pedig kegyvesztett lett

(Mill. Tört. El. 261.).

Nagy Lajos király késbbi hadjárataiban is mindig találkozunk a királyi hadak
élén egy-egy somogyi birtokossal. Midn a király a török hbéres Sismán czárral

viselt hadat, 1368-ban, Lendvai (Felslendvai) Miklós, a rupoli uradalom rész-

birtokosa, a királyi sereg egyik kapitányaként szerepelt (Mill. Tört. III. 274.).

1373-ban a velenczések elleni harmadik hadjáratban ott találjuk Himfi Benedeket is

(Mill. Tört. III. 312.).

Nagy Lajos király elhalálozván, a Székesfehérvárott egybegylt urak a temetést AésS°t
követ napon (1382 szept. 17-én) a király idsebbik leányát : Máriát magyar Károly.

királyivá koronázták. Mária helyett anyja, Erzsébet királyné, vitte a kormányzást.
Az újra feltámadt belzavarok következtében azonban Horvátországban és a tenger-

parton oly komolyra vált a helyzet, hogy Erzsébet anyakirályné a háborgók lecsilla-

pítására 1383 szept. havában Segesden át Zágrábba, majd onnét Zárába ment,

hova okt. 24-én érkezett meg. Elkísérték leányai Mária és Hedvig is, továbbá
Alsáni Bálint bíboros, Laczkfi István dalmát és horvát bán, a vármegyei urak
közül Lendvai István sziavon bán és mások.

Erzsébet anyakirályné Zárából 1383 nov. 4-én fordult hazafelé, leányaival együtt.

Segesdmég ekkor is a királynék koronauradalma lévén, valószínleg megpihentek itt.

A lappangó elégületlenséget azonban fejedelmi látogatásokkal nem lehetett

lecsendesíteni s a ni uralom ellenzi Károly szicziliai királyt szemelték ki a magyar
trónra. Horváth Pál zágrábi püspök és Kanizsai Miklós, János fia, kinek atyja és

nagybátyja 1371-ben Somogyban nagykiterjedés birtokokat kaptak a királytól,

1385 aug. közepén már Nápolyban jártak Durazzói Károlynál, hogy pártfeleik

nevében behívják az országba (Mill. Tört. III. 367.).

Károly 1385 szept. 14-én indult el Nápolyból s Zengben lépett a magyar
földre, honnét Zágrábba ment és deczemberig vendégeskedett a püspöknél; majd



404 Somogy vármegye története

Budán találjuk, hol Máriát rábírván a lemondásra, párthívei 1385 decz. 31-én,
Székesfehérvárott, magyar királyivá koronázták. Károly uralma rövid ideig tartott;

mert 1386 febr. 7-én a királynk egyik híve, Forgách Balázs, rátámadt és halálosan

megsebesítette. A merénylet hírére Károly király hívei, az éppen Budán tartóz-

kodó Csáktornyai [sván vajda és Horváth János bán, ugyan megkísértették urok
megmentését, de miután látták, hogy a küzdelem a túlervel szemben hasztalan,

fegyvereseikkel együtt gyorsan elhagyták a fvárost és Somogy vármegyén át

Zágrábba vonultak ; útközben mindenütt szították a gylöletet Erzsébet anya-
királyn ellen, a ki korábbi sikereiben bizakodván, ismét személyesen akarta

lecsillapítani a lázongókat.
A
iázadok

6

fögí
Erzsébet és Mária királynk július közepén indultak el Budáról Gyakovár

ságiban. " felé. Garai Miklós, a volt nádor, két ifjú fiával : Miklóssal, Jánossal, továbbá
unokatestvéreivel : István fia Pállal és Pál fia Jánossal, valamint Botos Gergelylyel,

a Keresztúri András fiával, végre Forgách Balázs, Nevnai Treutel János, néhai Alsáni

János bán fia Pál mester s ennek fiai : László és Miklós, Kanizsai János fia István,

Ákos bán fia Micsk, Kórógyi Fülpös fia István macsói bán és Maróthi István

kísérték a koronás nket. Eredetileg Zágrábba készültek ; de már Somogyban
értesültek a lázadás komolyabb méreteirl, hiszen itt is akadtak a lázadó Hor-
yáthiaknak pártosai, mint Korpádi János és László, Szerdahelyi Koron Péter,

Aronfi Detre és Seifrid, mely utóbbiaknak Viszló, Diósfalu, Olaszfalu, Szentegyed,

Makófalva és Kis-Kárán helységekben voltak részbirtokaik (Csánki D. i. m. II. 659.).

Augusztus hónapban a királynk még Somogyban, Segösdön, tartózkodtak ; de
szept. 4-én már Krös megyében, Kapronczán fogadták Velencze követét, a ki az

évi adót hozta el (Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja 96.). A zágrábi

útról többé már szó sem lehetett s kénytelenek voltak visszafordulni. Mária királyn
Gorjánban akarta megvárni a komolyra fordult események kifejldését s már
közeledtek Gorján (Gara) várához, midn a délre fekv Gyakovár közelében

Horváthi, Palizsnai János vránai perjel és társaik, közöttük Szerdahelyi Koron Péter,

Korpádi János és László somogyi birtokosok, megtámadták, és kíséretüket nagyrészt

lemészárolván, a királynket fogságba hurczolták (Márki Sándor i. m. 95—96. —
Turul 1883. 43. - - Pór Antal : Mill. Tört. HJ. 383., az utóbbi azonban a gyako-

vári támadás idpontját tévesen júl. 25-ikére teszi). E rajtaütésnél a királynk
védelmében többek között a somogyi birtokos Kanizsai István, Miklós testvére is

súlyosan megsebesült s a lázadók fogságába került, s csak késbb menekült meg.
Kanizsai István ekkor még fiatal ember lehetett, mert hiszen még 1390-ben királyi

apród volt, de késbb, Zsigmond uralkodása alatt, magas méltóságokat töltött be.

Koron Péter késbb súlyosan lakolt a királynk megtámadásáért, Zsigmond
király összes jószágaitól megfosztotta s azokat Szerdahelyi Ders Márton volt

királyi fétekfogónak adományozta, aki azonban 1408. évi jún. 5-én Dobor vára alatt,

Zsigmond király jelenlétében, Koron Péter fiának Jánosnak javára lemondott a

neki adományozott birtokokról (gróf Károlyi Okit. I. 545.).
zsrgmond. ^ gyakovári véres eset Budára gyjtötte a belbékét félt urakat. Zsigmond

Csehországban értesült hitvesének, Máriának elfogatásáról, azonnal Magyarországba

sietett s alkalmasint résztvett a székesfehérvári gylésen is. Az elsk között a

Somogyban is birtokos Kanizsaiak csatlakoztak hozzá hadaikkal ; mellé állott

Kanizsai János, akkor még egri püspök, a Gyakovárnál elfogott Kanizsai István

testvérbátyja is, a kit megüresedett esztergomi érseki szék is kecsegtetett.

Zsigmond 1387. év els napjaiban, kisebb csapattal, Laczkfi István nádor és

Kanizsai János püspök kíséretében, Somogyba jött. Január 4-én már Csurgón
találjuk (Fejér X. 1. 452.), majd Kapronczáig nyomult elre. Jan. 10-én Kapron-

czán, febr. 2-án pedig Dombon táborozott (Fejér X. 1. 371.), mígnem egy-hónapi

eredménytelen veszteglés után a szlavóniai határszélekrl Székesfehérvárra vonult,

a hol az országgylésre egybegylt rendek Zsigmondot királylyá választották és

megkoronázták.

Ez idközben a délvidéki lázadók sem tétlenkedtek. Horváthi János és

Palizsnai vránai perjel vezérletével megrohanták Pécset s a város felgyújtása

után, Somogyban pusztították a püspökség birtokait. Zsigmond Garai Miklós macsói

bánt küldte ki a megfékezésükre, a kinek sikerült szétverni seregeiket s vezéreik

legnagyobbrészt Boszniába menekültek. Egyedül Palizsnai tartotta magát, midn
azonban Losonczi István, Frangepán és Káplai János Pocsitel várában megostro-

molták, a vránai perjel is fegyverszünetet kért s a fogoly magyar urakat szabadon-
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bocsátotta; ekkor nyerte vissza szabadságát Kanizsai István is (Millenn. Tört.

in. 402.).

Mária királyn 1387 jún. 4-én szabadult börtönébl. Július 1-én Zengbl
Zágráb felé vette útját s kiszabadulásának hírére Zsigmond Budáról Veszprémbe
vonult hadával, hol jún. 12-én találjuk (Fejér X. 1., 330.). Június 23-án Zákány-
ban, a helység melletti mezkön (Századok 1905. évf. 448.), június 26-án meg
már Kkapronczán táborozott és Zágrábban, júl. 4-én, találkozott Máriával.

A király még 1387 nyarán elfojtotta a szlavóniai lázadást. szre azonban
a Boszniába menekült lázadók vérszemet kaptak, és mivel Zsigmond csak az év

vége felé küldött ki csapatokat ellenük, 1388. év nagyböjtjén átkeltek a Száván
és feldúlták Szerem, valamint Valkó vármegyéket. A somogyi birtokos Korpádi
János is a lázadók között harczolt ; ám rajtavesztettek, mert Zsigmond hívei,

Kórógyi István vezérletével, kelepczébe csalták és megadásra kényszerítették ket.
Egyedül a megfutamodott Horváthi János menekült el ; a lázadók többi vezéreit

Budára kísérték fel.

Zsigmond rémes bosszút vett rajtok. A somogyi Korpádi Jánost ló farkához

kötve hurczolták meg a város utczáin ; majd felnégyelték és holttestének darab-

jait kidobták a város falain" (Millenn. Tört. III. 408.).

A délvidéki lázadás elfojtása után, újabb veszedelem zúdult az országra,

megkezddtek a törökök elleni küzdelmek. 1390 nov. havában Zsigmond jelen-

tékeny sereggel Szerbiába nyomult, hova a Kanizsaiak s Kórógyi István is elkísér-

ték, de ez a hadjárata rövid ideig tartott.

1395 elején Zsigmond a Havasalföldre vezetett hadat. A lengyel furasághoz
ragaszkodó moldvai vajdával akart leszámolni. Kanizsai István, ekkor már a

székelyek ispánja, fedezte — a tartomány erdborította hegyein — a király útját

(Millenn. Tört. III. 423.).

Zsigmond király, a délvidéki lázadás leveretése és az els török háborúk Somogyi ado

után, bkezen jutalmazta híveit. Fleg a Kanizsaiak és a Marczaliak szereznek

jelentékeny birtokokot a vármegye területén. A Kanizsaiak már Nagy Lajos király

idejében is jelentékeny somogyi birtokosok voltak és birtokaikat azontúl is gyara-

pították. 1373-ban megvásárolták Egyházascsicsót. 1395-ben a magvaszakadt
Ormánhidi Varjú János birtokát nyerték királyi adományul. A Marczaliak közül

Dénes 1395-ben a magvaszakadt Prodaviczi Mikes birtokait: Lábadot és Kálmán-
csehit, Miklós pedig testvéreivel együtt, 1396 ban, Fejérkvárát és Kröshegyet
nyerték adományul (Csánki Dezs i. m. n. 579.).

A Rupolujvári Tamásfiak is számos részbirtokot kaptak, melyeket a király

Aronfi Detrétl és Seifridtl kobozott el.

Zsigmond 1396-ban az összes keresztény hatalmakat hadba igyekezett állítani

a terjeszked izlám hatalom ellen és 1396 tavaszán a francziák s a németek
hadai Budára érkeztek. Ide gyltek fel a furak hadai is. Budán találjuk a három
Kanizsai testvért : János esztergomi érseket, Istvánt, a székelyek vajdáját, a ki

1395 szept. 29-tl egyúttal Somogy vármegye fispánja is volt, továbbá Miklóst.

Ugyancsak felvonult Budára hadai élén a Pécz-nembeli Marczali Miklós, Fejérk
új ura is.

Ez a nagy reményekkel indult hadi vállalat azonban az egyesült kereszténység A
cl
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teljes szétzüllésével végzdött. A szerencsétlen kimenetel nikápolyi csata (1396
szept. 28) után, Zsigmond is csupán hívei önfeláldozásával menekülhetett meg.
Kanizsai esztergomi érsekkel s néhány hívével, a János-lovagok hajóin, a Dunán
a Fekete-tenger felé vette útját.

A nikápolyi vereségen, de fként Zsigmond hosszas távollétén ismét neki- uJ
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bátorodtak az elégületlenek s újból mozgolódni kezdtek. Laczkfi István állott e

felkel hadak élére a vármegyében is birtokos Prodaviczi Istvánnal, a kikhez

az ugyancsak somogymegyei birtokos Fancsi testvérek is csatlakoztak. Zsigmond
hívei, névszerint : Kanizsai István és Miklós, Széchi Miklós, Marczali Miklós, Garai
János, Maróthi János, az 1397. év elején, szétverték a felkelket. Prodaviczi

István elbb Szent-György várába, majd Boszniába futott (Millenn. Tört. III. 436.).

A király, a kivívott diadal után, ismét bkezen jutalmazta híveit. Marczali

Miklós 1398-ban a magvaszakadt Ujfalusi László birtokait : Kunfalvát és Fiiecset,

Marczali Dénes ugyanez évben Babócsát nyerték adományul (Csánki Dezs i. m.

n. 679. 576.). Kanizsai István, somogyi fispánt, a királyi fajtónállói méltóságra

emelte (Századok, 1880. 743.) ; utóbb pedig 1401-ben a htlen Korpádi János birtokát:
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Korpádot is adományul nyerte (Csánki D. i. ni. II. 679.). A fnemesség mellett

a somogyi kisebb nemesekrl sem feledkezett meg a király ; így Kvágórsi Kiss

György, L398 deez. 27-én, számos részbirtokra nyert adományt, utóbb pedig eszter-

gomi várnagy lett.

A fogságba került Fanesi testvérek a királytól kegyelmet nyervén, megígér-

ték, hogy a két Laczkli megöletéseért, a kiket Zsigmond hívei a krösudvarhelyi
értekezleten összekaszaboltak, senkin bosszút nem állanak (Millenn. Tört. III. 437.).

Z
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Zsigmond pazarló életmódjával, de fként a dédelgetett idegen : lengyel, cseh

kegyenczeinek kicsapongásai miatt, ismét maga ellen háborította az országot s

most a legels méltóságok állottak az összeesküvk élére, a kik Zsigmondot
1401-ben Budán elfogták és Visegrádon, majd Siklóson fogságba vetették.

A Garaiak, mint Maróthi János, mindent elkövettek a király kiszabadítása érde-

kében. Sikerült is megnyerni a fméltóságokat, hogy Zsigmondot ismét vissza-

helyezzék trónjára, Garai és Maróthi János ugyanis az sz derekán meggyzték
Marczali Miklóst, hogy a király is hajlandó az idegen kézre adott várakat vissza-

venni, a mivel a legnagyobb akadálya elhárult kiszabadulásának. Mire az országos

tanács urai, a kik augusztus végén Patán gyülekeztek össze, okt. 24-én Eszter-

gom helyett az ideiglenesen megjelölt tanácskozó székhelyre : Zákányba gyltek.
Ez alkalomból Zsigmond idegen kegyenczei kiadták a bitorolt várakat.

Az országos tanácsnak az okt. 24-én Zákányban tartott ülésébl egy kiad-

ványt is bírunk s ez volna az országos tanács kiadványai között a legkésbbi
(gróf Zichy Okmt. V. 255.).

Zsigmond nemsokára vissza is nyerte szabadságát és Siklósról szabadulván,

Pápán, okt. 26-án, találkozott az ország rendéivel, a kiknek megfogadta, hogy
fogságbavettetéseért senkin sem áll bosszút.

Nápolyi László. A Kis Károly fiához, nápolyi Lászlóhoz szító magyarok számos kudarczaikon

nem csüggedtek el, st a király törvénytelenségei miatt, az ország magas méltó-

ságai is mindinkább az elégületlenekhez hajlottak. Ezek a furak az 1402. év

végén, vagy 1403 elején Váradon elhatározták Zsigmond letételét és László nápolyi

királyt jelölték a trónra.
Lá
ur
a

ak
ósomogyi A Kanizsaiak, Miklós és István, az értekezletrl hazatérve, fegyverbe szóh-

tották a nemességet. Somogy nemességébl többen csatlakoztak hozzájuk, mint

Rupoü vagy Rupolujvári Tamásfi István és János, Kaposujvár urai, továbbá

Kövágóörsi^ György fiai : Battyáni László és Albert, a kik Szabást, az egyik

Atádot és Ötvöst bírták, Fdncsi György, Mesztegnyi Szerecsent/ Mihály (Mesztegny,

Agáros és Edde birtokosa), Korpádi István és Péter.

A somogyiak már februártól ersen készüldtek erre a hadjáratra, a mint

ezt Szécsényi Frank országbírónak febr. 14-én kelt kétrendbeb perhalasztó levelei

bizonyítják, melyekben Sztárai Pónya fia Benedeknek, Hídvégi Bakos fia László,

továbbá Bebek Imre vránai perjelnek : a Benedek pécsi fesperes és ennek sztárai.

kisfalvi, simonfalvi stb. jobbágyai ellen indított perét a hadjárat miatt, elhalasztotta

(gróf Zichy Okmt. V. 338.).

A pártüt furak, Szlavónia felé vonulván, márcz. 23-án Hedreh (Hedrehely)

községben gylést tartottak, melybl megparancsoltak az ország összes népének,

hogy az adót Debröi István kezébe szolgáltassák be.

Nápolyi László késedelmeskedése azonban jelentékenyen megkönnyítette Zsig-

mond helyzetét. Zsigmond hívei ugyanis, névszerint: Stibor vajda, a Garaiak. Czillei

Hermán, Maróthi János, Perényi Péter, a lázadás elfojtására egész haderejükkel

egyesültek, miközben a felkelk, mint a Kanizsaiak, Marezab Dénes, Széchi

Péter, Alsólendvai Bánfi László és István, a László király zászlaja alatt bejött

olasz fegyveresekkel, a Rába felé vonultak.

Birtok-eikobzá- A sebesi ütközetben oly súlyos vereséget szenvedtek a felkelk, hogy a

Dunán túl Nápolyi László pártja tért veszített. Néhányan ugyan még tovább is

verekedtek, de ez már csak részleges ellentállásszámba ment és a Budán. okt.

8-án, meghirdetett közbocsánat után helyre is állott a belnyugalom. Zsigmond
híveit jutalmazásokkal lelkesítette. A behódolóknak is megbocsátott ; a kik azon-

ban vonakodtak békére térni, súlyos büntetéseket szenvedtek, jószágaikat elkobozta

a király. Ilyen makacs pártütk voltak Rupolujvári Tamásfi István és János is.

a kiknek elkobzott birtokain hárman osztozkodnak. Kaposujvárt, tartozékaival.

még 1403-ban Szerdahelyi Ders Márton és Tamási Henriifi János érdéin vajda

nyerték adományul (Dl. 9116.); Somogy-Viszlót, Diósfalut és Olaszfalut pedig

sok.
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V. László. (Az Orsz. Képtárból.)

Mátyás király. (Az Orsz. Képtárból.)
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II. Ulászló. (Az Orsz. Képtárból.)

Miksa király. (Az Orsz Képtárból)
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Tapsonyi Anthimi János szlavón al-bánnak, a késbbi alnádornak és budai vár-

nagynak, adományozza a király (Csánki Dezs i. m. II. 659.).

A Eupolujvariak nagykiterjedés birtokaiból még másoknak is bven jutott. Szilva

Mihály: Rnpolujvári Jánosnak Szend és Dada helységekben lev birtokait nyerte;

Gordovai Fancsi László fia László pedig a Rupolújváriak birtokai közül Kéthely,

Bíegyere-Ujlak, Baja stb. helységekre nyert adományt, st Zsigmond a pártüt
Fancsi György birtokait is neki adományozta (Csánki Dezs i. m. II. 659. 671. 698.).

A szintén htlenség bnébe esett Körágóörsi György fiainak, a Battyániaknak,

Atád (a mai Nagyatád) birtokát pedig Anthimi János nyerte adományai (Csánki D.

i. m. II. 576.) ; Battyáni László és Albert azonban rögtön felszólaltak ez ado-

mányozás ellen és két-évi szívós küzdelem után sikerült is ártatlanságukat kimu-

tatni, minek következtében 1405-ben visszakapták elkobzott birtokaikat. Az 1403.

évi birtokadományosok között szerepel Derecskéi Pál is, a ki Kovásznát és Hor-

pácsot nyerte adományul (Csánki D. i. m. II. 669.).

Marczali Miklós erdélyi vajdát, a ki a pártütésért méltóságainak elveszítéseivel Ke
|ártütknek.

lakolt, Zsigmond csakhamar visszafogadta kegyeibe ; st a pénzszegény király

1404-ben neki és rokonságának, 8020 forintért, elzálogosítja a segösdi uradalmat

(Csánki D. i. m. II. 582.). Midn pedig 1411-ben a velenczések ellen viselt hadat,

a királyi sereg egyik vezérévé is kinevezte. Marczali Miklós vitézül vezérkedett

és ugyanez év nyarán a Motta vára közelében vívott ütközetben esett el (Milenn.

Tört. ÜL 510.).

Zsigmond kegyelmébe visszafogadta Marczali Dénest is, a kit Somogy vár-

megye fispánjává nevezett ki.

A király Marczali Miklós halála után hasonnev fiát, a ki 1403-ban már
alvajda volt, szintén kitüntette kegyével. Marczali II. Miklós Zsigmondot külföldi

útjára is elkísérte. Aachenben is ott volt, midn Zsigmondot, 1414 nov. hó 4-én,

római királylyá koronázták. Résztvett a konstanzi zsinaton is. Zsigmond, h szol-

gálatai jutalmául, 1417-ben neki adta a segösdi uradalmat (Csánki D. i. m. II.

582.). A somogyi urak közül, Marczali II. Miklóson kívül, még Dersfi Benedek
is ott volt Konstanzban, st a királyt párisi és londoni útjaira is elkísérte (Millenn.

Tört Hl. 524.).

A törökök 1415-ben, Zsigmond konstanzi tartózkodása idején, betörtek a Száva A törökök,

vidékére, midn is az ország kormányzói, kik a távollev királyt helyettesítették,

csupán a végvidéki hadert mozgósították ellenök. Doboj váránál a magyar sereg

nagyobb részét elfogták a törökkel szövetkezett bosnyákok ; fogságba került két

somogyi nemes is, névszerinti Osztopáni György, kinek családja már ekkor jelen-

tékenyen szerepelt a vármegyében, továbbá Alapi János (Millenn. Tört. III. 528.).

Az ország kormányzói, Alapi János kiszabadítása érdekében, még követséget

is menesztettek a törökkel szövetséges Lazarevics István deszpotához, hogy járjon

közbe a töröknél Alapi szabadonbocsáttatásáért.

Alig fejezték be a török hadjáratot, már éjszakról támadt veszedelem. A kon- Husziták.

stanzi zsinaton ugyanis nem tudták elnyomni az egyházi reformáczió lázongó szel-

lemét, st a reformátor Húsz Jánosnak eretnekké nyilvánítása, s máglyán történt

elégetése után, Csehországban véres harezok törtek ki. Ezekben a harezokban
Zsigmondnak, mint 1419-tl a Cseh királyság urának, a huszitákkal is meggylt
a baja. Hadaival már 1420 nyarán Csehországban harezol és egészen 1421 márczius

haváig leköti ez a hadjárat, melyben többek között résztvettek a Héder-nembeli
Tamási László és Henrik testvérek is, az egykor oly nagy szerepet vitt Henrik-

fiak utódai, egyenes leszármazói a Héder-nembeli ni. Henrik fia Jánosnak, Somogy
vármegye egykori fispánjának, kinek családja, az 1315— 1321. évi belháborúk
ntán, teljesen letnt a közszereplés terérl. Közel egy évszázad multán emelked-
nek ki csak újból János utódai, hogy jóvátegyék azokat a garázdálkodásokat, a
melyekkel seik, a XIII század végén és a XIV. század els felében, az ország
ostoraivá váltak. A király e két érdemes lovagot, csehországi vitézkedéseikért,

1421 szept. hó 21-én a kápolnásvisnyei uradalommal jutalmazta meg ; st azontúl

László, az 1419—1431. években, a kir. fajtónállói méltóságot viselte, Henrik
1437 szept. 16-án a székelyek ispánja volt (Hazai Okmt. III. 320. — Századok
1895. 151).

A huszitákkal vívott harezok alatt sem szüneteltek a törökellenes hadikészü- Ro
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ldések
; a király 1428 tavaszán, jelentékeny hadervel, az Al-Dunán, Galambócz

váránál szállott ellenök hadba, a mely vár ostromából emlékezetes a Rozgonyi
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[stvánné, született Szentgyörgyi Czeczilia hsies szerepe, a ki hajójáról, mozsa-
rakból és vetgépekkel, ltte s irtotta a törököt, késbb a magyar sereg vissza-

vonulásánál is kitüntette magát. Zsigmond király nem maradt hálátlan, 1428-ban
Fels-lJgal, Alsó-Ugal (ma puszta Tab mellett), Bábony, Csaba (ma puszta Tab
mellett), Pesze (ma puszta Pösze néven), Lullya (ma puszta Endrédtl délkeletre),

Lyaba (ma puszta Endrédtl délre, Jaba néven), Nyim, Bére (Endréd és Lullya

vidékén) helységek és Pakol-puszta részeit adományozta a hs asszony férjének

(Csánki D. i. m. II. 692.). Zsigmond utóbb még az 1435—36. években is újabb
adományokkal gyarapította a Rozgonyiak somogyi birtokait, úgy hogy e család

a XV. században a vármegye nagybirtokosai közé sorakozik, s e század közepétl
vezetje a somogyi közéletnek.

A
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' ssze ^ huszita és török martalóczok szakadatlan betörései fokozottabb védekezésre
szorították az országot. A Nagy Lajos király idejébl kifejldött bandériáüs rend-

szer elégtelennek bizonyulván a kétféle veszedelem visszaverésére, az országot

kormányzó furak, 1432—33-ban, részletes honvédelmi javaslatot terjesztettek a

frendek elé s ennek alapján az ország haderejét vármegyénként összeiratták.

Ez összeírás szerint : Somogy a Vercze, Zala, Baranya, Bács, Pozsega, Valkó,

Bodrog, Szerem és Tolna vármegyék nemességével alkotott egy bandériumot.
Albert. Zsigmond halála után (1437 decz. 9.) a rendek az vejét, Albert osztrák

herczeget választották királylyá. De Albert neje, a nagyravágyó Czillei-ivadék,

nem tudott belenyugodni a királyi hitves szerepébe ; hiszen születési jogon inkább

örökösül tekintette magát. Erzsébet királyné már a koronázásnál azt követelte,

hogy t is az esztergomi érsek koronázza meg ; ámde Rozgonyi Simon veszprémi

püspök ragaszkodott püspöksége si jogaihoz, s Albert király híveitl is támogat-

tatván, így Erzsébet ekkor kénytelen volt engedni. Azonban a nagyravágyó

királyné sohasem bocsátotta meg a Rozgonyiaknak, hogy Simon püspök férjének

biztosította a hatalomban az elsséget (Millenn. Tört. III. 611.).

Albert király 1439 jún. havában, midn a törökök megszállották Szerbiát,

fegyverre szólította az ország nemességét. Somogyból a MarczaUak és a Rozgonyiak

csatlakoztak a királyhoz, a ki e hadjáraton megbetegedett és 1439 okt. hó 27-én

Neszmélyen elhunyt. A halála után támadt pártviszályokat a somogyiak is meg-
sínylették.

U
Erzsébet

S ^ rendeknek Budára gylt többsége, 1440 jan. 1-én, élni akarván a szabad

királyválasztás jogával, a lengyel Ulászló meghívására küldöttséget indított el, a

melybe beválasztották Marczali Imrét, Somogy vármegye fispánját, Albert király

egyik meghitt emberét is.

Erzsébet hívei sem tétlenkedtek eközben, bár Ulászló fényes kísérettel köze-

ledett Buda felé, Széchi Dénes esztergomi érseket rábírták, hogy Erzsébetnek

idközben, Komáromban, született László nev fiát megkoronázza.

A somogyiak közül a Marczaliak, a Rozgonyiak, a Héder-nembeli Tamási Vajdafi

Henrik, Kaposujvár ura, a ki Albert király uralkodása alatt országbíró volt, vala-

mint Újlaki Miklós, az ország egyik leghatalmasabb és leggazdagabb fura, a ki

épp ezidtájt szerzett Somogyban birtokokat, Ulászlót pártolták. 1440 els felében
,

a somogyi köznemesek is inkább Ulászlóhoz szítottak, csakhogy Erzsébet értett a

párthívek toborzásához. Rábeszélésekkel, megfélemlítésekkel, bkez adományo-

zásokkal igyekezett Ulászló tekintélyesebb híveit eltántorítani. Még 1440-ben

Zagorhidai Tárnok Demeternek adományozta a két Bajont, melyek Bajoni Imre

magvaszakadtával szállottak a koronára (Zalai Okmt. II. 503.).

Erzsébet osztrák udvaronczai Ulászló táborából átcsábították a Rozgonyiak

közül : Istvánt és Györgyöt is, a kik a kis László hségére felesküdtek s királyokul

elismerték (Fraknói Vilmos: Mill. Tört. IV. 22.). Hasonlókép Erzsébethez pártolt

Tamási Vajdafi Henrik, a kit azonban a széki csatában elfogtak, s mert Ulászló

is rovásra írta az ilyen árulókat, a Henrik Remete, Kánya és si nev birtokait,

1441-ben, Csapi Ákosnak és Kisvárdai Miklósnak adományozta. Elnézte azt is.

hogy Újlaki Miklós, a ki ezen idtájt sikerrel harczolt a Dunán túl Erzsébet hívei

ellen, 1443 után, Hédervári Lrincz nádortól és Tamási Vajdafi Henriktl Kapos-

ujvárt elfoglalja (Csánki D. i. m. II. 699. — Századok 1895. 151. — Teleki

:

Hunyadiak kora X. 72.).

Rozgonyi Györgyöt azonban nemsokára ismét Ulászló táborában találjuk,

a ki megbocsátott neki, st országbírónak is kinevezte (Teleki i. ni. X. 104.).

Újlaki Miklós e pártviszályok között mind több birtokot szerez a vármegye
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területén. 1445-ben már Zákány vára is az övé volt, a melyet ekkor Hunyadi

Jánossal közösen bírt (Csánki Dezs i. m. II. 573. 575.).

1444 szén, a várnai vesztett csata után, Ulászló tragikus halálával, jobban a gyermek

megersödött a László ügye. Nevezetesebb jelentség volt : az 1445 április hó
asz ugye '

4-ére összehívott országgylés, melyen az ország kormányának élére két fkapi-

tányt rendeltek ki, s melyen László király hívei mindent megmozgattak, hogy az

országgylés törvényesen elismerje királyul a gyermek Lászlót. Ulászló volt híveit

leginkább az tartotta vissza ettl, mert László a Frigyes német király hatalmában

és tutorsága alatt volt, mégis kiszabadítására egy alkudozó bizottságot küldtek ki

Újlaki Miklós vezetésével, a ki az elz évben Somogy vármegye fispáni méltó-

ságát is viselte.

Újlaki, a veszprémi püspök és Marczali Imre, a vármegye volt fispánjának,

kíséretében szept. 30-án érkezett Bécsbe, a hová káprázatos fénynyel s pompával

vonult be, azonban útjok és alkudozásuk eredménytelen maradt. Frigyes meg- Hunyadi János,

tagadta a gyermek király kiadását s így a rendek, 1446-ban, a rákosi ország-

gylésen Hunyadi Jánost választották az ország kormányzójává.

Hunyadi János, kormányzósága alatt, több adománylevelet állított ki egyes

somogyvármegyei birtokokra. 1447-ben a Kismaróthiaknak és a Kissávolyiaknak

Kis-Sávoly részeit adta ; ugyanez évben az Osztopáni család és Osztopáni Zöld

Péter Gutát és Töl részeit nyerték tle adományul (Csánki D. i. m. II. 691.).

A kormányzó, Hédervári Lrincz halálakor, 1448-ban nádorválasztó ország-

gylésre hívta egybe a rendeket. Ez országgylésen Somogy vármegyét Berekfalvi

Zopa Péter, Fajszi Miklós, Ugrón Imre és Thúri Kozma képviselték. A somogyi

követek közül különösen kitnik Zopa Péter, a ki a törökök elleni harczokban is

vitézül megállotta helyét. Hadi érdemeit a kormányzó, 1448-ban, több birtokra szóló

adománynyal jutalmazta (Századok 1874. 246. — Kovachich : Vestigia Com. 266.).

V. László király, midn trónra jutott, Ulászló volt híveit, elssorban Hunyadi v. László.

János barátait, szintén adománylevelekkel igyekezett magához kapcsolni. Az elsk
között Újlaki Miklóst kötelezte le, aki három évtizeden át valóságos fejedelmi ház-

tartást tartott a vármegyében és most, 1453 szept. 14-én, új adományul nyerte a

kaposujvári várnak a Tamásiakat illet részét is (Csánki Dezs i. m. II. 574.).

A Gordovai Fancs család 1455-ben nyerte új adományul : Korpád, Henézd,

Simonyi, Kozma, Agáros, Edde, Mesztegny stb. birtokokat, Ipoltfalvi Miklós pedig

Ipótfalva, Csókak, Patcza stb. más helységekre nyert adományt (Csánki D. i. m.

H. 671. 677.).

Az ifjú király azonban Czillei Ulrik nagybátyjának befolyása alatt Hunyadi
Jánossal szembekerült, kinek a hívei, a köznemesek, szívbl meggylölték a királyt

környez furakat és az így feltámadt pártoskodás ismét a megpróbáltatások

örvényébe sodorta a nemzetet. E közben híre érkezett, hogy a szultán nagy
sereggel Nándorfehérvár ostromára készül.

A király környezete fásultan nézte a közelget nagy veszedelmet, csupán

Hunyadi János, felejtve méltatlan sérelmeit, igyekezett sereget szervezni. A Hunyadit
támogató kevés furaink között találjuk a vármegyében birtokos Kanizsai Lászlót és

RozgonyiRajnáldot is. Már Marczali János, Somogy és Zala vármegyék akkori fispánja,

nem mozdult ki marczali várából, noha figyelemmel kísérte Hunyadi hadainak

mozdulatait, mert május 26-án levélbelileg kér értesítést, Kapisztrán Jánostól,

a törökök ellen indult fseregrl (Kapisztrán János levelezése a magyarokkal 51. 1.).

Hunyadi János 1456 júl. 14-én, a lánglelk Kapisztrán János ferenczrendi

szerzetesnek segédkezésével, Nándorfehérvárnál tönkreverte a törököket. E diadal

után rohamosan peregtek le az események : Hunyadi János meghalt, Czillei Ulrikot

összekaszabolják a Hunyadiak barátai, majd Hunyadi Lászlót 1457 márcz. 16-án

Budán lefejezik. E gaztetten az ország legnagyobb része felzúdult s mialatt

V. László a Hunyadi-ház barátainak kitör haragja ell Prágába menekült, a pol-

gárháború rémségei árasztották el az országot.

V. László halálának hírére az országos tanács, melynek Marczali János is tagja

volt, 1458 jan. l-ére királyválasztó országgylést hirdetett Pestre, a hová Somogyból
Kanizsai László és Rozgonyi Sebestyén is bevonultak Szilágyi Mihálynak, a Hunyadi-
párt vezérének, kísérjeként.

A rendek jan. 23-án Hunyadi János másodszülött fiát : Mátyást kiáltották ki Mátyás király,

királylyá, s a Mátyás után Prágába küldött fényes követségben ott találjuk a vár-

megye fispánját: Marczali Jánost, továbbá Rozgonyi Jánost és Sebestyént.
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Az ifjú király uralkodásának els évtizedében oldala mellett találjuk a vármegyé-
ben birtokos Rozgonyi Sebestyént, s Gúthi Ország Mihályt, Hetes, Korpád, Jákó, Papsára
és Denna urát. a Hunyadi-háznak egyik régi, odaadó hívét, a kit a király, Garai

László helyébe, nádornak tett meg. A vármegyében birtokos urak közül Rozgonyi
János királyi tárnokmester, Kanizsai László pedig 1465-ben flovászmester volt.

Mátyás uralkodásának els két évtizedében, a vármegye területén nevezetesebb

esemény nem történt, sem a csehországi hadjárat, sem az 1471. évi összeesküvés,

midn Mátyás letételére törtek, Somogyban nagyobb mozgalmat nem idézett el.
Mátyás csehországi hadjáratából következményekkel járt egy Boroszlóban

kötött szerelmi viszonya, melybl, egy boroszlói elkel polgárcsalád lányától,

1473 ápr. 3-án született fia: a késbbi Corvin János, kinek a születését egyelre
titkolták (MII. Tört. IV. 287.). Midn azonban látta Mátyás, hogy Beatrixtl,

második nejétl sem remélhet törvényes utódot, szeretete fokozódott törvény-

telen gyermeke iránt és már 1479-ben kifejezte abbeli szándékát, hogy a gyermeket
törvényesíti s berezegi rangra emeli. Elször ugyanez évben adományozott neki

birtokokat Erdélyben, melyet csakhamar követtek a többi adományok is, Corvin

János Somogyban is birtokos lett. 1484 Lak várát (a mai Öreglak) adományozta
neki, de melyet Corvin János, 1490 táján, Pöki Antalnak és Ferencznek adott.

Corvin birtokolta még Hetes, Látrány és Denna helységeket is (Csánki Dezs i.

m. II. 574. 578. 682.). Mindamellett, fleg Beatrix magatartásán és az ellenséges

közhangulaton, meghiúsult Mátyás akarata, a herczeg trónörökössé nyilvánítását

kénytelen volt elhalasztani (Mill. Tört. IV. 293.).

Mátyás király. Ország Mihály nádor elhalálozván, 1486 jan. hó 1-ére nádor-

választó országgylést hívott egybe, melynek tulajdonképpeni tárgya ugyan a nádor-

választás volt, de emellett a király az ország rendéinek, panaszaik és kívánalmaik

eladására és elterjesztéseik tárgyalásában, korlátlan szabadságot biztosított.

Somogy követei éltek is az alkalommal. Felpanaszolták s az alsó papsághoz
intézett pápai bullákkal bebizonyították, hogy a plébánosok helytelenül követelnek

az erszakos halállal kimúlt emberek temetéseért 4 forint díjat (Mill. Tört. IV. 307.).

Az országgylés tárgyalás alá is vette a somogyi követek elterjesztését, és ez

ügyben az 1486 : LXIII. t.-cz. intézkedik.

Ezidtájt megromlott a vármegyében a közbiztonság is. Páti Török László

és Vései Kürtösi György, bizonyos Bocskai István nev nyilvános rablóhoz csatla-

kozva, pusztították és rabolták Somogyot. Mátyás megfosztotta ket birtokaiktól,

a melyeket 1486-ban Tolnai Bornemisza János alkincstartónak adományozott. De
Bornemisza kegyelmet eszközölt ki Török László részére, st testvérévé fogadván azt,

a Pát, Bennek, Gárdos, Váraszló stb. helységekben bírt jószágok felébe is vissza-

bocsátotta (Csánki Dezs II. 666.).

Mátyás király uralkodásának végszakában telepednek le a Báthoriak a vár-

megye területén. Marczali László, nagynev családjának utolsó fisarja, kinek neje

Báthori Kató volt, 1474-ben kölcsönös öröködési szerzdést kötött Báthori Istvánnal

és testvéreivel. Marczalinak 1488-ban bekövetkezett halála után roppant kiter-

jedés birtokai, a melyek Babócsa, Fejérk, Gerecz, Zákány várak. Somogyvár.

Marczali és Segösd városok körül csoportosultak, a Báthoriak kezébe mentek át.

A Báthoriak, 1495-ben adománylevelet nyervén n. Ulászló királytól a Marczali-

féle javakra, a vármegye legnagyobb birtokosaivá lettek és egészen a török hódolt-

ságig vezérszerepet vittek a vármegye közéletében.
N

jeíöit.

irály" Mátyás 1490 ápr. 6-án elhalálozván, Beatrix özvegy királyné, Komáromból,

királyválasztó országgylést hívott egybe. Még el sem temették a királyt, máris

megindult a versengés a magyar koronáért. Miksa római királyt többek között a

Kanizsaiak (László, János és István) is támogatták. A Rozgonyiak ellenben a

Jagelló-házból származott János Albert herczeg pártjára állottak. A vármegye egyik

legnagyobb birtokosa, Báthori István meg Jagelló Ulászló pártjának lett a vezére.

Míg Újlaki Lrincz, a vármegye egykori fispánjának, Újlaki Miklósnak kalandos

élet fia, Mátyás királynak külföldi hadjárataiban hséges fegyvertársa. Corvin

Jánosnak ajánlotta fel szolgálatait.

Az országgylésen Ulászló pártja volt túlsúlyban s miután Corvin János néhány

hívével, mint Újlaki Ferenczczel, megfutott és félrevonult Budáról, a nagy többség

riászlónak ajánlá fel a koronát és Corvin János is meghódolt (Mill. Tört. IV. 346.).

A Somogyi nemesség, bizonyára a Báthoriak befolyása következtében, szintén az

Ulászló királyságát pártolta.
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Miksa romai király azonban nem sokat tördött az országgylés határoza-

tával, hanem fegyverrel igyekezett a magyar trónt kivívni. Hadai 1490 szén
egész Székesfehérvárig nyomultak, útközben Sopront, Kszeget, Szombathelyt,

Veszprémet elfoglalták, s szeptember 28-án a Kanizsaiak is behódoltak neki; st
Corvin János híve : Újlaki Lrincz is menedéklevelet kapott nov. 28-án Miksától,

a kinek a hadai Veszprém felé közeledvén, Somogy vármegyét is felszólították a

csatlakozásra (Archív fii r Kundé Österr. Geschichtsquellen III. 458.), de a vár-

megye nemessége, hihetleg Báthori István és Somi Józsa ösztönzésére, vissza-

utasította a felhívást, st Báthori Istvánnak csapatot bocsátottak rendelkezésére

és az ev végén Miksa h;;dait
;
az elfoglalt városokból, egymás után kiverték.

II. Ulászló király, hogy híveit szaporítsa, uralkodásának els éveiben szintén

számos adománylevelet állított ki.

Korothnai Jánosnak, a ki Mátyás király idejében két ízben a vármegye ii. uiászió.

fispánja és nádori ítélmester is volt, Sárd falu felerészét adományozta (Századok

1870. 16. L). Derencséuyi Imrét, a ki Szapolyai Orsolyát vette nül, 1490-ben
Somogy vármegye fispánjává nevezte ki. Ezenkívül személyes látogatásaival is

megtisztelte híveit.

1495-ben, az országos pestis-ragály miatt, az egész évet részint utazással,

részint vadászattal töltötte el és 1495 végén Bács városába érkezett, onnan
1496 jan. havában Valpóra s innen Babócsára jött, a hol a Báthoriak vendége volt

Ulászló király, a ki Babócsáról Sümeg felé folytatta útját (Ráth Károly i. m, 260.).

Derencséuyi Imre, a Mátyás király halálát követ idben, a szakadatlan török

támadások ellen több ízben hadba vonult s 1493-ban török fogságba került, hol

nemsokára elhunyt, Halála után a király Butykai Pétert, Mátyás király egyik

kedvelt emberét, nevezte ki Somogy vármegye fispánjává, Butykai fispánsága
alatt, fleg Somi Józsa temesi fispán s az alvidék kapitányának közbenjárására,

H. Ulászló 1498 jan. 6-án czímert adományozott a vármegyének. Adományleve-
lében különösen hangsúlyozza, hogy ez adománynyal a vármegyét a Miksa hadainak

1490. évi betörése alkalmával tanúsított hségéért és áldozatkészségéért óhajtja

kitüntetni.

Ezek az adományok azonban nem lohasztották le a vármegyei köznemesség
elégületlenségét, úgy hogy az 1505. évi február havában tartott országgylésen
kíméletlenül támadták a királyi udvart s az udvarhoz szító furakat.

A király, a köznemesség kiengesztelésére, ezévi szeptember hó végére új ország-

gylést hirdetett, a melyen a vármegyébl Korothnai István, Gordovai Fancsi János,

Tóthi Lengyel László és Inakodi Kálmán János jelentek meg (Századok 1870. 17.).

II. Ulászló, kevéssel az országgylés megnyitása eltt, Báthori Györgyöt,

Babócsa várának urát, nevezte ki a vármegye fispánjává, a ki az országgylésen,

mint flovászmester, szintén az udvari párthoz tartozott. Báthori György fispán,

ha Tubero Lajos dalmát történetírónak hitelt adhatunk, már kora ifjúságában

nem mindennapi tehetséget árult el. Báthori István, a kenyérmezei hs, állítólag

neki szánta. Mátyás király halála után, a magyar koronát. Az udvar keresve sem
találhatott nálánál alkalmasabb embert a somogyi fispánságra, mert abból a családból

származott, mely a nagyrátör Szapolyaiakat halálosan gylölte s így neki a Szapo-
lyai Jánoshoz szító vármegyei nemességet leginkább sakkban tarthatta.

Az 1505. évi országgylésen a nemzeti párt, a mely a nemzeti királyság u. Lajos.

visszaállítására tömörült, már szervezve volt. Egy évtizedet meghaladó idn át

folyt ez a küzdelem, mely II. Lajos király trónralépte után (1516) mindinkább
szenvedélyesebbé fajult. Mindamellett az 1516. évi országgylésen az udvari és

nemzeti párt mégis egyezséget kötöttek az ország kormányzása fell. Elhatározták,

hogy a királyt nagykorú uralkodónak fogják tekinteni, a ki mellé azonban az

országgylés által évenként választandó : hat fpap, hat országnagy és tizenhat köz-

nemesbl álló országtanácsot szerveztek az ország ügyeinek kormányzására,
Ennek az országtanácsnak a somogyi birtokosok közül: Perneszi Miklós és Fajszi

János is tagjai voltak, tehát ket a nemzeti párt vezérféríiainak is tekinthetjük,

mint a kiket a köznemesség bizalma ültetett e fontos állásba (Mill. Tört. IV. 421.).

A köznemesség és az udvari párt elkeseredett viszálykodásai között, 1521
nyarán, érkezett hír a vármegyébe Nándorfehérvár ostromáról. Midn is a király

közfelkelést hirdetett, Tolnát jelölte ki gylhelyül, s maga is táborba szállott.

A közfelkelést Somogyban is meghirdették, s Kisegresi Takács László nev
nemes, a felkelés közhírré tétele után, jól. 19-én megjelent a somogyvári konvent
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eltt és kijelentette, hogy mivel terméketlen földjei miatt teljesen elszegényedett,

nem tehet eleget a királyi rendeletnek, mely, htlenség bnének terhe alatt, hadba
szólítja. Ezért magát Tolnai Máté pannonhalmi fapát védelme alá helyezi, s mert
a Benedekrend már korábban is segélyezte, kérte, hogy most is a rend küldjön
alkalmas embert helyette a táborba. Hálája jeléül felajánlotta kisegresi részbirtokát

(Pannonh. Szent Benedekr. tört. III. 286.).

Idközben Báthori István nádor és Szapolyai János erdélyi vajda is meg-
érkeztek hadaikkal, azonban az ellenségeskedéseik miatt lehetetlenné vált az
együttmködésük. Nándorfehérvár eleste után a szultán Bolgárországba, míg II. Lajos
király Budára vonult vissza, a hol Nándorfehérvár visszahódítása czéljából ország-

gylést hirdetett, melyen megszavazták a hadiadót, egyben rendkívüb intézkedéseket
léptettek életbe az adók kezelésérl és behajtásáról, de mert a végrehajtás nem
a vármegyék kezébe volt letéve, az adókezelésnél eddig tapasztalt visszaélések

még fokozottabb mértékben jelentkeztek.
W
istván

Zy
-A-2 1525. évi hatvani országgylésen Werbczy Istvánt, a nemzeti párt vezé-

rét, választották nádorrá s így a köznemesség teljes diadalt ült. A hatvani ország-

gylés hatása csakhamar érezhet volt a vármegyében is. Az aug. 23-án tartott

közgylésen, a többségben lev köznemesség a pannonhalmi apátság tizedszedési

joga ellen foglalt állást s a vármegye területén beszüntette a tizedszedést. Karai
András, az apátság remeteudvari ispánja, rögtön felszólalt Báthori György fispán-
nál, a ki kijelentette neki, hogy e határozat ellenére is megengedi a saját és

testvére birtokain a tizedszedést, mert a vármegye határozatát rosszalja, de egyebet
azonban nem tehet. Karai András ekkor figyelmeztette az apátságot, hogy járjon

közbe minél elbb e határozat ellen a királynál, különben helyrehozhatatlan kár

éri az egyházat (Pannonh. Szent Benedekr. T. III. 759.).

Az 1526. évi ápr. 29-én tartott rákosi országgylésen ismét a Báthori-párt

volt a helyzet ura. Szapolyai János el sem ment az országgylésre s így a
magára maradt Werbczy lemondott a nádori méltóságról. Báthori Istvánt vissza-

helyezték a nádori méltóságba és intézkedtek a törökök elleni hadjárat megindí-

tása fell is. Mindezek az intézkedések azonban már nem gátolhatták meg a bukást,

bár a török hadak közeledtének hírére közfelkelést hirdettek és gylhelyül Tolnát

tzték ki.

A királyi sereg közeledtére a vármegyei urak is Tolnára vonultak. A köz-

nemességbl azonban kevesen jelentek meg. Nemeske községben ma is mutogat-

nak egy nyerget, a Bertha család hagyománya szerint: egyik sük ezt a nyerget

használta a hadjáratban, melyben Nemeskérl összesen 18-an vettek részt.

a mohácsi vész. Az 1526 aug. 29-én vívott mohácsi csatában, a magyar sereg csaknem teljesen

megsemmisült, maga Lajos király is a megáradt Csele-patakba pusztult. Az eleset-

tek között volt Bucsányi Korláthki Péter, Lakvár (Öreglak) ura ; Báthori András

:

Barcs, Babócsa és Segesd ura ellenben megmenekült. Ott volt-e Báthori György
fispán a mohácsi ütközetben, errl nincsenek adataink, annyi bizonyos, hogy
túlélte a mohácsi vészt s Andrással együtt jelentékeny részt vett a mohácsi vész

után kitört pártküzdelmekben.

A mohácsi vész fordulópontja a vármegye történetének is. Megkezddtek a

versengések a magyar koronáért és, a közel két évtizedes polgárháború után,

elkövetkezett a török hódoltság, mely évszázadok munkáját döntötte romba s az

egykori jólét helyébe a pusztulás lépett.

3. Egyházi és mveldési viszonyok a középkorban.

Szent István a veszprémi diadal napján a somogyi tizedet Szent Mártonnak

ajánlotta fel, a kinek tiszteletére épp ekkor épült a nemzeti történelmünkben oly

nevezetes monostor : a Bakony hármas elhegyén. A térít apostolok innét mentek

át Koppány hajdani tartományába,

^monostor" A szentmártoni kolostor szerzeteseinek a térítés nehéz munkájában híven

segédkeztek a pécsváradi monostor lakói, a kik valamivel közelebb laktak Kop-

pány földjéhez s az alapító fejedelem, éppen erre a veszedelmes szomszédságra való

tekintettel, kétszáz vitézt rendelt a monostor védelmére (Marczaü Henrik: Millenn.

Tört. I. 237.). Szent-Márton szerzeteseire így is nehéz feladat hárult, mert hogy

a bkez fejedelem által felajánlott javakat élvezhessék elébb meg kellett téri-
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teniök ezt a szilaj kedvtelésekhez szokott népet, s évtizedek szívós munkájával

sikert is arattak.

Szent István a nemzeti királyság megalapításával egyidejleg Ascherik apátot

Rómába küldte, hogy a tervbevett 10 püspökség felállításához II. Szilveszter

pápa jóváhagyását megnyerje, s még a nemzeti királyság els évtizedében alapí-

totta e tíz püspökség közül : a veszprémit. A pécsi püspökség alapítása már a

szent király uralkodásának végszakából ered. Mindkét püspökség fennhatósága a

középkorban is kiterjedt Somogy vármegyére.

Nemzeti királyságunk els századában a mai Somogy vármegye legnagyobb

része mégis nem tartozott egyik püspöki megye területéhez sem, hanem közvetet-

lenül a szentmártoni monostornak volt alávetve. Szent István király az apátság

1001. évi alapítólevelében világosan kifejezi, hogy a somogyi vár tartományát

nem a megyés püspöknek, hanem a szentmártoni monostor apátjának fogja

alávetni.

A veszprémi püspökség 1009 tájáról kelt eredeti alapítólevele ugyan nincs

meg, hanem az 1298. évi átiratból tudjuk, hogy Somogyot a püspökségnek alá-

vetett területek között nem sorolja fel. A somogyi vár területe így tehát nem
tartozott a püspökség hatósága alá, máskülönben arra, hogy a vármegye meg-
nevezése a püspökség alapítólevelébl kimaradjon, ok nem forgott fenn (Ortvay

Tivadar : Magyarország egyházi földleírása.).

A segösdi kerület (Civitas Seggusdiensis) az Árpádok alatt külön igazgatási

terület volt és egyházi tekintetben is külön fhatóság alatt állott. Ez a királynék

udvartartásának ellátására rendelt terület ugyanis kezdettl a veszprémi püspök-

ség fpásztorkodása alá tartozott, a kinek si jogai volt a királyné megkoro-

názása s a királyné részére az egyházi kegyszerek kiszolgáltatása is. A minthogy

Somogy népe a tizedet, Szent István király rendeletébl, a szentmártoni apátság-

nak fizette s az apátság gondoskodott a hívk lelki szükségleteirl is.

A szentmártoni apátság a térítésekkel megkezdett lelki hatást tovább ápolta

templomaiban és remeteségeiben. Kröshegyen, Tardon és Tepejen még 1102 eltt

épültek templomok, a Zseliczségben 1175-ben már egy kisebb kolostor, Vityán pedig

1226 eltt Szent Jakabról elnevezett remeteség állott fenn (Erdélyi László : A pan-

nonhalmi Szent Benedekrend tört. I. 307—324.).

A népesség szaporodásával azonban a szentmártoni apátság szerzetesei egy- Somogyvári

magukban már nem tudták ellátni a lelkipásztori teendket és a helyzet javítására
apats s '

Szent László király 1091-ben a somogyvári apátságot alapította. Az itt letelepedett

franczia szerzeteseknek egyik fteendjéül éppen a lelkipásztorok képzését tzte
ki. A somogyvári apátság alapítása az új hódítások következtében is szüksé-

gessé vált.

Szent László a hódított területen : Zágrábban alapított új püspökséget, a

melynek fennhatósága a Dráva mentén a mai Somogy vármegye területére is

kiterjedt s így a szentmártoni apátság hatásköre ezzel is szkebb területre szorult,

de még inkább a veszprémi püspökök terjeszkedése miatt.

Midn a XIV. század els felében a pápai tizedszedk megkezdték mk
désüket Magyarországon, Somogy vármegye nagy része már a veszprémi egyház-

megyéhez, keleti része pedig a pécsi püspökséghez tartozott.

Az 1332—37. évi pápai tizedjegyzékek rendkívül becses adatokat tartalmaz- Pápai tizedjegy-

nak Somogy középkori egyházi beosztásáról. Ezek az adatok azonban csak a

legnagyobb elvigyázattal használhatók, mivel a tizedszedk többnyire idegen

egyházi férfiak voltak és a magyar helyneveket sokszor a felismerhetetlenségig

eltorzították.

A magyar fpapi kar áldozatkészségével, és Fraknói Vilmos püspök fárad-

hatatlan utánjárásával megalakult vatikáni magyar bizottság : e tizedjegyzékek

anyagát szigorúan megrostálta, s e bizottság felkérésére, több neves munkatárs
közremködésével, szerkesztette Ortvay Tivadar nagy mvét, mely a vármegye
területének egyházi beosztását a következleg tünteti fel

:

I. A vármegye területének az a része, mely a veszprémi püspökség fpásztori

hatósága alá tartozott, két fesperességre oszlott fel, a segösdire és a somogyira.

1. A segösdi fesperesség a Balatontól a Dráváig terjedt. Nevét a segösdi Segösdi fes-

kerülettl nyerte, mely a XIV. század végén ugyan elveszítette önállóságát, mind-
peresseg -

azonáltal nem olvadt bele a somogyiba, hanem attól különállóan továbbra is fenn-

maradt. Még 1438-ban is említik az oklevelek a segösdi fesperest. A tizedjegyzék
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szerinl a következ 78 plébánia tartozott hozzá: 1. Akoii, 2. Álba Ecclesia = Fehér-
egyház, 3. Atak (a mai Lankócz-puszta szomszédságában), 4. Babolcha (Babócsa),

5. Barachi (Baráti, a mai Nagybaráti-puszta), 6. Bechenen (Belezna), 7. Beké
(Sámson szomszédja). 8. Belaüar (Bélavár), 9. Béren (Iharos-Berény), 10. Berhende
(Berzencze), 1 1. Bobud (Bolhó), 12. Bohal (Bolhás), 13. Bor (Bar-hegyfok), 14. Buda
vagy Boda (a mai Bodvicza), 15. Baku (a mai Baki-malom helyén, Somogyszob
fiókja), 16. Cheluch vagy Magna Telek (Nagytelek, ma ismeretlen), 17. Chochola,
18. Chuturkhel (Csötörtökhely), 19. de S. Colomano (talán a mai Kálmáncsa),
•20. Corpad (Nagykorpád), 21. Dand (Dávod), 22. Déd (Nemesdéd), 23. Dénch (Faze-

kasdencs), 24. Dench (Szkedencs), 25. Egedus, 26. S. Elisabeth (Szent-Erzsébet,

Berzencze szomszédságában), 27. Elyesy (Ellesi egykor Dávod, Balogd és Böhönye
szomszédságában), 28. Fanch-Beren (Balatonberény), 29. Foltus (Fakos-puszta),

30. Garbanch, 31. Gerles, 32. Gurgus (Gárdos-puszta), 33. Herezne (Heresznye),

34. Heuizd (Keleviz), 35. Inke, 36. Ivánnépe, 37. S. Jacobo (Szent-Jakab), 38. Ioha-

ras (Iharos), 39. Kacat, 40. Kakuua (Kákonya-puszta), 41. Kedhely (Kéthely),

42. Kerestúr (Murakeresztúr Zalában), 43. Kintibus, Kuniba (Nagygomba), 44. Kunzen,
45. Leca, Leta (a mai Léta-puszta), 46. Lok vagy Lak (Porrog szomszédságában
elpusztult), 47. Longa-Villa (Hosszúfalu), 48. Lonkóch (Lankócz), 49. Marchali

(Marczali), 50. Meke vagy Morke (a inai Merke-puszta), 51. Melanar, 52. Mezee-
kezen (Mesztegny), 53. Mihad, de S. Michaele (Miháld), 54. Moruchel (Móricz-

hely), 55. Oduarhely (Udvarhely), 56. Omnium Sanctorum (Mindszent), 57. Pachud
(Páczod), 58. So Paulo (Szent Pál), 59. Potoch (Pat), 60. S. Rege (a mai Porrog-

szentkirály), 61. Sag (Ság-puszta), 62. Saka Zob (Somogyszob), 63. Symond (Simonyi),

64. Tukana vagy Chuchana (Csokonya, a mai Erdcsokonya), 65. Veyse (Vese),

66. Volko, 67. Vtinis (Ötvös), 68. Zabád (Szabás), 69. Zacan (Zákány), 70. Zachal,

Zathar, 71. Zakan (az elbbitl különböz), 72. Zéredahel (Szerdahely), 73. Zinner

(Szenyér).
SO
fe s

gy
eresség

^. A somogyi fesperesség a mai Somogy vármegye középs részét foglalta

el. A középkorban egyike volt a püspökség legnagyobb kiterjedés fesperessé-
geinek. 1237-ben Jakab nev fesperesével találkozunk, kinek pecsétjét az Országos

Levéltár rzi. A tizedjegyzék szerint a következ 176 plébánia tartozott hozzá

:

1. Achad (Magyaratád), 2. Adrián (Adorján-puszta), 3. Andach (Andocs), 4. Apáti

(Apáti), 5. Apáti (második ilynev plébánia), 6. Arania (Aranyos), 7. Azard, Zamard
(Zamárdi), 8. Bar (Kisbár), 9. de Sancto Barlaba (Szentborbás a Dráva mellett),

10. Bayun (Nagybajom), 11. Belch (Bécz), 12. S. Benedek (Kaposszentbenedek),

13. Béren (Kisberény), 14. Berenche (Zrenka Vitorág és Viszló szomszédságában),

15. Beseneu (Beseny, Rinyabeseny), 16. Besenen (ma Feketebézseny-puszta),

17. Besnench, Bednec (Bendek), 18. de S. Blasio (Szentbalázs), 19. Boclár

(Boglár), 20. Budoch vagy Budák (Babod), 21. Bulzad (Bogát), 22. Bun, Byw (B-
puszta), 23. Cass vagy Kavas (Kási-puszta), 24. Cecher-Keer (Szentgáloskér).

25. Chaba (Csaba-puszta), 26. Chald, Chukl (Csököly), 27. Chech vagy Chechi

(ma Balatoncsehi), 28. Chehi vagy Chez (Czegléd-puszta), 29. Chege (ma Csege-

puszta, Kröshegy fiókja), 30. Chepel (Csepely), 31. Chichol (Csicsal-puszta), 32. Choad,

Chaathi (Kiskovácsi), 33. Chukana (Csoknya, ma Mezcsokonya), 34. Chumload
vagy Chumbul, 35 Clya, 36. Colkey, Thelke (Tokaj-puszta), 37. Cornay vagy
Korne (Torvaj-puszta), 38. Corpad (Kiskorpád), 39. Denna vagy Denne (Denna-

puszta), 40. Deushida (Deseda-puszta), 41. Dobza, Dompsa (Nagydobsza), 42. Durug
vagy Dimid (Durug, 1536-ban, Patosfa szomszédságában fordul el), 43. Edde (ma

is e néven ismeretes), 44. Egrus (Magyaregres), 45. S. Elisabeth, 46. Elve,

47. Enderd (a mai Balatonendréd), 48. Fekechen vagy Fektén, 49. Feldard,

50. Ferigház vagy Álba Ecclesia (az 1536. évi adólajstromban Karád szomszéd-

ságában fordul el), 51. Fyod (Fiad), 52. Gamas (Kisgamás-csárda, Balatonlelle

mellett), 53. Gamas vagy Gumus (a mai Gamás), 54. Gan (Gami vagy Miklósi-

puszta), 55. Geke, Cége, Gége (Gige), 56- S. Georgius (Szentgyörgy-puszta), 57. S.

Georgius (Tótszentgyörgy), 58. Geréb, Gerech, Zereg (Gerezd-puszta), 59. Gereg,

Génig vagy Goreg (Szllsgyörök), 60. Gezee (Geszti), 61. Gylia vagy Kyliti (ma

Kiüti), 62. Golad (Gyulád-puszta), 63. S. Gregorio, másutt S. Georgio, 64. Gyöd
(Jod-puszta), 65. Hedrich vagy Hedruch vagy Hednich (Hedrehely), 66. Hetes (ma

is ebben az alakban ismeretes), 67. Hidus (Hidas), 68. Hulnes (Ölyves-puszta

1536-ban Nagykarád és Kovászna szomszédságában fordul el), 69. Huniak vagy

Homag (Homok), 70. Igol (Igal), 71. Inthassius, Jucha, Jutha (ma Juta), 72. Jaco
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vagy de Jacobo (Jákó), 73. Kadacuía, Kadarcua (Kadarkút), 74. Kara (ma is e

néven ismeretes), 75 Karad (Karád), 76. Karad inferior (ma nincsen meg), 77. Karán

vagy Katán (az 1536. évi összeírásban Karand nev birtok, Tóváros és Boldog-

asszonyfa szomszédságában, fordul el), 78. Keci, Keche (Kétye-pnszta), 79 Kek
vagy Keki (Kéka-puszta), 80. Kerechi vagy Kereki (Kereki), 81. Keer (Varjaskér),

82. Ketel (Keezel-puszta), 83. Koazna. Koaznia (Koasznya, 1536-ban Nagykarád
szomszédságában fordul el), 84. Kopod (Kapoly), 85. Kortho (az 1536. évi össze-

írásban egy hasonnev birtokot találunk), 86. Kulked (Kiskölked-puszta, Buzsák

fiókja), 87. Kulked (Kölked-puszía, Fájsz fiókja), 88. Kunkud (Könyöked, 1536-ban

Babolcsa szomszédja), 89. Kykke (Kötcse), 90. Lach (Lók-puszta), 91. Lak (ma

Öreglak), 92 Lelya, Belye (Balatonlelle), 93. Lod vagy Lad (Lad), 94. Lok (Szlls-
kislak), 95. S. Luca (Szení-Luka-puszía), 96. Lulye, Lelya (Lulla-puszía), 97. Mach
(Mamócsa-puszta), 98- Magna Béren vagy Nogberen (Nagyberény), 99. S. Marga-

retha (Margita-puszta), 100. S. Maria Magdaléna (Mária Magdolna elfordul az

1536. évi összeírásban, Lad és Patosfa szomszédságában), 101. S. Martino (Szil-

vásszentmárton, 102. S. Martino (az 1536. évi összeírás szerint Szenímáríonk,

B szomszédságában), 103. Megér (Megyer, ma Koppánymegyer), 104. Merene
(Mernye), 105. Miceti, Merex, Mereu (Kaposmér), 106. de S. Michaele (Sz.-Mihály-

puszta), 107. S. Michaele (az 1536. évi adólajsíromban Barcsi-Szent-Mihály alakban

fordul el), 108. Micla, Micala (Nikla), 109. Mykosi (Miklósi), 110. Nar vagy Nari,

111. Nempcen (Lencsény-puszta), 112. de S. Nicolao (Szent-Miklós-puszta, Mernye
fiókja), 113. de S. Nicoalo (Szent-Miklós-puszta, Lad fiókja), 114. S. Nicolao (az

1536. évi összeírásban Szent-Miklós-puszta, Vitya szomszédságában fordul el),

115. Nymi (Nyim), 116. Oda vagy Orda (ma Orda), 117. de Omnibus Sanctis vagy
villa Omnium Sanctorum (Mindszent, Csert szomszédságában), 118. Ozkopan vagy
Vzíupan (Osztopán), 119. Ozolou (Somogyaszaló), 120. Palán (Polány), 121. Pata

vagy Patha (ma Pata), 122. de S. Paulo (Zselicz-Szent-Pál), 123. Pechei, 124. Pechie

(Pösze), 125. Pemes (Puszta-Szemes), 126. Penchedhely (Péntekhely-puszta), 127. Per-

nes, Pelch vagy Bolch (Pernesz-puszta), 128. Philes, Files (Fülecs-puszta), 129. Polcha

(Polcza-puszta). 130. Pusac vagy Puzag, 131. Rad (Rád-puszía), 132. d. S. Rege
(Rinyaszentkirály), 133. Rotunda Ecclesia (Kerekegyház, ma nincs ilyen), 134. Rupul

(Ropoly), 135. Sard (Somogysárd), 136. Zeredahel, Secradaheli, (Szerdahely, isme-

retlen fekvés). 137. Schir, Hethen, Hechen (Ecsény), 138. Scolond vagy Fonóid

(Fonyód), 139. Senes vagy Scemes (Faluszemes), 140. Somodor (Somodor-puszta),

141. Stephandi (Istvándi), 142. Sudag, 143. Sumugvár (Somogyvár), 144. Suzed,

Ozud (szöd). 145. Syng. Gingui (Gyönköd, Lulla-pusztával együtt fordul el),

146. Syred, Fired (Kaposfüred). 147. Syred, második ilynev plébánia, 148. Teliky

vagy Theliky (Teleki), 149. Temer, Chemer, Themer (Csömend), 150. Törd (Tard-

puszía), 151. Túr vagy Thúr (Somogytúr), 152. Turuch, 153. Tuul vagy Cul, Thul
(1536-ban Thwl helység Kisberény és Rendek szomszédságában fordul el), 154. Valus,

155. Varáda vagy Varda (Várda), 156. Vgol (Ugaj-puszía), 157. Vicia (Viííya-

puszta), 158. Vinzi, Vruzi vagy Orcze (Orczi), 159. Vizl, Viz, Vrz (Visz), 160. Vizla,

Vizlo, Vizlau (Viszló), 161. Volch, Vorad (Várad, Németujfalu fiókja), 162. Vosad
(az 1536. évi adólajsíromban Vasad. Somogyvár szomszédságában fordul el),

163. Voythech vagy Weicht vagy Checho (Vade-puszía), 164. Vrs (rs), 165. Vyufalu,

Xoua Villa, vagyis Újfalu. 166. Zadur (Zádor), 167. Zala (ma is e néven fordul

el). 168. Zamard, 169. Zend. Scend, Zeud (Szend-puszía), 170. Zerdahel, Scerdahel,

Zeredhel (Kaposszerdaliely-puszía), 171. Zeules, Secicles. Zeuleus (Szllspuszía),

172. Zich (Zics), 173. Zobady (az 1536. évi összeírásban elfordul Zobafalva birtok,

Varjaskér szomszédságában), 174. Zolád (Szolád), 175. Zorin (Zorány-puszta),

176. Zulak (Szulok).

II. A vármegye terüleíének keleíi része a pécsi egyházmegyéhez íartozott.

E terüleí plébániái a regölyi és a székesegyházi fesperességhez volíak beosztva.

A regölyi fesperességhez a mai Somogy vármegye íerüleíébl a köveíkez Regölyi fespe-

plebániák íaríozíak : 1. Ada v. Dada (ma Dada-puszía, Igal fiókja), 2. Byl, Gyl,
resseg '

Zil. Zyyl (ma Somogyszil), 3. Cecresd, Gerech, Guereg (ma Gerezd-puszta, Ácsa
fiókja), 4. Galan, Gyalan, Kalan (ma Gyalán, Gölle fiókja), 5. Herén, Heten,
Heteri, Heíhon (ma Heíény-puszta), 6. Huhd, Husti, Wsíd, Wstuc (ma Uzd-puszta,

Gölle fiókja), 7. Kepsuk, Kosug, Kozek, Kozuk (ma Kazsok), 8. Kerchelikethe,

Kozefiligeíe, Surchelikeíhe (ma Kercseligeí. jelenleg is plébánia), 9. Koban (Török-
koppány), 10. Monustor, Mortins, Morus, Morusdíd (Marosd, Alsó-, Fels-, Közép-
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Marosd-puszták), 11. Syman, Ziman (ma Zimány), 12. Zabadi v. Zachadi (ma
Szabadi, Attala fiókja), 13. Zarnostd, Zorwad (Szorosad, Törökkoppány fiókja),

14. Ziman (Zimány pusztult hely, a mai hasonnev helység mellett).
*Z
ttespensség. A székesegyházi fesperességhez a következ öt plébánia tartozott: 1. Alma

(ma Almamellék), 2. Sancti Egydii (Szent-Egyed-puszta, ma Mozsgó fiókja), 3. Sancti

Martini (Szent-Márton-puszta, ma Mozsgó fiókja), 4. Siblae, Sibolch, Sibold,

Sybol, Syplak (ma Zsibót, Szigetvár fiókja), 5. Stara, Stora (ma Drávasztára,

Bogdása fiókja).

Eg
hei

á
ek

S
"^ tizedjegyzék adatai szerint a mai Somogy vármegye területén 268 plébánia-

egyház volt. Mindamellett ez a jegyzék nem teljes. Ortvay Tivadar idézett nagy-

becs müvében, még a következ egyházas helyeket sorolja fel, a melyek a tized-

jegyzékben nem fordulnak el

:

Babócsa. IX. Bonifácz pápa 1390. évi oklevelébl ismerjük a plébániáját és

Szent Egyed tiszteletére szentelt templomát. B, a mai Alsób-puszta helyén,

apátsági templomát már 1257-ben említik az oklevelek. Gsicsó, 1329-ben Szent

György tiszteletére szentelt templomát embtik. Csurgó, a János-lovagrend temp-
lomával, a melyrl alább részletesen megemlékezünk. Egyházasfenek, 1350-ben
fordul el. Kaposf, hol a középkorban benczésapátság volt. Kozma, 1342—43-ban
Szent György tiszteletére szentelt templomát említik. Lula (ma Lulla), Szent

Lászlóról nevezett prépostsággal. Pogányszentpéter, a XIV. században pálosrend-

házzal. Segesd, hol a Marczaliak sei 1290-ben ferenczrendi kolostort alapítottak,

temploma 1295-ben épült, s 1320—1332-ben plébániája is volt. Somogyvár, Szent

Egyed tiszteletére szentelt monostorral. Szent-László, a mai Szent-László-pusztán,

Bolhás és Tarany között, a XIV. században prépostság volt. Szerdahely, a mai
Kaposszerdahely-pusztán, a középkorban híres pálosmonostor volt, Szent László

tiszteletére szentelt templommal. Tab, Szent Péter apostol tiszteletére szentelt

templomát 1320-ban említik. Thalacl, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt temploma
a pálosoké volt. Tokaj, 1309-ben Szent László tiszteletére szentelt egyházát említik

az oklevelek. Vetahida, a XIV. században itt szintén pálosrendház vott.

templomok-. Okleveles adataink a vármegye területérl még a következ középkori temp-

lomokat örökítették meg

:

Egyházas-Awfocs és Kéapolnás-Ándocs (1536. évi adólajstrom). 1498-ban

Apáthi (Kaposvár környékén) plébániatemplomát említik. Átad (Magyaratád),

Mindszentek tiszteletére szentelt templomáról 1399-ben van említés (Zichy Okmt.

V. 130.). Babócsa, egy 1478-ban kelt oklevél és 1536. évi adólajstrom szerint

plébániatemploma Boldogasszony tiszteletére volt szentelve. Baráti, Keresztel

Szent János tiszteletére szentelt temlomát 1361-ben említik, Fájsz és Kürtös mellett

feküdt (Csánki Dezs II. 589.). Kynusberény (mai Nagyberény), egy 1232-ben

kelt oklevél szerint: Szent György tiszteletére szentelt egyház mellett feküdt (Hazai

Okmt. IV. 13.). Berzencze, Keresztel Szent János tiszteletére szentelt templomát

1490-ben említik (Csánki D. II. 593.). Bize, temploma már 1455-ben fennállott

(Csánki D. II. 593.). Csaba, Szent Márton tiszteletére épült templomának földjei

1347-ben fordulnak el (Anjou-kori Okm. V. 26.), ma puszta Tab mellett. Csicsó

(Somogycsicsó), Szent György tiszteletére épült templomát 1329-ben említik

(Csánki D. II. 598.). Csoknya (ma Mezcsokonj^a), Szent Márton tiszteletére szen-

telt temploma 1324-ben fordul el (Anjou-kori Okmt. II. 139.). Erdcsokona,
1455-ben plébániatemplomáról van adatunk (Csánki D. II. 598.). Bárány, Keresz-

tel Szent János tiszteletére szentelt temploma 1455-ben már megvolt. Az egyik

Dobsza helységben, 1277-ben, Szent Mártonhoz czímzett templom állott (Wenzel

IX. 179.). Edde, temploma 1424-ben már fennállott. Cyönköd, egy 1336-ban kelt

oklevél szerint: Szent György tiszteletére szentelt ktemploma volt (ma Gyönköd-

puszta, Balatonendrédtl délre.). Kazsok, 1331-ben az itteni egyház lelkészérl

emlékeznek meg az oklevelek. Kálmáncsehi, Szent Szz tiszteletére szentelt temp-

lomát 1455-ben említik, s 1480-ból Mindszentek tiszteletére szentelt templomáról

van adatunk (Csánki D. II. 678.). Keczel, 1481-ben Szent Kelemen pápa tiszte-

letére szentelttemplomát említik, (ma puszta Kaposvár mellett). Kozma, 1342-ben

Szent György tiszteletére szentelt templommal (a mai Nagyberény vidékén).

Kölked, Szent András tiszteletére épült egyházzal. Köröshegy, 1175—1187. évek-

ben Szent Márton tiszteletére szentelt templomát említik az oklevelek (Wenzel

I. 70.). Lábod, Szent Lukács evangélista tiszteletére szentelt temploma 1418-ban

már fennállott. (Csánki D. II. 579.). Lellye, Szent Kelemen tiszteletére épült temp-
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lomáról 1413-ban van adatunk (Csánki D. i. ni. II. 625.). Marczali, 1455-ben

Szent Anianus tiszteletére szentelt plebániaegyházáról van szó. Nagyszakácsi,

1378-ban már fennállott Mindszentek tiszteletére épült temploma, ez volt a ple-

bániaegyház, ezenkívül 1401-ben még egy templomáról emlékeznek meg az okle-

velek, mely Szent Domonkos tiszteletére épült s közelében páloskolostor feküdt.

Ötvös, Szent Mária tiszteletére szentelt temploma 1402-ben fordul el (Monum.
Vaticana I. IV. 490.). Pata, 1455-ben Szent András tiszteletére szentelt egyházát

említik. Péntekhely, 1413-ban már plebániaegyháza volt. Pesze, 1343-ban Keresz-

tel Szent János tiszteletére szentelt ktemplomáról van adatunk. Segesd, S'zent

Mihály arkangyal tiszteletére szentelt plebániaegyháza 1474-ben már megvolt

(Hazai Okmt, I. 369.). Somogyvár, 1455-ben Szent György vértanú tiszteletére

szentelt plebániaegyházát említik. Szabás, 1402-ben Szent Kozma és Demjén tisz-

teletére szentelt templomáról van adatunk (Csánki D. II. 641.). Szent-György,

1455-ben ktemplomáról emlékeznek meg forrásaink, a templomához fatorony

épült (ma Tótszentgyörgy). Szenttrinitás, 1230-ban e földterületen bazilika épült

(ma Szentháromság-puszta, Belezna mellett. Hazai Okmt. VII. 17.). Szerdahely,

1346-ban a Szent Szz tiszteletére szentelt templomát említik (ma Kaposszerdahely,

Szenna közelében). Tab, 1320-ban Szent Péter apostol tiszteletére szentelt temp-

lomáról van adatunk (Zichy I. 176.). Tárd, 1175-ben Üdvözítrl nevezett egyházá-

ról van adatunk (Wenzel I. 70.). Tepej, Szent Mária tiszteletére emelt templomáról

1175-ben kelt oklevél emlékezik meg (Wenzel I. 70.). Várda, 1481-ben Szent

Mihály tiszteletére szentelt egyházát említik (Kaposvártól éjszaknyugatra). Viszló,

1465-ben Szent Mihály tiszteletére szentelt templomáról van adatunk (Csánki D.
H. 656.). Zákány, 1342-ben Szent Márton tiszteletére emelt temploma fordul el
(gróf Zichy Okmt. H. 29.).

Az elsoroltakon kívül egyházas helyek voltak még a következ helységek,

a melyek egyes oklevelekben Egyházas jelzvel szerepelnek : Andocs (1536), Csicsó

(1326), Écse 1358 (Dl. 4730), Fenék (1350), Fülecs (1468), Gamás (1344), Gyön-
köd (1369), Heresznve (1399), Kapoly (1488), Lankócz (1406), Páczod (1382),

Taszár (1536), ügal (1444), Zamárd (1342—1402). Fennállott még egy Egyházas-
falu (1478) nev helység is.

Kápolnás jelzvel fordulnak el : Andocs az 1536. évi adólajstromban és

Visnye, az 1443—48. években kelt oklevelekben.

A már elsorolt egyházakon kívül még a következ helységek lelkészeirl Leikészek.

vannak adatok

:

Bajon (a mai Nagybajom), 1357-ben említik lelkészét (Zala vm. Okmt. I. 581.).

Fancs-Berény (a mai Balatonberény), 1436-ban említik plébánosát. Bolhás, 1438

—

1488. években szerepel plébánosa (Csánki D. II. 594.). Bonyha plébánosáról 1483-ból

van adatunk. Csege (ma puszta Bálványos közelében), 1233-ban említik az itteni

lelkészt (Wenzel I. 312.). Csepel (ma Nagycsepely), lelkésze 1233-ban szerepel

els ízben. Csiesal, 1357-ben említik plébánosát (Csánki D. II. 598.). Ecsény
plébánosát 1357-ben, Fejéregyházét 1402-ben, Kazsokét 1331-ben, Korpádét 1437-ben
(Csánki D. II. 622.), Kutasét 1437-ben említik az oklevelek. Léta papja 1359-ben
szerepel (Dl. 4867), Vásáros-Mernye plébánosa 1487-ben (Dl. 19.320.), Mesztegnyé
1359-ben. Móriczhely plébánosa pedig 1342-ben (Zichy Okmt. H. 29.) és 1459-ben
(Dl. 15.189.) fordul el. Nagyszentpál (ma puszta Iharosberény szomszédságában),
plébánosát 1453-ban említik. Rákosi (ma Ráksi) plébánosáról 1429-bl, Rapoly
papjáról (ma puszta, G-álosfától nyugatra) 1357-bl (Zala várni. okmt. I. 581.) van
adatunk. Zechen (ma Szcsény-puszta, Marczalitól délnyugatra) plébánosa 1436-ban
egyúttal alesperes is volt (Csánki D. II. 648.). Szenyér plébánosa 1436-ban szere-

pel. Túr helység (Somogytúr) papjáról már 1233-ban van adatunk, 1488-ban
plébánosát említik. Yétye (Gamás táján) 1493-ban plébániával bírt.

Az els egyházi birtokos : a mai Somogyvármegye területén a pannonhalmi Egyházi birto-

apátság volt. Ez az apátság, a somogyi tizeden kívül, még Szent István királytól

megkapta Bálványost, Wisetcha és Murin ma már elpusztult birtokokat. Szent
László király az 1083—1095. években kelt, Szent Márton monostorát összes ingó
és ingatlan jószágaiban megersít levelében : e három birtok közül csupán Bál-
ványos fordul el, de feltnik mellette még kilencz más birtok. Albeus mester
nyitrai fesperes, a kit TV. Béla király (1237— 1240. években) a szentmártoni

.

apátság jószágainak összeírásával bízott meg, már 12 birtokot sorolt fel Somogy
vármegyében.
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Monostor aia- Az Árpád-házi királyok s általában az uralkodó család jellemz hitbuzgósága
az újabb monostorok és egyházak alapításában is megnyilvánult. Szent László
király 1091-ben alapította a somogyvári benedekrend apátságot, mely az egész
középkoron át egyike volt a vármegye legjelentékenyebb hiteles helyének.

I. Endre király nevéhez fzdik a tihanyi monostor alapítása, melynek nagy-
kiterjedés birtokai voltak a vármegye területén.

1. Géza király másodszülött fia, Álmos, 1108-ban a dömösi monostor alapítója,

a Somogy-Tolna vármegyék területén fekv összes birtokait e kolostornak ado-
mányozta.

11. Géza király leánya. Margit királyi herczegn. Csurgót adta a székesfehér-

vári János-lovagoknak.

A királyi család példája buzdítólag hatott a vármegyében letelepedett nem-
zetségekre is. A legrégibb nemzetségi birtokok fhelyein monostorok hirdették a
nemzetség vallásos buzgóságát. Egy-egy ily monostor évszázadokon át közös
temetkezési helyül, a családi iratok és kincsek rhelyéül is szolgált. A nemzetségi

osztály alkalmával az ilyen monostor kegyurasága osztatlanul maradt, hogy a
kegyurasági jogokat a nemzetség tagjai közösen gyakorolhassák ; miként a zsehcz-

szentjakabi monostor kegyuraságát, 1243-ban, a Gyr-nemzetség három ága közösen
bírja, st még 1350-ig is együtt gyakorolta (Karácsonyi i. m. II. 96.).

A vármegye erdborította délkeleti vidékén, a Zseliczségben, még Salamon
király uralkodása alatt alapított monostort a Gyr-nemzetség egyik tagja, A Dráva
partján : Babócsán a Tibold-nemzetség monostora emelkedett; a Somogyvártól
délre es Alsób-pusztán a B-nemzetség alapított monostort. A Gyr-nemzetség
egyik ága, a mai Kaposszerdahelyen, a pálosok számára építtetett monostort.

A Pécz-nembeli Marczaliak, ugyancsak a pálosok számára. Marczaliban alapítottak

monostort. A XV. században Tóidon, Pogányszentpéteren és Vetahidán is találunk

pálosokat, e monostorok alapítása szintén a vármegyei családok hitbuzgóságát és

áldozatkészségét dicséri. Egybevetve az okleveles adatokat, a középkorban a

következ monostorok állottak a vármegye területén :j

Szem benedek- I. Szent benedekrend apátságok : 1. Szent Miklós tiszteletére szentelt babócsai

slgok.
ap

apátság. A Tibold-nemzetség alapította e monostort, mely a nemzetség temetkez-
helyéül is szolgált, Az egyházi névkönyvek szerint a Boldogságos Szz tiszteletére

szentelték, mely tévedés onnan ered, hogy Babócsa plébániatemploma volt a

középkorban a Boldogságos Szz tiszteletére szentelve, s egy 1478-ban kelt hiteles

helyi kiadványból azonban kétségtelen, hogy a monostor védszentje Szent Miklós

volt, 1348-ban János nev apátja szerepel egy birtokperben (Anjouk. Okmt. V.

240.). A monostorról 1455-bl és 1478-ból is van adatunk, st még az 1536. évi

adólajstromban is említik. A török hódoltság alatt elpusztult (Karácsonyi János i.

m. ni. 97. - - Csánki Dezs II. 576.).

2. Szent Benedek kaposfi prépostsága, A monostor fnöke kivételesen prépost

czímet viselt. A mai Kaposszentbenedek közelében állott, 1252-ben Moys. alkal-

masint Somogy vármegye késbbi fispánja és Béla berezeg tárnokmestere, vala-

mint ennek testvére Sándor alapították. 1318-ban említik az oklevelek a monostor

prépostját, 1492-ben a prépostság kegyúri jogát a Gerécziek nyerték a királytól

adományul, mely család sei alapították a prépostságot. 1550-ben még megvolt.

Ebben az évben Mihály prépost tiltakozik a krösvármegyei Gerencs nev birtokán

lakó, Geréczy Zsigmondtól elkövetett hatalmaskodások ellen (Veszprémi püsp.

vaticani okit. Bevezet köt. 151—158. — Rupp Jakab : Magvarorsz. Helvr. Tört.

I. 1. 299.).

3. Szent Péter petúri apátsága, a melyrl a közelebbi adatok hiányzanak.

4. A Szent Egyed tiszteletére szentelt, Szent László királytól alapított somogy-

vári apátság alapításának történetét az elz fejezetben tárgyaltuk. Az alapítólevél

értelmében : örök idre a provencai Szent Egyed- (St, Gilles-)kolostornak. mint anya-

egyháznak, volt alárendelve s idegen jellegét egy évszázadon keresztül megrizte.

Tagjai és apátja, kezdetben, kizárólag francziák voltak. A XIII. század elején

ugyan Imre király önkényesen spalatói Bernátot akarta a monostor apátjává válasz-

tatni, de ez ellen a somogyvári konvent III. Incze pápához fellebbezett, A XIV. század

vége felé azonban már megszakadt az összeköttetés a somogyvári apátság és az

anyamonostor között. A konventtagok között 1254-ben már magyart is találunk.

Végleg azonban csak 1396 táján sznt meg a monostor és St. Gilles között a

kapocs. 1224-ben a somogyvári apátság már hiteles hely volt. Hiteles helyi kiad-



Somogy vármegye története 423

ványait az 1319—1392. évekbl ismerjük. Az 1091. évi alapítólevél szerint leg-

régibb birtokai voltak: Somogyvár, Patria (Talán Patron), Szentgyörgy, továbbá

a kádárok, a szekeresek és a szlmívesek faluja, 30 egész és 60 feles szl-
mívessel. A késbbi oklevelekben az apátság birtokaiként szerepelnek : Szabadi,

Szamárkút (Somogyvár vidékén), Körtvélyes (ma puszta), Dob (ma nincsen meg),

Nyers (Nyershegy, Szolád közelében), Zabar (elpusztult), Terebez (Böhönye és

Nemesdéd között) ; Tolna vármegyében Csanádfalva és Nádf, Csokna (Csokonya)

vidéki birtokairól 1324-bl vannak adataink. 1483-ban a vármegyébl származó

Kálmáncsehi Domonkos váradi, majd erdélyi püspök élvezte az apátság javadal-

mait. 1539-ben az apátság még megvolt és 1542-ben az apátság javadalmait

Pereghi Albert pécsi püspök bírta (Füssy Tamás czikke a Kath. Szemle 1902.

évfolyamában 58—59. 1.). A monostor fennállásának a török hódoltság vetett véget.

5. A zseliczszentjakabi apátságot a Gyr-nembeli Atha vagy Ottó, 1061-ben

somogyi ispán, késbb Salamon király nádora, 1063 táján alapította. Kegyuraságát

a Gyr-nemzetség bírta. Az apátságról több oklevél emlékezik meg. Egyes okleve-

lek a következ birtokait említik : Tatom (1275—1452), Szent-Barrabás (1324), »

Alcsi és Bennek vidékén földek (1331), Szent-Luka (1346), Lápa (1358), Újfalu

(1428), Lak (1487), Apáti (1487). Az apátság összes birtokait az 1376. évi iktató-

levél sorolja fel a legteljesebben, s eszerint az apátságot a következ birtokokba

iktatták be : a) Az Ormányságon : Szent-Barlabás, Borczkoncz, Lokocsa, Mogden,
Gedesi, Andrásfalva, Budák, Halászi, Huruskolcz, Bát, Potony, Bodics, Gerenda
helységek, Lazarczi- és Mátyás-puszták, b) A Zseliczségben és a Kapóson túl

:

Apáti, Keresztes-Szent-Miklóslaka, Zarm, Csiget és Újfalu helységek, c) A Lápa-
folyó mellett a Kapósig elterül vidéken : Lak, Usuráslaka, Gerenczemellék, Fii-

telek, Gellyénfalva, Csabanos, Szent-Balázsegyháza, Csomorlaka, Botfenék, Cser-

nekfalva, Petelaka, Irefalva, Gyarmat, Ketelaka, Zebefialaka, Szabó Pál-laka,

Szent-Luka, Lászlón" János-laka, Kálozfalva, Folkoslaka, Tádéfalva, Magyarfalva,

Gálosfalva. Veresalma, Buzarófalva, Demeterfalva, Triakfalva, Szenttamás, Kará-
csonfi-Jánosfalva, Nádasd, Teresztyénfalva, Hidegkút és Nempti (Csánki D. i. m. II.

706.). A szentjakabi monostor túlélte a mohácsi vészt. Midn azonban a törökök

a XVII. század közepén elfoglalták a Szerdahelyi Dersíi családtól birtokolt Kapos-
vár erdöt, csakhamar a monostort is feldúlták.

n. Szent Ágoston szabályait követ kanonokrend. 1. Szent Lászlóról czím- Szt. Ágoston-

zett prépostsága. E prépostság, Bolhás és Tarány helységek között, a szent-

lászlói pusztán feküdt. 1382-ben Endre volt a monostor prépostja (Ortvay Tivadar :

Magyarország egyházi földleírása.).

2. Szent Lászlóról czímzett develicsi vagy lullai prépostsága. E prépostságról

els ízben 1292. évbl van adatunk, ekkor develichi prépostságnak nevezik (Fejér

X. 2. 375.). Egy 1302-ben kelt oklevél már lullai prépostságnak mondja. Nyim
és Ságvár helységek, valamint a mai Lulla-pusztától délre es „Szentlászló monos-
tora" nev pusztán állott fenn. 1379-ben is mint lullai prépostságot említik az

oklevelek. Prepos. eccl. S. Ladislai de Lulya (Csánki D. i. m. n. 645.).

3. Szent Benedek sámsoni prépostsága. Közelebbi adatokkal nem rendel-

kezünk róla (Veszprémi püspökség vaticani okit. Bevezet kötet. 152. 1.).

IJI. Ismeretlen rend monostorok

:

ismeretien

1. Szent Keresztrl czímzett bi prépostság. A B-nemzetség si monostora, torok.

A mai Somogyjád helység melletti Alsó- és Felsb-pusztán állott fenn. Els
ízben 1257-ben említik az oklevelek. 1329-ben hiteles hely volt. 1511-ben Ger-
gely volt a monostor prépostja. A prépostság B helységet bírta 1458-ban földes-

úri joggal, s az 1536. évi adólajstrom szerint is itt volt birtokos. A monostor a
török hódoltság alatt pusztult el (Ortvay Tiv. id. m. — Csánki D. i. m. — Kará-
csonyi János i. m. I. 275.).

2. Hedrehely. Egy 1504-ben kelt oklevélben itteni szerzetesek szerepelnek
(Csánki D. i. m. H. 578.). A mohácsi vész utáni korszakban ferenczrendiek lak-

tak Hedrehelyen.

IV. A Jeruzsálemi Szent János-lovagrendnek három rendháza is volt a vár- Szt.-János-

megye területén a középkorban. A lovagok már a XII. század második felében

nyertek itt birtokokat Margit királyi herczegntl, III. Béla király testvérhugától.

Midn Hl. Béla király 1193-ban a székesfehérvári János-lovagok részére meg-
ersít levelet állított ki, már Csurgó, Szulok, Gadány, Ecsény, Kereki, Igal, Csiz,

Megyer, Gány, Nyim. Berény, Somberény, Marjad, Fehéregyháza, Csepely, Liba,
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Kér, Kapoly, Aranyos helységekben birtokosok voltak (Knauz Nándor : Mon. Eccl.

Strig. I. 146.). Midn II. Endre király a csurgói várat a János-lovagoknak adta,

Csurgó, mely addig a székesfehérvári János-lovagoké volt, önálló rendházzá emel-

kedett és késbb hiteles-helyi jelleggel is bírt. A csurgói konventen kívül még
Belken és Dacián voltak a lovagoknak rendházaik.

1. Beik vagy Belek, ma Beleg. E rendházról els ízben 1268-ból van adatunk
(A veszprémi püsp. vatic. okit. II—XCIX.). 1373-ban Cornuto Gerardus volt a
rendház fnöke. A XV. században elvesztette önállóságát. 1493-ban már a vránai

perjelség birtokában találjuk (Orsz. Lev. Dl. 6151. - - Csánki D. II. 591.).

2. Csurgó. A Szent Margit tiszteletére szentelt rendház II. Endre király ural-

kodása alatt alakult. Alapításának ideje 1217—1226. évek közé tehet. 1226-ban
már önálló konvent volt s hiteles-helyi jelleggel bírt. 1275-ben rendi káptalant

tartottak itt a lovagok, Pontius de Fayn tartományi mester elnökletével. 1387-ben
Zsigmond király idzött falai között. A csurgói várat II. Endre király adományozta a

lovagoknak, melynek a birtokában I. Károly király is, 1324-ben, megersítette
ket. 1384 után a rendház elveszített önállóságát, 1405-ben már a vránai per-

jelség birtoka volt s ez idtl a róla elnevezett uradalom székhelye maradt az

egész XV. században. Az 1494. évi összeírás alkalmával, a perjelség csurgói ura-

dalmához tartozó községekben, 416 portát (jobbágytelket) írtak össze. Az utolsó

vránai perjelnek halála (1526) után Tahy János kormányzó birtokába került,

késbb, az 1534—35. években, Enyingi Török János és Bálint, majd 1542-ben
Zrinyi János és Miklós foglalták el, 1548-ban ismét Török János és Ferencz,

1552-ben pedig Zrinyi Miklós birtokában találjuk (Történelmi Tár. 1911. évf. 381 .1.).

Dada. A mai Kaposszentbenedek helység határához tartozó Kaposdada-puszta

helyén állott. 1244-ben már önálló rendház volt. 1267-ben azonban már a székes-

fehérvári rendház tartozékai között szerepel. 1279-ben már ismét önálló rend-

házként említik az oklevelek. 1335-ben már elveszítette önállóságát, ekkor a

székesfehérvári rendházhoz tartozott, melynek fnöke bérbeadta. 1443—1453-ban

a Tamási Vajdanáktól birtokolt Kaposujvár tartozékai között sorolják fel (Tört.

Tár 1911. 382.).

Szt. Ferencz- V. A Szent Ferenczrendnek egy kolostora volt a vármegye területén : Segös-

dön (a mai Alsósegesd), melyet a Pécz-nembeli Marczaliak a XIII. század végén
alapítottak. 1290-ben már fennállott. A Boldogságos Szz tiszteletére szentelt

temploma 1295-ben épült. A ferenczrendiek konventjérl több oklevél emlékezik

meg. 1391-ben szerepel a rendház fnöke (guardián), 1455-ben Marczali János

is említi a monostort. 1306-ban és 1535-ben rendi káptalani gylések voltak a
kolostorban (Ortvay Tivadar i. m. — Csánki D. i. m. II. 581.).

A Szent Ferenczrend egyik ágának : a minoritáknak (fratres minores conven-

tuales) is volt egy monostoruk a vármegye területén. 1462-ben említés van, az

Igal környékén elterül erdségekben, a Boldogságos Szz tiszteletére szentelt

minorita kolostorról.

Pálosok. VI. A legmagyarabb szerzetesrendnek : a pálosoknak nyolcz kolostoruk volt

a vármegye területén. A pálosok még a XIII. század második felében telepedtek le

a vármegye területén, de csak a XIV. században virult fel itt a rendjük. Nagy Lajos

király különösen pártolta ket, s a király példájára a vármegyei nemesség is számos

adománynyal gyarapította birtokaikat. Kolostoraik a következ helyeken voltak

:

1. A marczali, a Szent Domonkos tiszteletére szentelt pálosmonostorról 1455-bl
van adatunk. Alapítója a Marczali család volt. A monostor a város mellett emel-

kedett (Csánki D. i. m. II. 579.).

2. Mindszenten 1323-ban alakult páloskolostor (Veszpr. püspöks. Bevezet
kötet 151—158.).

3. Somogy vármegyében Szakácsi (Nagyszakácsi) volt a pálosok els letele-

pedési helye. Az itteni Szent Domonkos tiszteletére szentelt kolostorról már

1263-ból vannak adatok.

4. Szerdahelyen (a mai Kaposszerdahely-puszta helyén, a volt Péterfalva hely-

ség területén) Szerdahelyi Dersfi Miklós, 1335-ben. Szent László tiszteletére alapí-

tott páloskolostort. Az oklevelekben a Szent László tiszteletére szentelt szerdahelyi

kolostor néven fordul el. Egyike volt a leggazdagabb páloskolostoroknak. 1335-ben

Bát, Kökényesf, Tornócz, Szerentelki, 1345-ben Petfalva, 1424-ben Szent-Luka

(Szent-Lukácsfalva) és Szerdahely, 1444-ben Taszár helységekben kap részeket a

Gyr-nembeli Szerdahelyi Dersfiaktól, 1481-ben pedig Várdán és Jután Várdai
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Mihálvtól. A kolostorról 1495-ben is van még okleveles adatunk (Csánki Dezs
i. m. II. 647—698. - Karácsonyi János II. 104. — Fejér VIII. 4., 136—137.
— Rupp Jakab: Magyarorsz. Helyrajzi tört. III. 291.).

5. Szentpéter, másként Stregencz, a mai Pogányszentpéter község helyén

állott fenn. Az oklevelekben Stregencz alio nomine Szentpéterfalva alakban fordul

el. 1381-ben már megvolt. 1390-ben az itteni pálosok Németiben kapnak föl-

deket. 1408-ban Szent-Péterfalván részbirtokokat, 1409-ben Inkén malmot, 1410-ben

Szent-Pál városban bizonyos jövedelmeket, 1417-ben Varaszlón egy malmot, 1420-ban

az egész Szent-Péterfalvát nyerték adományul, az utóbbit a Kanizsaiaktól. 1425-ben

Páld részeit nyerik. 1457-ben Patán kapnak részeket. 1477-ben Szenterzsébeti

Forster György Páldon egy malmot adott nekik. Az 1536. évi adólajstrom szerint

Páld és Szent-Péterfalva helységekben bírtak földesúri joggal (Csánki D. i. m. II. 646.
— Rupp Jakab i. m. I. 1.. 317.).

6. A Szent Erzsébetrl czímzett thaladi kolostort a Rátót-nembeli Lrincz, a

XIV. század elején, alapította. Közelebbi adatok nincsenek róla (Veszprémi püsp.

vaticani okit. Bevezet kötet. 151—158.).

7. A Szent Mária tiszteletére szentelt toldi kolostorról 1392-bl van adatunk.

A kolostor a mai Karád helység határához tartozó Nagytoldi-pusztán állott fenn.

1455-ben az itteni pálosok Marczali Jánostól, a ki nagy jóltevjük volt, csaknem
az egész patai uradalmat és bizonyos Maros helység mellett egy malmot kaptak

adományul. 1480-ban pedig a Fajszi családtól Ecsény részeit nyerték. Az 1536. évi

adólajstrom szerint csak Egyházas-Andocs és Ecsény helységekben bírtak földesúri

joggal (Rupp Jakab i. m. III. 302. — Csánki D. 'i. m. II." 652.).

8. A vetahidai kolostort, mely Szent Miklós tiszteletére volt szentelve, 1310-ben
Gyöghi Péter alapította. E kolostor Macs, Task és Kölked vidékén fekhetett.

Az itteni pálosoknak az 1454—1492. években Macson voltak részeik. 1493-ban
Somogyvár közelében voltak földjeik. Az itteni kolostorról még az 1532—1542.

évekbl is vannak adataink. 1542-ben Miklós perjel tiltakozott Török Bálint ellen,

a ki a kolostor egyik nemesi birtokát elfoglalta. Az 1555. évi török hadjárat

alatt elpusztult (Veszpr. püspöks. vaticani okit. Bevezet kötet. 151—158. — Rupp
Jakab i. m. III. k.).

Az elsorolt monostorokon kívül még a következ egyházi birtokosok voltak Ess.&> egyházi
.... ° ^ birtokok.

a varmegye területen.

Abrahámi cziszterczitarend apátság. 1272-ben Moys (Majs) nádortól kapott

részeket Kröshegyen (Fejér V. 290.).

Budai (Óbudai) káptalan. Birtokos volt a következ helységekben : Oszlár

1275, Endréd (Kröshegy mellett) 1338, Kás 1424. Ezenkívül 1356-tól a káptalan

Komár, Galambok, Szent-Péter és Karos, 1444-ben Komár, Karos, Galambok,
Büki helységekben. Szent-Péter, Budavári-Dencs,' Kápolna és Budavári-Muszt-
pusztákon bírt földesúri joggal.

Dömösi prépostság. II. Béla király 1138-ban a monostor birtokügyeit rendez-

vén, megersít levelében a következ birtokokat sorolja fel, a melyeket még
atyja, a megvakított Almos herczeg, adományozott a monostornak, s a mely birto-

kok a mai Somogy és Tolna vármegyék határszélein feküsznek: Koppány (Török-

koppány), Edelény, Nak, Surány, Konda, Derecske (Döröcske), Kára, Gadács,
Szanács, Körb, Huszt, Marosd, Kánya, si, Tengid, Atila, Hódos, Ság, Ravazd,
Kulcsár, Csorna, Dalmad, Babócsa, Endréd, Mágócs, Gány, Hór, rs, Szil, Hetény
(Csánki D. i. m. III. 465.).

Egri püspökség. Csak a XV. század végén szerzett a vármegye területén

birtokokat. 1494-ben a püspökség e vármegyebeli jószágai után 67, 1495-ben
pedig 356 1

/, forint segedelem járt (Csánki D. i. m II. 670.).

Esztergomi érsekség. II. Endre király János esztergomi érseknek Gamás, Kopol
(Kapoly), Egres és Lulla helységeket adományozta. Az adományozott birtokok közül
Gamást az érsek közösen bírta a királyi udvarnokokkal (Knauz Nándor i. m. I. 218.).

Esztergomszigeti apáczák. 1338-ban Kröshegy és Kereki vidékén fekv
birtokaikat említik (Anjou-kori Okmt. Hl. 447.).

Esztergomi káptalan. 1439-ben Bére helységben volt birtokos (Fejér XI. 288.).

Esztergomi János-lovagok. 1265-ben nyerték királyi adományul Telki (ma Teleki)

birtokot, melyet még 1429-ben is bírtak (Knauz Nándor í. m. I. 522.— Fejér X. 7. 149.).

Székesfehérvári káptalan. Egyike a legrégibb egyházi birtokosoknak a vár- Székesfehérvári

megye területén. Okleveles adatok azonban csak 1229-tl emlékeznek meg a káp-
káPtalan -
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talán birtokairól. 1229-ben a káptalan Kisfalud, Nyim, Ocsma, Kás, Somberény,
Megyer, Szlls, Told, Aszalár (Öszlár), Söld, Bodonya (Bonnya), Ölyves, Vodoj
(Vadaj), Baba. Mocsola, Merenye és Alsó-Merenya, Tömörkény, Bogát, Egres,

Méhös, Kara. B, Osztopán, Kér, Bárd, Pólyán (Inkaföld), Kölked. Törd (Tárd),

Túr, Fel-Gamás, Fer (Für), Csopak (Csopek), Rad, szed, Köp, rs, Szolát, Szolát-

Szent-Miklós, Neszda (Neszde), Alsó- és Fels-Kecscsa, Fejéregyház, Csepel, Karád.

Teleki, Száraszó, Kröshegy, Kereki, Lynba, Lnllya, Csega, Bálványos, Egyes,

Berki, Gyógy, Alsó- és Fels-Endréd, Szemes, Kapoly, a két Zamárd, Király-

töreki (Törek), Jód, G-ány, Kleti (Kiliti), a két Berej és Csaba helységekben volt

birtokos. A tatárjárástól a mohácsi vészig terjed idben még a következ
káptalani birtokokról vannak okleveles adataink : Kisbár és Bonnya (1275), Ádánd
vidéki Kisfalud (1279), Háromkút (1337—1352), Szlls (Zala helység mellett 1351),

Taszár (1358), Bólavár város (1399—1469), Csetertekhely (1399), Egvházas-
Heresznye (1399), Baráti (1399), Sikva (1399), Tóf (1399), Kás (1424), " Teleki

(1429). Zamárdi (1434), Kisberény és Ság (1447), Mernye (1447), ez utóbbi három
az rkanonoké. Tárd (1495) a prépost birtoka. A török hódoltságot megelzleg.
az 1536. évi adóösszeírás a káptalan birtokait alábbiakban tünteti fel : Az énekl-
kanonok jobbágyközségei voltak : Bálványos, Csege és Berki. Az rkanonoké

:

a két Dobsza, Pettend, Bárd, Szent-Miklós, Bódogasszony-Mernyéje, Vádé, a két

Kékese, a balatonmelléki Szemes, Szolát és Al-Mernye. A préposté : Bálványos,

Csege, Berki, Kistold és Bonnya. A káptalan közös birtoka: Csepel, Teleki,

Egyházas- és Kis-Zamárd, Alsó-Endréd, Berki, Gám, Jód, Kiüti, Ságvár, Kisfalud és

Kétye. A káptalani karé : a balatonmelléki Zamárd, az igazgatóé : Alsó-Endréd és

Berki. Végül Lrincz fejérvári prépost: Eger-Vádé és Söld helységekben bírt földes-

úri joggal.

A székesfehérvári Szent-Miklós-káptalan az 1536. évi adólajstrom szerint

Csepel, Visz, Szárszó, Egyházas- és Kis-Zamárd helységekben volt birtokos.

Karthauziak. a leveldi (Lövid, Veszprém vármegye) karthauzi kolostort Nagy Lajos király

1378-ban alapította. A XIV. század végén nyert birtokokat Somogy vármegyében. Zsig-

mond 1390-ben, cserében más megyebeli birtokokért, Karádot és tartozékait adta a

kolostornak. Karádot a karthauziak még a XVI. században is birtokolták, a követ-

kez tartozékokkal: Ölyves, Tittös (Tettös), Bár, Kér, Tárd (Törd). Csehi, Fejér-

egyháza, Csepel, Teleki, Köp, Andocs, Egyházas-Zamárd, Lyuk-Zamárd, Endréd
(Dedek-Crescens Lajos : A karthauziak tört. 141. — Veszpr. püspökség vat.

okit. Bevezet kötet 151—158.). A G-ut-Keled-nemzetségtl alapított majádi

(Sopron vármegye) monostornak is volt egy birtoka a vármegye területén. Egy
1277-ben kelt oklevél szerint a monostor szolgáinak egy része a Bálványos köze-

lébe es Csegén lakott (Karácsonyi J. i. m. II. 24.). A Rába-folyó mentén épült

Premontrei móriezhidai premontrei prépostság a Pok-nembeli Meggyesaljai Móricz nyitrai fis-
prepostsag.^q ^g királynéi udvarbírótól 1251-ben Csabához tartozó földeket nyert adománvul

(Fejér IV. 2. 85.).
M

a
r

^sá
e
°
sztúri A 'murakeresztúri apátság (Zala vármegye) 1474-ben Páti Török Mihálytól :

Nagysávoly, Tikos és Fönyed részeire szerzett zálogjogot. Ezenkívül a Fövényed

melletti Szécs-pusztának 1438-ig birtokolt részeit Korotnai Jánosnak adta el.

Nyúiszigeti a nyúlszigeti (Szent-Margitsziget) apáczák Moys (Majs) nádortól (1270

—

72)
*"

a következ birtokokat kapták : Teleki, Igal, Posoni (Posni), Borhold, Rákosi

(Ráksi), Aszlár, Kosok (Kazsok), Belez, Ecse és Csaba. Ezeken kívül 1348-ban

Visz részeihez tartanak jogot, 1378—79-ben és 1433-ban Patalant is bírják.

1417-ben Taton részeit mondják magukénak. 1421-ben Atád. 1449-ben Merse

birtokosai. 1469-ben Szenyesi Tamástól Pusztakérnek elzálogosított részeit maguk-

hoz váltották. Birtokaik középpontja Igal volt, mely a XV. században mezvárosi

kiváltságokat élvezett.

óbudai apáczák. Az óbudai apáczák 1397-ben Gyugy helységben bírtak földesúri joggal. Itteni

birtokaikat az egész középkorban megtartották, s az 1536. évi adólajstrom szerint

is még a helység földesurai voltak.

Pannonhalmiak. A pannonhalmi Szent Benedekrend somogyvármegyei birtokait, az Erdélyi

László szerkesztésében megjelent nagybecs mvet véve alapul, a következleg

csoportosíthatjuk: 1. a tatárjárás eltti korszakban a rend birtokai voltak: Fok

(a mai Siófok), melynek jövedelmébl a tizedrész már Szent István király óta a

szentmártoni apáté volt. Fekvségei Siófoktól délre, a mai Kiliti határában terül-

tek el. Zamárd, hol a szentmártoni monostornak négy szleje, Endréd (Balaton-
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endréd), hol két szleje és ugyanannyi szlmívese volt. Megyer, itt 10 ház lovas

szolgája volt a monostornak, a kiknek földje közös volt Somogyvár népeivel.

Gány (Kiliti és Megyer között), itt az apátságnak három ház torlója (lélekváltója)

volt Csaba (Megyertl délnyugatra) alkalmasint 1180 táján került az apátság-

birtokába, de csupán 1347-tl vannak okleveles adatok az apátság itteni birtokairól.

Bálványost még Szent István király adományozta az apátságnak, elfordul Szent

László király megersít levelében, továbbá a III. Incze pápa 1:216. évi, Honorius

1225. évi és IX. Gergely 1232. évi bulláiban is. Kröshegy az apátság legrégibb

somogyi birtokainak egyike, melyrl a Szent László király és II. Paschalis pápa

1102. évi megersít levele is megemlékezik. Fejéregyház (Kröshegytl délre

feküdt), itt az apátság már 1135 táján birtokolt összesen 466 hold földet. A kutasi

birtokot Szines úrntl 1146 táján kapta az apátság. A birtokhoz öt szl és

Rádi faluban ugyanannyi szlmívesház tartozott. Olyvös-pusztán az apátságnak öt

szlmívesháza volt. Gamás faluban (Karádtól délnyugatra) az apátságnak két szleje,

három berke és egy ekealja földje volt, itteni birtokaiban II. Endre király 1221-ben

ersítette meg az apátságot. Tárd (Ganiástól éjszakra) már a Szent László király meg-
ersít levelében elfordul. A II. Paschalis pápa 1102. évi megersít levelében

említés van az apátság itteni, a Megváltó tiszteletére szentelt egyházáról. Vitya

falu (Ganiástól délnyugatra, ma puszta) határában az apátság 1225-ben a somogyi

várjobbágyoktól megvásárolt egy darab földet, a hol kápolnát építtetett Szent

Jakab tiszteletére s melléje egy kisebb remetekolostort is. Utóbb még, 1230-ban,

kárpótlásul azért, mert a vityai várjobbágyok felégették a kápolnát és melléképü-

leteit, 240 hold földet, majd még újabb 240 hold földet nyert az apátság. Fájsz,

Dénes nádor és szolnoki ispán 1239 táján hozott ítélete szerint az apátságnak

itt öt háza volt. Vitya és Fájsz között Albeus mester nyitrai fesperes, az

1237—1240. években készült összeírásában, még három apátsági birtokot nevez

meg, ú. m. Csopakot, Tepeyt és Gyrchit, a melyek a mai Soniogyvámos és

Pamuk helységek határaiban feküdtek. Tepey a középkorban kett volt, Nagy-
tepej és Kistepej. Nagytepej, mely Fájsz, Nagykürtös és Pamuk közé helyezhet,

már Szent László király idejében az apátság birtokai közé tartozott. II. Paschalis

pápa 1102-ben megersítette az apátságot e helység birtokában. Fonyód már
Szent László király megersít levelében is elfordul, késbb a III. Incze pápa

1216. évi. III. Honorius 1225. évi és IX. Gergely 1232. évi megersít levele is

embti. A két Bogát-pusztát Szent László király megersít levele és az 1216

—

1232. évi pápai bullák említik. Méhest Albeus mester 1237—1240. években készült

összeírása jegyezte fel. Zselicz erdségben (mely Kaposvártól délre terül el) Szent

László király adott birtokokat az apátságnak, és pedig 30 kanászháztartást a

hozzátartozó háznéppel és 300 sertéssel. Albeus mester szerint a Zselicz erd-
ségben, egy határgyrbe foglalva, az apátságnak 10 faluja volt, a melyben
kanászok laktak. E 10 kanászfalu a következ : Márczadó, két Szerénke, Dercze,

Vállusfej, Nyirakol, két Szent-László, Bozaisfalva (Bszénfa ?) és Karán. E 10
faluban Albeus idejében (1237—1240) összesen 300 háznépet írtak össze. 2. A tatár-

járás utáni korszakban a XV. századig az apátság a következ helyeken volt

birtokos: Kröshegy, mely jószágkormányzósági székhely volt. Csaba 1184 óta a

rend tulajdona. 1347-bl is van róla adatunk. Csicsal, Karád mellett, ma puszta.

1340-ben Decse fia Lacza és Bedé fia Miklós vették bérbe. 1393-ban Nezdei Mihály

fiának, Bessenyei Mátyásnak, adta bérbe az apátság. Fejéregyház Csicsallal volt

határos. 1262-ben Gábrián fia, Gábrián, a maga és fiai birtokrészét Csicsalban és

Fejéregyházán az apátságnak adta. 1364-ben már mint pusztult birtok fordul el.
Rád. 1336-ban az apátság itteni jobbágyairól vannak adataink. Tardon 1336-ban
rendezték a jobbágyszolgálmányokat. Szamárkúton 1336-ban részbirtoka volt az

apátságnak. Kara (Bogát szomszédságában), 1294-ben Pál Somogy vármegye alis-

pánja, Együdei János és Iharos ellenében, a pannonhalmi apátnak ítélte oda.

Bogát 13364)an, Méhes 1310-ben szerepel apátsági birtokként. Gyrökön (Karával
szemben délnyugatnak feküdt) 1310-ben az apátságnak nemes jobbágyai laktak.

Gyrökkel volt szomszédos Tepej, a hol 1310-ben szintén nemes jobbágyokat
találunk. Rupolyft, melyet 1220 táján tótokkal telepítettek be, 1270-ben az apát-

ság és a királyné népei közösen bírták (Pannonh. Szent Benedekr. tört. II. 168.).

AZseliczségi Szent-Kereszt vagy Keresztúr azonos lehet Kaposkeresztúrral. 1358-ban
Szigfried pannonhalmi apát Szent László adományának mondja. László apát

1369-ben benépesítésérl gondoskodik. Ez okból szabadalmakat biztosít a letele-
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pülknek. Keresztúrhoz tartozott Szent-László, melyrl 1328-ban van els ízben

említés. 1364-ben az országbíró megersítette az apátságnak Szent-Lászlóhoz és
Szentkereszthez való jogát, A többi zseliczségi birtokok közül : Márczadó a XIV.
században Enezd vagy Enyzd nevet vett fel. 1400-ban e birtok határait a somogy-
vári konvent megjárta. Nyirakol. mely a baranyai határ közelében, Derczétl
keletre, az Alma-patak mellett feküdt, 1250—1310-ben szerepel az apátság
birtokai között. Szerénke 1335 eltt volt az apátság birtoka, Derczérl 1314-bl
van adatunk. Szent-László (Nyirakol alatt) IV. Béla király egy 1262-ben kelt

oklevelében fordul el, 1392-ben említik utoljára, 3. A XV. századból a következ
apátsági birtokokról vannak okleveles adataink : Kröshegy még 1536-ban is az

apátságé. Rádot 1449-ben még Györgyi Bodó Gergely bírta bérben. Tárd 1466-ban
Debrentei Tamás birtoka. Kis-Egrest 1521-ben szerezte az apátság, 1536-ban is

még e helység földesura, Szamárkút 1466-ban Debrentei Tamásé. Remete-Udvar-
helyrl elször 1418-ban van adatunk. 1535-ben Török Báhnt birtokába

került. Kara 1536-ban is még az apátságé. Tepej és Bogát 1536-ban még az

apátság földesúri hatósága alá tartoznak ; az utóbbi helységet Debrentei Tamás
1457-ben jobbágyaival kiraboltatta. Kutasapátit a XV. század elején a Kutasi

család bírta bérben. A Zseliczségben : Keresztúr, Enizd, Karán, Kis- és Nagy-Fz,
Nyirakol, Alsó- és Fels-Derese, Hasság (Hárságy), Alsó- és Fels-Litterág

(Litorág), Szerénke, Szeréntelke és Szent-László voltak az apátság birtokai,

1434-ben azonban az apátság e birtokokat cserébe adta Szerdahelyi Imrének több

zala- és gyrvármegyei birtokért (i. m. III. 285—289. 507.).

a pécsi káptalan. A pécsi káptalan csupán zálogbirtokos volt a vármegyében. 1479-ben Bakonyai
István Szentmihályfalva, Pelencze, Fölse, Újfalu, Berzicze, Orolya. Pogánd. Sikota,

Brös, Persán, Galambos, Kárász, Legéncz és Endrcz helységekben bírt részeit

elzálogosítja a káptalannak (Csánki D. i. m. II. 661.).

a pécsi püspök. A pécsi püspök a XVI. században Vaska-Szent-Márton (ma Felsszentmárton),

Istvándi (1536—1550), Magyarlukafa (1536) helységekben bírt földesúri joggal.

Az 1494. évi segedelembl a püspökség somogyi birtokaira 265 frt esett.
A

btrtokai
Vag °k ^ székesfehérvári János-lovagok legrégibb magyarországi birtokai közé tar-

toznak a somogyvármegyeiek, melyeket II. Géza leánya, Margit királyi herczegn
adományozott a lovagoknak. E birtokok a székesfehérvári rendházhoz tartoztak,

késbb, midn a csurgói rendház önálló lett, egyes birtokokat az új rendházhoz

kapcsoltak. Mindamellett a székesfehérvári lovagok somogyvármegyei birtokaik

legnagyobb részét az egész középkorban megtartották, st a mohácsi vész után,

egészen Székesfehérvárnak török kézbe jutásáig, megtartották földesúri jogaikat

egyes helységekben. A legrégibb oklevél, mely a székesfehérvári lovagok birto-

kaira vonatkozik, III. Béla királynak a már fentebb érintett megersít levele, az

utolsó pedig az 1536. évi adóösszeírás (dicalis conseriptio). Összegezve a rendel-

kezésünkre álló okleveles adatokat, a székesfehérvári rendházhoz a következ
birtokok tartoztak: Aranyos (1193), Bálványos (1431—1473), az 1536. évi adó-

összeírás szerint is még földesurak voltak e helységben. Bére (1536. éri összeírás),

Berény (a mai Nagyberény) els ízben az 1193. évi megersít levélben fordul

el, 1280-ban is birtokosok itt a lovagok. 1431-ben már csak igényt tartanak

hozzá, 1536-ban azonban ismét földesurak e helységben. Csege (ma Bálványoshoz

tartozó puszta), az 1536. évi adólajstrom szerint a lovagok voltak a földesurai.

Csepel (ma Nagycsepel) az 1193. évi megersít levélben fordul el. Csíz az

1193. évi megersít levélben fordul el, 1431-ben is igényt tartanak hozzá a

lovagok. Csurgó (1193 megersít levél), késbb önálló rendház, majd a XV. század-

ban a vránai perjelség birtoka. Dada önálló rendház, 1335-ben azonban a székes-

fehérvári lovagok birtokolták. Ecsény az 1193. éri megersít levélben fordul

el els ízben, késbb is, 1420-ban és 1476-ban, vannak adatok a lovagok itteni

birtokairól. Fehéregyháza az 1193. évi megersít levélben fordul el. Gadányt

(Guden) szintén az 1193. évi megersít levél embti. Gány els ízben az 1193. évi

megersít levélben fordul el, 1431-ben is igényt tartanak hozzá a lovagok. Igal,

Kapoly és Kereki csak az 1193. évi megersít levélben fordulnak el. Kért els
ízben az 1193. évi megersít levél említi. 1431-ben is igényt tartanak hozzá a

Lovagok. Lyuba (Lyaba, Jaba) elfordul az 1193. évi megersít levélben s

1431-ben is igényt tart hozzá a rendház. Lulya (ma Lulla-puszta. Torvaj határában),

1431-ben igényt tartanak hozzá a lovagok. Marjad, csak az 1193. éri megersít
levélben fordul el. Megyer (ma Koppánymegyer) az 1193. évi megersít levél-
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ben fordul el, 1428-ban is a lovagoké. Nyini, els ízben az 1193. évi megersít
levélben fordul el, 1431-ben is igényt tartanak hozzá. Ság (a mai Ságvár táján),

1431—1447. években a lovagok igényt tartanak hozzá. Somberény (ma Nagy-

berényhez tartozó puszta) az 1193. évi megersít levélben fordul el. Szlls,
1431-ben igényt tartanak hozzá. Szulok, elfordul az 1193. évi megersít levél-

ben, késbb is, 1332—33-ban, a lovagoké. Tarány 1454-ben a lovagok birtoka.

Ugal, 1431-ben igényt tartanak hozzá (Tört. Tár 1911. évf. 393—396. Orsz.

Lev. Dl. 12.364. 1536. évi dicalis conscriptió).

A tihanyi apáiság még 1. Endre királytól nyert birtokokat a vármegye ter- Tihanyi apát-

letén. Az 1055. évi alapítólevél szerint az apátság Fok (Siófok), Kak-Szarna,
sas

Gamás és Gyisznóhely nev helységeket nyerte I. Endre királytól. Az 1211. évi

összeírásban az apátság birtokai között : a foki rév, Holovágy, Losta, Törökfalu,

Szántófalu, Teleki, Gamás, Csopak, Boklár (Boglár), Ság, Dob, Kp (mai Köp-
puszta), Füzegyfalu és Igal szerepelnek. Ezek közül Szántód, Teleki és Gyesznó
vagy Apáti az 1267. évi pápai bullában is elfordulnak, s Gamás nev falvak is,

1398—1417-ben, az apátság birtokai. Csicsal 1337—39-ben szintén az apátságé
;

ellenben Igaion 1350-ben az apátságnak már nincsenek birtokai, azokat a nyúl-

szigeti apáczák jobbágyai használják. 1358-ban Nagy Lajos király meghagyta a

székesfehérvári káptalannak, hogy az apátság birtokainak határait járja meg.
A káptalannak ez alkalomból kiállított határjárólevele a vármegyék szabatos

megjelölése nélkül sorolta fel az apátság birtokait, melyek közül somogyiak : Igal,

Töttös, Megyére, Ság. Gamás, Szárszó, Kröshegy, Berej, Bálványos, Török és

Fok helységek. A XV. században Gamáson kívül Telekit (1480), Csicsalt (1466),

Albertfalut (1472), Apátitelek-pusztát (1458) és Fokszabadit (1534) találjuk az

apátság birtokában (Pannonhahni Szent Benedekrend tört, — Csánki Dezs II. 700.).

A titeli káptalan birtokairól közvetlen adatok nincsenek, a XV. században a Titeii káptalan

káptalan jobbágvai mint Túr (Somogytúr) szomszédosai bukkannak fel (Csánki

D. i. m. II. 700.).

A türjei prépostság 1335 óta, a Szentgiroltiak adományából, a balatonvidéki Türjei prépost-

Beseny részeit bírta.
sag '

A vérteskeresztúri apátság 1424-ben Kason bírt földesúri joggal. túrT apátság.

A veszprémi káptalan egyike a vármegye legrégibb egyházi birtokosainak, veszprémi káp-

Birtokainak egy részét alkalmasint még Szent István király adományából bírta.

I. László király, 1082 táján kelt oklevelével, a káptalant a következ helységek

birtokában ersítette meg : Zamárdi, két Endréd, Luka (Lullya, ma puszta), Szlls,
Kapoly, Szárosaszó (Szárszó), szöd, Kröshegy, Túr, Tat, Berchény (Berény),

Grozi (Oroszi), Irög, Osman, a két Kiliti. Berej, Sörény, Keksa (Kegya, Kegye).

A késbbi idbl a következ birtokokról vannak okleveles adatok : Berény (Nagy-

berénv. 1232—1536), Endréd (Alsó-Endréd, 1259—1394), Irög (1279), Kegye
vagv Ketye (1279), Csaba (1279—1536), Lullya (1288—1381); Szlls (1343),

Száraszó (1368), szöd (1368), Zala (1368), Ocsman (1383—1536), Megyer (1429),

Kisbér és Bonnya (1275).

A veszprémi püspökség csak a tatárjárás utáni korszakban szerzett birtoko- veszprémi pus-

kát a vármegye területén. Legrégibb birtokainak egyike Görgeteg (1360—1436),
po 'seg '

ezenkívül a balatonmelléki Széphalom (1416), Lullya (1463), Csekel, Csege, Tót-

falu (1466), Gerezd és Ácsa helységekben (1480) volt birtokos. Az 1536. évi adó-

lajstrom szerint a püspökség : a két Csícs (Csíz), Kortó, Csepel, Lullya, Gyönköd,
Bálványos, Csege, Berki, Egyházas-Kapoly, Egres, Ácsa, Tomej, Tótfalu és Mocsola
helységekben bírt földesúri joggal. A veszprémvölgyi apáczák 1402-ben kapták:
Miske fia Pál fia Mátyástól Egyházas-Szamárdot.

A vránai perjelség, mely 1324—28. években került a jeruzsálemi Szent János- vránai perjei-

lovagrend birtokába, még a XIV. században birtokolt Somogyban. 1347-ben a
vránai perjelség a János-lovagok magyar-szlavóniai rendtartományi fnökségével
egyesíttetvén, ezidtl a vránai perjelek ftörekvése odairányult, hogy minél több

rendi birtokot csatoljanak a perjelségi javakhoz. A lovagrend csurgói háza is

áldozatul esett a vránai perjelek hatalmi törekvéseinek. Csurgó elveszítvén önálló-

ságát, a vránai perjelség birtoka lett. Csurgó már Pelsczi Bubek Imre alatt

(1395—1405) került a vránai perjelség birtokába. Egyik utódát, Szent-Györgyi
Tamás perjelt, 1454 máj. 1-én a somogyvári konvent Csurgó, Szenta, Csente, Sar-

kad, Alsók, Szigeth, Bodafalva, Veutse, Bálvánd, Molnár, Pápa, Pogyand, Szent-

király, Nagymarton, Vésse, Bagh, Almágy és Gyékényes birtokába iktatta be
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(Századok 1911. évf. 87. lap). A rendelkezésünkre álló okleveles adatokat egybe-
vetve, a perjelség a következ helyeken volt birtokos a vármegye területén:

Bálványos (1431), Beleg (1493—1536), Bocskád vagy Bácskád (ma Somogyudvar-
helyhez tartozó puszta) a perjelség legrégibb birtokainak egyike, 1367-ben már a
perjelség birtokában találjuk, bírta 1498-ban is. Bodafalva (1431), Csurgó 1405-ben
már a perjelségé, Czirók (1450), Ecsény (1480) s 1450-ben Gadány helységre is

iirénvt tart a perjelség a Marczaliakkal szemben. Ivánczfalva (1454— 1498), Jákó-
falva (1454). Kétnyár (1454-1498), Kónyi (1477—1503), Maiatka vagy Malaczk
(1367—1498), Marticza (1367), Miké (1466), Mustintelek helység birtokához 1450-ben
tart igényt a perjelség. Nagymarton (ma Csurgónagymarton) 1367-ben a perjelség
birtoka. Pósafalva (1454), Szemere (1454), Szenta (1360—1498), Sziget (1431),
Tarány (1454—1498). Udvarhely (ma Somogyudvarhely, 1454—1498), Urbánfalva

(1454), Vecsernve-puszta, Berzencze mellett (1454—1498), perjelségi birtokok (Tört.

Tár 1911. évf. 398—400. — Csánki D. i. m. II. 705.).
zá-rábi püspök- A zágrábi püspökség 1331-ben Bodonyt és Tikodot bírta (Anjouk. Okmt. II.

561.), ezeken kívül az 1536. évi adóösszeírásban Böhönyét is a birtokában találjuk.

Zaiavári apát- A Szent István királytól alapított zalavári benedekrend apátság a Szent

Adorján vértanutói megszentelt helyen feküdt és még Szent Istvántól nyert birto-

kokat a vármegye területén. Az 1019. évi alapítólevél szerint Csurgó vásárjöve-

delmet szolgáltatott az apátságnak. 1024-ben Bölcs helységet nyerte az apátság,

a Dráva-folyó halászati jogával. Bölcs a mai Barcs körül fekhetett. 1389—1495.

évekbl is van róla okleveles adatunk (Füssy Tamás : A zalavári apátság tört. 31- 54. 1.).

a királyi kaná- Somogy lakosságának ffoglalkozása a földmívelés, állattenyésztés és szl-
mívelés voltak. Különösen a sertéstenyésztésök volt hírneves. A vármegye minden
részében találunk kanászoktól lakott egész helységeket. A Csurgótól délre, le

egészen a Dráváig, elterül hatalmas földterület, melyet II. Endre király a szent-

földi János lovagoknak adott, a királyi kanászoké volt. A Zseüczségben a pannon-
halmi apátságnak tíz kanászfaluja volt, összesen 300 háznéppel. Királyi kanászok
laktak : Bozás (Bszénfa és Hárságy vidékén), Derczefalva (Kishárságy vidékén),

mindkét Szent László (Szigetvártól éjszakra) és Vályús helységekben. Királynéi

kanászok pedig Márczadó helységben.

^léník
vinczel " Még jelentékenyebb volt a középkorban Somogy szlmvelése. A fennmaradt

oklevelek számos oly helységrl emlékeznek meg, a melyeket a várszerkezet fenn-

állása alatt és után, a XIII—XIV. századokban, szlmveléssel és borászattal

foglalkozó királyi szolgáimányosok laktak. így Bábonyban királynéi vinczelléreket,

Berényben (ma Nagyberény) királynéi kulcsárokat és pinczemestereket. Grányban

királynéi vinczelléreket találunk. Az egyházi birtokokon is számos szltelepet

és szlmívest találunk. Albeus mester 1237—1240. évi összeírása szerint a

pannonhalmi monostornak Zamárdon két háznépe volt a pinczések rendjébl és

négy szlje, Endréden pedig két szlmívese és ugyanennyi szlje. Kutason öt

szlt és ugyanannyi szlmívesházat kapott az apátság 1146-ban Szines úrntl.
Gramás falu határában is két szlje volt az apátságnak, melynek birtokában

II. Endre király 1221-ben megersítette.
S
°birto^osok

1<5" ^Z egyháziak példájára a világi urak is igyekeztek Somogy vármegyében
szlbirtokokat szerezni. A vármegyében letelepedett nemzetségek mindegyikének
volt a vármegyében szlje. így a Csák-nembeli Miklós, a Kisfaludy család se.
komáromi és csanádi ispán (1212—1239), hogy asztaláról a híres „somogyi bor"

ne hiányozzék, Zamárdon szlt szerzett (Karácsonjd János i. ni. I. 309.). A Csák-

nembeli Demeter bán, az ugodi ágból, 1285-ben Bálint fia Jordán székesfehér-

vári polgár szlejét nyerte el Somogyban a királytól (u. ott I. 336.). A Dorozsma-
nembeli I. István fiai : Kazal I. Pál János, a Harapkay család se, és András

1322-ben közösen bírtak egy szlt Tótgyugyon (ma Gyugy. Karácsonyi i. m. I. 419.).

A Misei-nemzetség tagjainak 1408-ban Vasadon (Öreglak közelében) voltak

szlbirtokaik. Nagylucsei Orbán egri püspök és testvérei 1488-ban Endrédi Somogyi
Bernáttal együtt a magvaszakadt Bálványosi György birtokait nyerték adományul

:

Bálványos, Csege, Kápolnás-Kapoly és Egyházas-Kapoly helységekben, a melyek-

ben, a püspök egyik rokonának értesülése szerint, minden mvelés nélkül meg-
terem évenként 23—28 vasa bor (Csánki Dezs i. m. II. 688.).

Középkori várak. Bár a török hódoltság megsemmisítette a vármegye középkori memlékeit, a

fennmaradt romok után és az okleveles emlékekbl némileg tájékozódhatunk a

somogyi nemesség jólétérl és gazdagságáról.
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A tatárjárás után mindegyre általánosabbá válik az erdítvények építése.

A középkorban 15 várról vannak okleveles adataink. Az si nemzetségek egymás
után építgettek várakat. így a Tibold-nemzetség Babócsán, a Gyr-nembeli Szerda-

helyi Dersfiak Báton. a Zákányiak Zákányban, a Héder-nembeliek Rupolujvárott.

A XV. században a legtöbb vár a Marczaliak birtokába kerül, az övék 1398-tól

Babóesa. 1396-tól Fejérk s 1445 körül megszerzik Zákányt, A XV. század folyamán

több vár épül a vármegye területén, a Bakonyaiak Barcson, Forster György 1468
után Szent-Erzsébeten, Korothnai János nádori ítélmester Korothnán, a Laki Thúz
család a mai Öreglakon. aTapsonyi Anthimiak 1463 táján Szigetvárt építtettek várakat.

Az egres középkori várak felszerelésérl érdekes adatokat tartalmaz az a Avárakfeisze-
rci6S6i kin~

leltár, a melyet Korothnai Katinkának Korothna várába történt beiktatása alkal- csei.
'

mával vettek fel. E leltár szerint : a várban 6 ágyú és taraczk, 95 szakállos,

38 kézipuska. 8 dárda, 5 számszeríj. 3 számszeríjhordó, 4 tegez. 2 kézinyü

és hét ostyasütvas találtatott (Századok 1870. 27. L). A korothnai vár nem tar-

tozott ugyan a nagyobbak és az ersebbek közé, mindamellett a berendezése is

elég fényes volt s midn Erddy Péter, 1512 máj. 25-ike körül, csellel hatalmába

kerítette, az ott talált arany- és ezüstnemeken kívül sznyegeket és irományokat

is zsákmányolt. Ezeket az arany- és ezüstnemeket Korothnai Katinka édesanyjától,

Bajnai Both Magdolnától örökölte, a ki azokat nagyrészt nászajándékul kapta.

Még jelentékenyebb vagyon halmozódott össze Szigetvárott, a Török család

uralma alatt, Szigetvár és tartozékai 1463-ban még Garai Jób kezén voltak, de

1473-ban. vásárlás útján. Török Ambrus kezére jutottak, a ki a várat olyan jelen-

tékenyen megersítette, hogy 1491-ben Corvin János szétvert hadának egy része

Szigeten talált menedéket, Török Ambrus értett a vagyonszerzéshez, st kincsekért

erszakra is rávetemedett. 1485-ben testvérével Péterrel, továbbá Disznósi László

és Szentiváni Batha Márton baranyai nemesek szolgáival együtt megtámadta a

Szerdahelyi Bánfi István várát : Báthot. Az eredményes ostrom után bevett várban

a szekrényeket feltörette, s a drága selyem és bársony ni ruhákat és ékszereket

is elvitette. Bánfi István panaszára Báthori István országbíró ez ügyben vizsgá-

latot rendelt el. melyet a somogyvári konvent foganatosított. Midn Török Ambrus
fia, Imre. 1487-ben nül vette Parlagi György leányát, Krisztinát, ez összes

ingóságait átadta férjének, melyek szintén Szigetre kerültek. Ekkor már ingatla-

nokban is nagyvagyonú volt ez a hatalmas család. 1492-ben a szintén Corvin-

párti Török Imre 2000 forintot kölcsönzött Mátyás király természetes fiának, kinek

vagyonát a trónjelöltséggel járó tetemes kiadások felemésztették. Török Imre

1506 táján lett Nándorfehérvár bánja, s ez idtl szüntelen harczban állott a törö-

kökkel. 1515-ben. hadba vonulása eltt, végrendelkezett is, e végrendeletébl tudjuk

meg. hogy Koszka Tamásnak egy ló árával, vagyis 20 forinttal tartozik ; Báthori

Istvánnak egy 300 frt érték nyaklánczot zálogosított el ; Somi Gáspárnak és Biró

Kelemennének Futakon szintén egy nyakéket adott zálogba. Török Imre halálával

(1521-ben) vagyonát fia Bálint örökölte, a kinek a szereplése a mohácsi vész

utáni korszakba esik. A mohácsi vész utáni zavarteljes idket Török Bálint els-
sorban szintén vagyonának gyarapítására használta fel, s hogy a rabolt kincsei

biztonságban legyenek, fként Szigetvár megersítésére törekedett. Az ingoványos
tavat megtisztíttatta s elkezdte az erdítvények építését. De amellett ágyúkkal is

bven ellátta a várat. Több nagy ágyút öntetett, még a szigetvári kolostor harang-

jából is ágyút öntetett. Szigetvár hadi felszereléseirl egy 1553 máj. 12-én felvett

leltár számol, a mely szerint a várban 12 hosszú ágyú volt. Török Bálinttól három
maradt ott 1531-bl s 1533-ból. Ezenkívül volt a várban 160 taraczk, közöttük

kerekesek is. Volt még a várban két úgynevezett faltör, azaz kdobó ágyú, az

egyik Török Bálint szerzeménye 1533-ból. A taraczkok között : a leltár csetnekie-

ket. prágaiakat és közönségeseket különböztet meg. A golyóknak egy részét az

ágyúk és a taraczkok mellett tartották a magas toronyban, melynek emeletein

214 golyó volt. A taraczkok mellett 8860 golyót, azonfelül a várban még 4652,
a városban 1530 golyót találtak. A várhoz egy kis küls gazdaság is tartozott,

hol 2 tehenet, 25 disznót, 105 baromfit (közöttük 13 pávát), 7 kecskét, 5 méh-
kast talált a biztos. A várban elhelyezett élelmiszerek között volt búza, rozs,

árpa és zabliszt 5935 köböl, lencse, paszuly, bab 30 és fél köböl, káposzta és

füstölt hús csak kis mennyiségben, 100 sonka, 137 mázsa háj, 158 mázsa szalonna,

137 mázsa disznóláb és 143 hordóban 6275 punt bor (Németh Béla : Szigetvár

Története 59—117.).
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Középkori isko
Iák.

Kejerkó romjai. A Balatontól mintegy hét kilométer távolságra, Kereki község határában,

meredek hegytetn, erdktl körülövezve emelkedett Fejérk, mely jelenleg Katoná-
val- néven ismeretes. E vár még a XIV. században épült s 1396-ig a 'királyé volt.

A várat 200 méter hosszúságban mintegy 15 méter széles és hat méter mély
sánczárok futja körül. A párkányok, boltívek és egyes falrészek, a jelenlegi tulaj-

donos gondoskodásából, még most is kivehetleg jó állapotban vannak (Eibner

József adatai).

a köröshegyi \z egyházi építészetnek kétségkívül legrégibb maradványa a kröshegyi
templom. Ezt a templomot még Szent István uralkodása alatt építették a szent-

benedekrendi szerzetesek. A templom körül kolostort is építettek, mely azonban
inkább csak megszállóhely volt, bár térfogata elég tekintélyes a felfedezett alap-

falak után ítélve, mintegy 1024 Q-méter terjedelm volt. Az alapfalak rendkívül

szilárdak, mert kerülnek közöttük 110 cm vastagságúak is. Az alapfalakból követ-

keztetve, a templom várszerleg volt megersítve s eredetileg román ízlésben

épült, késbb a XV. században gót ízlésben építették át s így maradt a mohácsi
vész után is néhány évtizedig, mígnem Török Bálint rablóhadai felégették. A török

hódoltság idején a templom mindegyre jobban omladozni kezdett. 1757-ben az

akkori kegyúr a templomot némileg helyreállíttatta s ebben az állapotában maradt
az 1906—1907. évig, midn a Memlékek Országos Bizottsága eredeti alakjában

visszaállíttatta. A kröshegyi templomról Szent László királynak a veszprémi egyház
részére, 1082 táján, kiadott megersít levele és XI. Incze pápa 1215-ben kelt

bullája is megemlékezik (Kommandinger Kálmán plébános adatai).

A Szent Benedekrend megtelepedésével karöltve járt a szellemi mveltség
terjedése. Mikor Szent László király a somogyvári monostort alapította, egyidejleg

szerzetesi iskolát is állított fel itt s már 1091-ben, a monostor átvételekor, a

Magyarországba érkezett szerzetesek között els helyen embtik a Poitiers váro-

sából való tudós nyelvészt, Petrus Pictaviensis grammatikust. A somogyvári iskola

azonban elssorban papnevelintézet volt. Ez a kolostori iskola azután a franczia

szerzetesek elköltözésével megsznt s már a késbbi idbl nincsenek adataink,

hogy Somogyvárott szerzetesi iskola lett volna.

A XV. században, a mveltség terjedésével azonban a vármegye területén is

alakultak tanintézetek. 1494-ben Marczaüban már volt iskola, egy ez évben

kelt oklevél az itteni iskolamesterrl emlékezik meg (Csánki D. i. m. H. 579.).

Az iskolát valószínleg még a MarczaU család alapította s további fenntartásáról

a Báthoriak gondoskodtak. Iskolája volt Kálmáncsehi (ma Kábnáncsa) városnak is,

mely azonban a XVI. század közepén a protestánsok birtokába került. 1548-ban

Enderik Máté, 1559-ben Bellenius Tamás, majd egy bizonyos Imre, késbb Kam-
masi János voltak a helység tanítói (Fraknói Vilmos : A hazai és külföldi iskolá-

zás. 101. 1.).

A XV. században a vármegyei nemescsaládok sarjai srn keresték fel a

külföldi, különösebben olaszországi fiskolákat, honnan hazatérve, itthon is ter-

jesztették a szellemi mveltséget. Az egyes furak s fpapok melegen felkarolták

a mvészeteket is. Könyvtárakat alapítottak, festket, zenészeket fogadtak s

bkezen pártfogolták a tanulni vágyó ifjúságot. A somogyi származású Kálmán-
Káimáncsehi csehi Domokos 1462-ben székesfehérvári prépost, 1495-tl 1501-ig váradi, majd

s
' erdélyi püspök, közben, 1483-tól, a somogyvári apátság javadalmainak is élvezje.

Már Mátyás király uralkodása alatt élénk részt vett nemzetünk poütikai és köz-

mveldési törekvéseiben. Még székesfehérvári prépost korában összegyjtötte

korának legdíszesebb kódexeit, melyeknek némelyikét nagy költséggel Olaszország-

ban készíttette el.

Könyvtárából eddig négy darab ismeretes. Ezek egyikét Lambachban. a szent-

benedekrendek könyvtárában, másikát Bécsben, a Lichtenstein herczegeknél, a

harmadikat a zágrábi székesegyház kincstárában és a negyediket a zágrábi érseki

könyvtárban rzik. Ezek között mvészeti szempontból legbecsesebb az els,

mely zsolozsmakönyv, úgynevezett breviárium. Ezt a könyvet még prépost korában

készíttette. Már prépost korában szoros baráti viszonyban állott Vitéz János püs-

pökkel, miként errl az utóbbinak egy sajátkez feljegyzésébl értesülünk.

A fehérvári székesegyház éjszaki oldalán kápolnát építtetett Szent Anna tisz-

teletére, hol temetkezni is kívánt. Még prépost korában sok értékes egyházi ékszert

vásárolt vagy kapott ajándékba. Ezek közül legbecsesebb volt az a drágaköves

aranykereszt, melyet Corvin János herczegtl nyert adományul, abból az alkalom-

A múpértotás.
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ból, hogy Mátyás király temetésén énekelte a gyászmisét. Ez a kereszt egy-

korúak állítása szerint 45 ezer forintot ért.

Midn Miksa hadai Székesfehérvárt 1490-ben bevették, Domokos prépost

kincsei a gyztes ellenség kezébe kerültek s maga is csak ezer veszély köze-

pette mentette meg életét.

Domokos prépost rokonait is hathatósan támogatta tanulmányaikban. Egyik

rokona. Szegedi István, 1486-ban a bécsi egyetemen tanul, másik rokonát, Cseh
György deákot, a ki tehát szintén tanult ember volt, udvarbírájává tette.

Valószíuleg rokonai voltak Kálmáncsehi Jakab, Illés és László is, a kik

1478—1489. évek között, tehát éppen Domokos prépost korában, a bécsi egye-

temen tanultak, valamint Kálniáncsehi Mihály, 1503-ban váradi kanonok, a ki

alkalmasint szintén Domokos püspöknek köszönhette neveltetését és emelkedését

az egyházi pályán (Bunyitai Vincze : A váradi püspökség története. I. 332—343.).

A Kálmáncsehi család sarjainak pályája nem áll magában a vármegye történeté-

ben, mert végiglapozva Fraknói Vilmos „Magyarországi tanárok és tanulók a

bécsi egyetemen" czím nagybecs értekezését, számos somogyi származású tanárra

és tanulóra akadunk az egyetemen.

A bölcsészeti kar tanárai között elfordul 1492-ben Stephanus de Heresnye S
b™Cgf

y
e

i

gyete-

(Heresznye). A hittudományi karon : 1425—26-ban Thomas de Zachkan, 1427-ben men.

Thomas de Zakan. A bölcsészeti kar magyarországi származású tanácsosai között

:

1416-ban Thomas de Zachan, 1426-ban Thomas de Zakan. A bölcsészeti kar

magyarországi származású vizsgálói között : 1415-ben Thomas de Zakan, 1417-ben

Thomas de Zackan, 1424-ben Thomas de Zakan. A magyar nemzet prokurátorai

között : 1494-ben Stephanus Gheztw de Heresznye (Heresznyei Gecz István).

A tanulók között : 1428-ban Emericus de Ders, Ambrosius de Tamassi (tán a mai

Drávatamásiból származott), 1429 és 1433-ban Paulus de Béla, 1437-ben Joannes

de Curgo (Csurgó), 1438-ban Paulus de Dumbro (a mai Kastélyosdombó) és

Balthasar de Segesdino, 1439-ben Ambrosius de Dombro, 1445-ben Valentinus '

de Simigio. 1451-ben Stephanus de Zoob (Somogyszob), 1452-ben Gregorius de

Zala, ugyan 1455-ben magiszteri fokozatot nyert. A „Natio Hungarica" anyaköny-

veiben a következ somogyi származású tanulókat találjuk: 1454-ben Ambrosius de

Sylicze (tán Silisio, akkor Zseücz lesz), 1454-ben Petrus de Thasar, Georgius sacerdos

de Dombro, Dominicus de Babocza (Babócsa), 1455-ben Ladislaus de Pernez
(Pernesz) baccalaureus, vagyis „borostyános" azon tanulók elnevezése, a kiknek

a vizsga letétele után megengedték, hogy bizonyos tantárgyakból eladást tart-

hassanak. Benedictus de Zelizio baccalaureus, Johannes de Dombro, 1456-ban
Lucas Carnificis de Hecze (Hecse, elpusztult helység), 1457-ben Paulus de Dombro,
1465-ben Michael de Segesd, 1475-ben Lucas de Meztegnie (Mesztegny), 1476-ban .

Andreas de Kapusch (Kapós), 1478-ban Jacobus de Kaalmanczehy (Kálmáncsehi),

1479-ben Andreas de Hadgymas (Hagymás), 1480-ban Elias de Kalmantsche
(Kálmáncsehi). 1481-ben Stephanus de Geczew de Heresznye (Heresznyei Gecz
István), ugyan 1487-ben baccalaureus fokozattal fordul el, 1481-ben Lucas de
Vasamsmernie (Vásárosmernye), 1490-ben Stephanus de Hereznye, 1494 ben
Antonius de Béla canonicus albensis (székesfehérvári kanonok) baccalaureus,

a XVI. században : 1505-ben Leonardus Jámbor ex Zelisio, 1514-ben Matheus de

Hagymás, 1512-ben Joannes Zerechen de Meztecznyew (Mesztegnyi Szerecseny

János) a nemes származású tanulók névsorában. 1505-ben Petrus Patay de
Semigio, 1522-ben Michael de Belawar, 1522-ben Fráter Nicolaus ex Zumagwar
(Somogyvár), 1527-ben Stephanus Marczaly, 1529-ben Joannes Zendi de Kapós,
1535-ben Stephanus Dersfi de Serdahely nobilis, 1538-ban Symon Myndzentinus
ex Sylisio, Ambrosius Eccl. de Mosdós, 1541-ben Andreas de Belawar.

A krakói bursa magyar tagjai között a XVI. században a következ somogyi s
£™£f['b

a
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a
á

származású tanulók fordulnak el: 1504—1508 között Michael de Simigio, 1511-ben han.

Phihppus de Szenta, 1516-ban Joannes Belwar, 1519-ben Emericus de Simigio

Seggosdiensis (segesdi származású), 1519-ben Stephanus de Kappos, Georgius de
Heyche (Hecse), Michael de eadem, 1521-ben Blasius de Hagmas (Hagymás),
1523-ban Martinus de Calmanthei (Kálmáncsehi).
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II. A MOHÁCSI VÉSZTL A KIEGYEZÉSIG.

1. A vármegye története az ország három részre szakadásának, a szabadság- és

a rallásharczok korában.

A mohácsi vész szinte megbénította a nemzet ellentállóképességét. Bár a
török hadak az ország fvárosát is megszállották, a törökök elleni további küzde-
lemre senki sem gondolt.

F1
irtottSf.

n
Ain;i kevesek közé. a kik az általános zrzavarban nem veszítették el bátor-

ságukat és önbizalmukat, tartozott Frangepán Kristóf horvát bán, a ki a meg-
próbáltatás napjaiban erélyes kezekkel igyekezett az általános fejetlenségnek gátat

emelni. Magatartása Somogy vármegye rendéire is jelentékeny hatással volt, st
találkoztak olyanok is, a kik királynak emlegették (Mill. Tört. V. 9.).

Sz
kirái'

V

sá
J

a
nos ^ mohácsi veszedelembl megmenekült urak közül azok, a kiknek az ország

sorsának irányításában dönt szerepük volt, Pozsonyban gyltek össze, a hol

várakozó álláspontot foglaltak el. Ellenben az ország túlnyomó többsége Szapolyai
János erdélyi vajda körül csoportosult. Az utóbbiak közé tartozott Szigetvár ura,

Török Bálint is. volt egyike azoknak, a kik a koronát János király fejére tették.

A király, hogy Török Bálintot lekötelezze, a koronázás után Temes vármegye
fispánjává nevezte ki.

A
*V:

r

t

dinánd" Ama kevesek közé, a kik Ferdinánd osztrák fherczeg trónjelöltségét támo-
gatták, tartozott a vármegyében birtokos Németujvári Batthány Ferencz bán,

továbbá Tahy Ferencz, a vránai perjelség javainak kormányzója.

A Ferdinánd-pártiak közül ekkoriban Tahy Ferencz, a ki az egész csurgói

uradalmat bírta, volt a legjelentékenyebb birtokos. Batthyány Ferencznek, kinek

seitl öröklött birtokai a Balaton mellékén terültek el, ekkor még jelentékenyebb

jószágai nem voltak a vármegyében, de különben is Batthyány már II. Lajos
király uralkodása alatt a zászlósurak között foglalt helyet s a vármegyében nem
igen szerepelt, tehát az itteni nemességre befolyása sem volt.

Báthori István. Báthori István, a Ferdinánd-párt feje, a vármegyében nem volt ugyan birto-

kos, de testvérei : Báthori András és György, a vármegye fispánja révén, mégis
jelentékeny befolyást tudott volna magának biztosítani, csakhogy Báthori István

személye közgylölet tárgya volt s így nem számíthatott arra, hogy a vármegyei

nemesség sorából Ferdinándnak párthíveket toborozhasson. Testvérei András és

György, közvetetlenül a mohácsi vész utáni idben, inkább a nemzeti párthoz

szítottak. Báthori András ekkor már a többek között Barcs, Babócsa, Zákány és

Marczali várakat bírta. Vagyonát az általános pusztulás közepette is mindegyre

növelte s 1542-ben már volt a vármegye legnagyobb birtokosa.

Báthori Istvánra hárult tehát a feladat, hogy Andrást Ferdinánd ügyének

megnyerje, a mi rövid id alatt sikerült is. Báthori András 1527-ben már Ferdi-

nánd híve lett, a. ki t tárnokmesterévé nevezte ki.

Báthori István társaságához tartozott Szalaházg Tamás veszprémi püspök is.

Az feladata lett volna, hogy a somogyi papságot, mely még az 1542. évi adóösszeírás

szerint is jelentékeny számú volt, Ferdinánd táborába terelje. Csakhogy Báthori

István és társai ekkor még nagyobbarányú mozgalmat nem tudtak indítani, mert

hiányzott ehhez a szükséges pénz. így tehát Ferdinánd csak Ígéretekkel biztat-

hatta híveit. Mialatt tehát a Pozsonyban tanyázó Ferdinánd-párti urak - pénz-

hiány miatt - egyelre tétlenségre voltak kárhoztatva, azalatt a nemzeti párt

gyors cselekvésre szánta el magát,

Femberei oki 14-én Tokajban értekezletet tartottak, a honnan nov. 5-ére

Székesfehérvárra királyválasztó országgylést hirdettek. Ezt a meghívót többek

között Báthori András is aláírta.
A
éÍ\
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irály
Mivel Tahy János, a kit a Ferdinánd-pártiak a székesfehérvári országgylés

megtartásának megakadályozásával bíztak meg, megkésett Székesfehérvár meg-

szállásával, többé mi sem akadályozta az országgylés megtartását, mely 1526

nov. 10-én Szapolyai Jánost választotta királyivá.

Báthori István nádor és hívei azonban nem nyugodtak bele a székesfehérvári

országgylés határozataiba, és decz. 17-én Pozsonyban Ferdinánd osztrák fher-

czeget kiáltották ki királylyá,

Ferdinánd királylyá választása után Báthori István és társai azon fáradoztak,

hogy János király híveit elcsábítsák. Báthori András átpártolását csakhamar követte
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I. Ferdinánd. (Az Orsz. Képtárból.)

Báthory István. (Az Orsz. Képtárból.)

Nádasdij Tamás. (Az Orsz. Képtárból.) Roggendorf. (A „Heldenbucli '-ból.)
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Szulejman II.

(Az Orsz. Képtárból.;

A babocsai vár régi képe. (Egykorú metszet. Gróf Somssich Béla tulajdona )
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Báthori Györgyé, a kit Ferdinánd király meghagyott Somogy vármegye fispáni

méltóságában. De Ferdinánd megbizottainak Török Bálintot is sikerült elhódíta-

niuk. A 24 éves, könnyelm ifjú nem sokáig állott ellent a csábításnak. Roppant
vagyonával fontos politikai tényez lévén, átpártolása Somogyban is elkészítette

a talajt Ferdinánd ügyének.

Ferdinánd ravasz megbízottai azonban egy ideig leplezni óhajtották Török
Bálint átpártolását s ezért felszólították, hogy új pártállását mindaddig titkolja el,

míg Ferdinánd Magyarországba érkezik. 1527 nyarán Ferdinánd tekintélyes had
élén egész Budáig nyomait. Azalatt Batthyány Ferencz bán, Báthori György
fispánnal egyesülve, Somogy vármegyén át Szlavóniába nyomult, s ott János
király egyik rendületlen hívét : Frangepán Kristófot támadta meg, a ki teljesen

magára hagyatva, egész nyáron át, változó szerencsével küzdött Ferdinánd hívei

ellen, de Várasd ostrománál halálosan megsebesülvén (szept. 27), vele e vidéken

János király legersebb támasza kidlt (Millenn. Tört. V. 52.).

Frangepán halálával egész Somogy vármegye Ferdinándnak esküdött hséget.
Bár a köznemesség János király híve volt, a Ferdinánd-párti hatalmas furakkal
szemben nem tudta a küzdelmet sikerrel felvenni, annál kevésbbé, mert a harcz-

téren is siker koronázta Ferdinánd hadainak mködését. Ennek a hatása alatt

Ferdinánd országgylést tartott, mely elismerte t királynak, nov. 3-án pedig

Székesfehérvárott megkoronázták.

1528. év elején Török Bálint és Pekry Lajos, a ki Báthori Erzsébetet bírta

nül, mely házasság révén a vármegye területén Görgeteg, Csököly, Erdcsokonya,
Segesd stb. helységekben volt birtokos, a Felvidéken harczoltak János király

hadai ellen, melyeket szétszórtak s a királyt kizték az országból.

A János király és Szulejmán szultán között kötött szövetség következtében,

azonban csakhamar megfordult a koczka. S habár 1529 szén, midn Szulejmán
harmadízben jött be az országba, a vármegye nemessége ismét János király hsé-
gére tért vissza, hívei mégsem tudtak sikerrel fellépni a Ferdinánd-pártiak ellen,

mert Szulejmán szultán Bécs alatt szenvedett kudarcza következtében kénytelen

volt az országból kivonulni, mire Török Bálint vérszemet kapva, Szigetvárról szün-

telen zaklatta János király híveit.

János király, hogy Török Bálintot átpártolásáért megfenyítse és hogy folyto-

nos garázdálkodásainak és rablókalandjainak is gátat vessen, 1530 szén meg-
hagyta Mesztegnyi Szereeseny Jánosnak és Nádasdy Tamásnak, a ki az 1529. évi

hadjárat alatt csatlakozott hozzája, hogy hadaikat összegyjtve, Kápolnai Ferencz-

hez, az ezidtájt vitéz lövasvezér hírében álló hívéhez csatlakozzanak s az

segítségével Török Bálintot csellel hatalmukba kerítsék, vagy ha ez nem sikerülne,

vegyék Szigetvárt ostrom alá. E czélból János király Nádasdynak és Szereeseny

Jánosnak még azokat a török hadakat is rendelkezésükre bocsátotta, a melyeket
Szulejmán az 1529. évi hadjárat alatt Buda várában visszahagyott. Ezeket Kászun
bég vezette. Csatlakozásukkal Nádasdy és Szereeseny mintegy 10 ezer ember
fölött rendelkeztek.

Török Bálint azonban már jóelre értesült az ellene tervezett támadásról és

erélyesen készült a védelemre. Szigetvárt bven ellátta élelmiszerekkel, új kato-

nákat fogadott fel és így felkészülve, várta János király hadait, melyek a vár

alá érkezvén, a várat körülvev tó éjszaknyugati partján helyezték el ágyúikat

és megkezdték az ágyúzást, de az ostrom sokkal nehezebbnek bizonyult, mint azt

elre gondolták. A várat körülvev víz is sokkal mélyebb, iszaposabb, sással és

náddal elborított volt, semhogy azon az ostromlók átmehettek volna. E mellett az

ágyúzás is mindegyre lanyhábban folyt.

Mikor Török Bálint látta, hogy az ostromlók nem tudják a várat megköze-
líteni, egy kisebb elszánt csapattal kirohanást intézett, mely alkalommal Nagy
Imrét egy 25 tagú lovascsapat élén elfogta és lefejeztette s fejét karóra húzva,

a vár fokára tzette, a többi foglyokat azonban szabadonbocsátotta.

E közben Roggendorf Vilmos, Ferdinánd király hadvezére, okt. 31-én ostrom

alá vette Buda várát, mire János király a szigetvári ostromseregbl a török hadakat
sürgsen magához rendelte. Elvonulásuk után Nádasdy nem merte megfogyott

hadával az ostromot folytatni s ezért is csakhamar Buda felé vonult ; Kápolnai
Ferencz azonban nem volt hajlandó Nádasdyt követni, lovasaival tehát Szigetvár

alatt maradt s Török Bálinthoz csatlakozott (Mill. Tört. V. 86. — Németh Béla

:

Szigetvár tört. 72—73.).

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 23
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Az 1530. évi ostrom után Török Bálint a szigeti várat újból megersíttette,

az ingoványos tavat megtisztíttatta, kiásatta és megnagyobbíttatta, majd elkezdte

az erdítvények építését. A mohácsi vész óta tartó belháborúktól okozott pusz-

títások és ama siralmas állapot, a melybe az ország jutott, közelebb hozta az

ellenkirályok . híveit egymáshoz. Perényi Péter, a ki ekkor még Ferdinánd király

.
híve volt, ismét megpendítette a két párt közös tanácskozásának eszméjét,

urak." A dunántúli urak már 1531 márcz. 6-án Babócsán szkebbkör értekezletet

tartottak, a honnan meghívót bocsátottak ki a magyar, horvát és szlavón rendek-
hez s az összejövetel helyéül Bélavárt s idejéül márcz. 19- ét tzték ki. A fel-

hívásra csaknem száz egyházi és világi úr jelent meg Bélavárott, 4000 fegyveres

kíséretében, hogy a pártviszályok megszüntetésérl s a törökök elleni védelemrl
tanácskozzék. Az értekezleten Perényi Péter vitte a szót. Panaszosan felemlítette,

hogy habár János király t elfogatta és bár nem tartozik János hívei közé, a

megoldás egyedüli módját mégis abban látja, hogy mivel a szultán János király-

nak adta Magyarországot, az egész ország János királyhoz csatlakozzék.

Az egybegyltek nem hoztak határozatot, hanem máj. 18-ára Veszprémben
tartandó országgylésre hívták össze a rendeket (Millenn. Tört. V. 97.). Ez ország-

gylés azonban elmaradt. Mindamellett ez év szén, Ferdinánd király néhány régi

híve, mint Laki Bakits Pál, Török Bálint, uruk tilalma ellenére, Zákányban össze-

jött a János-párti Nádasdy Tamással és 1532 jan. l-re a balatonmelléki Kené-
sére hívták össze a rendeket; de ez a gylés sem vezetett eredményre, bár maga
Ferdinánd is elküldte oda követeit (Mill. Tört. V. 99.).

Sz
jöveíefe

n be~ ^ béketárgyalásokat csakhamar megszakította Szulejmán bejövetele, a mikor
az 1532. év folyamán újabb hadjáratot indított Ferdinánd ellen.

Ápr. 25-én indult el Konstantinápolyból, de 200.000 fbl álló roppant hadá-

val csak lassan haladt elre és csak június hó végén ért a szerémi síkra. Innen
Eszékre vonult, hol júüus 17-én Ferdinándnak átadta hadüzenetszer válaszát.

Eszékrl a török had Siklósnak vette útját, majd a vár bevétele után Eger-

szegre (Baranya) s innen Babócsára vonult, útközben kikerülve Szigetvárt, Babó-
csáról Szulejmán, Zala vármegyén át, Vas vármegyébe vezette hadait, de Kszeg
várának hsies ellentállása után, aug. 30-án, megkezdte a visszavonulást és Stírián

át, pusztítva, rabolva, hazafelé vette útját.

Átpártoiások. 1533 eiején már Nádasdy Tamás is tárgyalásba bocsátkozott Kazianerral,

Ferdinánd hadvezérével, kinek azonban csak az év vége felé sikerült Nádasdyt
Ferdinánd részére megnyerni (Mill. Tört. V. 108.). Átpártolásával két-három éven

át Ferdinánd hívei jutottak túlsúlyra a vármegyében. Nádasdy Tamásnak ugyanis

ekkor már nagykiterjedés birtokai voltak Somogyban, mint Csicsó, Iharos és

Miháld ; kívüle a Ferdinánd-párti urak közül Laki Bakith Pál és a Zrínyiek

szereztek birtokokat a vármegyében. Az elbbi Hetes és Akts-Magyari (Buzsák)

helységekben volt birtokos, az utóbbiak a csurgói uradalmat bírták.

1536-ban viszont Török Bálint pártolt el Ferdinándtól. Török hsége külön-

ben már 1535-ben is kétes volt, s habár Ferdinánd sejtette, hogy nem igen bízhat

meg benne, mégis újabb adományokkal igyekezett t magának lekötelezni és

1535-ben még neki adományozta a htlenségbe esett Pathi Török János somogy-
megyei birtokait (Németh Béla i. m. 74.).

Török Bálint 1536-ban végre is levetette az álarczot és nyíltan János király

pártjára állott. A király nagy örömmel fogadta és 1536-ban kelt oklevelében biz-

tosította, hogy neki minden eddigi kihágásait megbocsátja.

Átpártolása után legott Csurgót támadta meg, melyet 1535 óta a Zrínyiek

bírtak zálogban. Török nagyszámú lovas- és gyalogoscsapattal indult Szigetvárról

Csurgóra és a várat rövid ostrom után bevette.

a Ferdinánd- 1537-ben Ferdinánd király, Kazianer vezérlete alatt, tekintélyes hadat kül-

sége.

V< 3

dött a drávántúli részekbe, hogy a végeket Nándorfehérvárig visszafoglalja. Tábo-
rában magyarok is voltak, Bakith Pál és Pckry Lajos vezérlete alatt. Eszék
ostrománál azonban Kazianer belátta, hogy elegend ágyú hiányában a várat be
nem veheti s ezért megkezdte a visszavonulást, de a nagyszámú török had
folyton a sarkában volt; Bakith Pál magyar csapatai élén, megkísérelte ugyan a

török feltartóztatását, de maga is odaveszett, Kazianer hada teljesen megsem-
misült, maga a vezér pedig gyáván megszökött.

E vereség hatása alatt Ferdinánd is kereste a békés megoldást. Wese hindi

érseknek sikerült is végre a békeszerzdést megkötni, melyet János király 1538
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febr. 24-én írt alá, s a melyet „Nagyváradi béke" néven ismer a történelem Na
b̂ ke

áradi

(Mill. Tört. V. 123.). E békekötés értelmében Somogy vármegye János király

uralma alá került ugyan, de a tulajdonképeni ura Török Bálint volt. Bár nem
volt a varmegye legnagyobb birtokosa, hanem Báthori András szatmári fispán

hasonnev fia, a ki az 1542. évi adólajstrom szerint a vármegye területén összeírt

65367.2 jobbágytelekbl 1750-et bírt. A vármegye legnagyobb birtokosai ekkor,

kevés kivétellel. János király hívei közé tartoztak, mint Török Bálint (660 porta

ura), Zalay István és Majlád István, a kik együtt 325 portát bírtak ; az utóbbi

Nádasdy Tamás sógora és bens barátja volt. Nádasdy Tamás (132 porta ura),

a ki azonban ekkor már Ferdinándhoz pártolt és Werbczy Imre, János király

egyik legodaadóbb hívének, a nagynev jogtudósnak a fia, a ki 90 porta fölött

rendelkezett. Török Bábut hatalmát Somogyban elssorban Szigetvár biztosította,

mely évrl évre nagyobb jelentségre emelkedett.

János király halála után (1540 júl. 18.) Ferdinánd hívei azt hitték, hogy Ja
£°fál£

irály

elérkezett az id a magyar államterület egységének helyreállítására ; de sokan

voltak János király hívei között is, a kik csak az alkalomra vártak, hogy Ferdi-

nándhoz pártoljanak; a János király temetésére egybegylt urak azonban meg-
hiúsították a Ferdinánd-pártiak reményeit.

Az urak János király fiát, János Zsigmondot, kiáltották ki királylyá s az ország Já°°s
nd

Zsis"

kormányzatát egy négytagú régensségre bízták, melynek tagjai között Török Bálint

is helyet foglalt (Mill. Tört. V. 212.).

Török Bálint, a ki egyúttal Buda várának parancsnoka is lett, már kormány-

zása kezdetén annyira meghasonlott György baráttal, hogy Budát is odahagyta s

visszatért Szigetvárra.

Mikor Ferdinánd János király haláláról értesült, erélyesen követelte a váradi

béke végrehajtását ; e mellett János király híveit is igyekezett megnyerni. Többek
között Török Bálinthoz is levelet intézett, a melyben eget-földet igér neki, ha
hozzácsatlakozik. Török Bábnt azonban ezúttal nem hajlott a csábításra, st mikor

arról értesült, hogy Roggendorf, Ferdinánd király hadvezére, 1541 nyarán Budát
ostrom alá szándékozik venni, feledve a viszálykodást, nejét Szigetváron hagyta

és Budán termett, hol átvette az Izabella hadai fölötti vezérletet. Az 1541. évi

hadjárat folyamán Buda vára kardcsapás nélkül Szulejmán hatalmába került.

Midn már Budát a törökök megszállották, Szulejmán szultán a csecsem Bu
k̂
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ra török

János Zsigmond négy gyámját, a kiket táborába rendelt, Török Bábnt kivételével,

szabadonbocsátotta, az utóbbit ellenben magával vitte Konstantinápolyba.

Török Bálint, fogságba jutásával, végleg letnt a közszereplés terérl. Bukása Tö
b
r
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mélyreható változást okozott a vármegyében. Roppant vagyona néhány év alatt

szétfoszlott. Hívei Ferdinánd hségére tértek s ezzel a vármegye, bár csak rövid

idre is, Ferdinánd uralma alá került.

Török Báüntné, szül. Pemfiinger Kata, a ki urának sorsáról Martonfalvi Imre A
b
t
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tokai
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deáktól, Török Bálint egyik udvari emberétl értesült, csakhamar megkezdte a

tárgyalásokat Ferdinánd megbizottaival s 1542-ben Ferdinánd hségére tért.

1542 aug. 4-én Ferdinánd oklevelet állított ki, a melyben biztosítja kegyelmét
Török BáUntné és gyermekei részére. Török Báüntné ezután megkezdte az alku-

dozásokat Szigetvár átadására nézve. maga 1543-ban Csurgóra költözött két

fiával : Jánossal és Ferenczczel ; de itt sem volt sokáig maradása, mert Zrínyi
Miklós igényt tartott Csurgóra s 1543 jún. 4-én levelet intézett Ferdinándhoz,

kérve és figyelmeztetve t ama királyi Ígéretére, hogy Csurgó várát és tartozékait

neki visszaadja. Erre Ferdinánd király jún. 22-én azt válaszolta Zrínyinek, hogy
megbízta magyar tanácsosait és helytartóját: tárgyaljanak Töröknével Csurgó
átadása iránt s ajánlják neki cserébe az ozorai uradalmat.

Mindamellett az ozorai uradalom sem lett Töröknéé, ki azután 1543-ban
Csurgóról Debreczenbe költözött, melyet János király még 1536-ban adományozott
Török Bálintnak (Mill. Tört. V. 225. — Budai Ferencz: Polgári Lexikona 1805. m.
440—441.). Báthori András, az 1542. évi beszterczebányai országgylés határozata

értelmében, Somogyvárat is elvétette Török Bábntnétól, mire Töröknét összes

tisztjei odahagyták s csak Martonfalvi Imre deák maradt meg hségesen oldala

mellett. Ekkor vett búcsút Szigetvártól Tinódi Sebestyén, az utolsó nemzeti vándor- Ti*6£ Sebes"

lantos, a ki 1534—35 óta tartózkodott ott, hol Török Bábnt gyermekeit tanította.

Tinódi egy ideig még Szigetvárott lakott, alkalmasint Istvánffy Pál házában, majd

23*
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iuiien Baraiiyavárra, Istvánffy Imre birtokára költözött (Dézsi Lajos dr. : Tinódi

Sebestyén 33—35.).

Tö
sok

hóditá" 1543 júl. 6-án Siklós vára, júl. 20-án pedig Pécs is török kézre került, mely
hírre Ferdinánd király azonnal Szigetvár megszállása iránt intézkedett, hogy útját

vágja a törökök további terjeszkedésének.

A még Török Bálinttól megersített Szigetvár természetes ersség volt, melyet

víz vett körül és egy megersített város is védelmezett; Istvánffy Pál az erdít-

véuyeket kijavíttatta, a várat rséggel látta, el, miáltal Szigetvár a XVI. század

ötödik évtizedében már az egész vidék legjelentékenyebb véghelye lett. Székes-

fehérvár eleste után (1543 szept. 2) a török hódoltság félkörben vette körül a

vármegyét. A gyakori török betörések következtében a népet valóságos páni félelem

szállotta meg, s fleg a határszéli községekbl futott szét a nép.

Székesfehérvár elestének hírére a vármegyében birtokos urak közül Báthori

András, Werbczy Imre és Zrínyi Miklós hadaikkal Gyr alá vonultak, hogy
Ferdinánd seregével egyesülve, a törökök ellen támadást intézzenek. Az idegen

zsoldos hadak lázongása miatt a hadjárat meghiúsult ugyan, de azért Zrínyi, Báthori,

Werbczy és Bakith Péter csapatai kisebb harczokat vívtak a szerteszét kóborló

törökökkel.
Szigetvár jeien- Habár az 1543. évi harczokat látszólagos béke követte, a portyázások nem

szntek meg. Baranyából a török kiüldözte a nemességet, birtokait lefoglalta és

azokat államjavaknak nyilvánította. A nemesség egy része Szigetvárra menekült,

hol katonai szolgálatba lépett. A mint a nemesség Szigetvárott letelepedett és ott

otthonra talált, a hódoltsági nép úgy tekintette a várat, mint a törökök elleni

további küzdelem gylhelyét, a honnan a védelmi harcz ki fog indulni. Ez azonban

egyúttal a törökök érdekldését is felkeltette, a kik mindegyre nagyobb figye-

lemmel kísérték a várat, úgy hogy Ferdinánd kénytelen volt az rséget szaporí-

tani és egyúttal a vár fenntartásáról is gondoskodni. E czélból a pécsi püspökség

területén lev, de már a hódoltsághoz tartozó falvakba vetett ki adót. A sziget-

vári rség átcsapva a török hódoltsági területre, beszedte az adót, s közben szerte-

szét portyázott. így történt azután, hogy Szigetvár, mely azeltt ismeretlen ersség
volt, csakhamar országos jelentségre emelkedett (Németh Béla i. m. 98—99.).

Erssége már 1543-ban megakadályozta a török hódoltság továbbterjedését,

Szulejmán tehát elssorban a Szigetvárt környez kisebb erdítvények elfoglalását

rendelte el, hogy ezzel Szigetvárt minden oldalról elzárja.

Királyi várak. Ekkor Somogy vármegye területén a következ erdítvények voltak a király

birtokában : Kaposvár, mely a mai város nyugati részén, a Kapós vize árterületében

feküdt és szintén szigetet alkotott. Koroknya, Szenyér, Segesd, melyek még a

középkorban épültek. Babócsa, a Binya kiterjedt mocsaraiban. Berzencze, Bélavár,

Vízvár, melyet Tahy Ferencz építtetett és Csurgó, ekkor a Zrínyiek birtoka.

Ferdinánd azonban belátván, hogy a török hadakkal nem tud megmérkzni,
1547-ben békét kötött a szultánnal. Ez a béke azonban csak a papíron maradt,

mert alig kétévi nyugalom után ismét kezdetét vette a küzdelem.
Dervis bég és Dervis bég, a pécsi török hadparancsnok, mivel a szigeti rség átcsapott a

török területre, 1549-ben panaszt emelt Istvánffy Pálnál — a ki királyi meg-
bízottként tartózkodott Szigetvárott — Segedh György, a szigeti rség parancsnoka

ellen: „a lei a népet nemcsak hogy elszökteti, de a szegénységen sok romlást és

kincset vesz", melyrl a bégnek lajstroma van. Ugyanebben az évben újból Istvánffy-

hoz fordul, mivel „a szigeti rség elrontja a hatalmas császár földjét, a siklósi

és a görösgali utat lesik, a mecseki és a fehérvári utat pedig elállják".

Dervis bég, miután látta, hogy hiábavaló a panasza, több ízben Szigetvár

alá vonult. 1550-ben nagyobb haddal indult portyázó kirándulásra Somogy vár-

megyébe, hol azonban, a Rinya vidékén, a babócsai várból kitört Báthori András

gyalogosai ütközetben megverték, 460 lovát pedig zsákmányul elvitték. A mene-
kül Dervis bég hadát útközben, Kálmáncsehinél, az Allia Mátyás vezérlete alatt

álló koroknyai rség lepte meg, úgy hogy csak seregének romjaival tudott Pécsre

eljutni (Németh Béla i. m. 105.).

Még ebben az évben Tahy Ferencz, Vízvár ura, lett Szigetvár kapitánya, kinek

engedélyével a szigeti rség az év szén portyázó kirándulást tett a Drávántúlra.

Vercze vármegyébe. Mintegy 250-en vettek részt a szigetvári rségbl e kirán-

dulásban. De vállalat balul ütött ki, a portyázok harmadrésze odaveszett, így

azután a szigeti rségnek egy idre elment a kedve újabb kirándulástól.
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Fráter Györgynek, Erdély nagynev államférfiénak, Castaldo zsoldosaitól tör- Harczok a vége-

tént oktalan megöletése alkalmul szolgált a töröknek arra, hogy Magyarország ellen

ismét hadjáratot indítson. 1552 nyarán a horvát-szlavón végeken kezdtek el-
nyomulni és elfoglalták Verczét. Innen egy csapat Görösgalt (Nemeske határában)

foglalta el. Ez a palánk akkor jelentéktelen erdítvény volt, elfoglalásával azon-

ban a Szigetvárra vezet út veszélyessé vált. A török felismerve fontosságát, az

elfoglalt palánkot nem rombolta le, hanem rséggel rakta meg, mely az 1552—53.

évi zsoldlajstrom szerint 167 emberbl állott (Velics-Kammerer : Török defterek

I. 86—87.).
Miután a török beérte Görösgal elfoglalásával és tovább nem nyomult, a

vármegye területének legnagyobb része megmenekült a háború borzalmaitól ; de

a háborúval karöltve járó döghalál rettenetes csapást hozott a lakosságra.

Szigetvár kapitányának, Dersfi Farkasnak váratlan elhunyta hírére a török

Szigetvár ellen támadt. 1554 aug. havában Pécsett öt bég gylt össze, 14 ágyúval.

Tervük az volt, hogy Babócsát, Berzenczét beveszik, s azután Szigetvár alá szálla-

uak. A szigetvári rség azonban értesülvén e támadásról, Perneszy Egyed vezér-

lete alatt feltartóztatta a török hadat. Hogy ez az összeütközés hol történt, az

nem állapítható meg ; a küzdelem azonban a szigeti rség vereségével végzdött.

A szigetváriak közül 11-en estek el, közöttük volt Perneszy is, a kit a meg-
futamodott had otthagyott a csatatéren. Az elesett Perneszy holttestét a törökök

megtalálván, fejét vették. A szigeti rség értesülvén a történtekrl, Zalai Miklós

vezérlete alatt. aug. 10-én megtámadta a törököket, hogy Perneszy holttestét meg-
szerezze és eltemettesse ; de ez a támadás is eredménytelen maradt (Németh
Béla i. m. 121.). Ekkor az idközben szigetvári parancsnokká kinevezett Kerecsényi

László igyekezett megszerezni a holttestet és saját hadával vonult a török ellen.

Terve sikerült, a holttestet visszaszerezte és nagy gyászpompával vitette Sziget-

várra, a hol eltemettette.

Habár Ferdinánd király hathavi fegyverszünetet eszközölt ki Szulejmannál,

Tujgon budai basa 1555-ben mégis hadat vezetett a vármegyébe. Mikor a budai

basa csapatait egybegyjtötte, Busbeck, Ferdinánd király követe, éppen Budán
idzött. A portai követ az egybegylt hadak láttára kérdést intézett eziránt a

basához, mire Tujgon megnyugtatólag azt válaszolta, hogy csak hadgyakorlat

czéljából gyltek össze. Alig hagyta el azonban a követ Budát, Tujgon megindult

hadával s Koppányon át, melyet elfoglalt, Somogyban termett. Támadása teljesen

készületlenül találta a vármegyét, s így hadai akadálytalanul nyomultak elre.

Szeptember elején Tujgon már Koroknyánál táborozott, 8 nagy ágyúval és

40 taraczkkal. Midn Szenyér kapitánya : Becse István a török had betörésérl

értesült, futárokat küldött Zrínyi Miklóshoz, egyben Zichy Istvánt is értesítette,

hogy a török Kaposvárt és Koroknyát szándékozik megtámadni. A török azonban
elssorban Zrínyi Miklóst 'igyekezett a somogyi harcztérrl elvonni ; ezért a

boszniai basa berontott Szlavóniába s ott tzzel vassal pusztított.

A török terve sikerült. Zrínyit elvonta Somogytól, úgy hogy nem is vehetett

részt az 1555. évi hadjáratban.

A török had elbb Koroknya alá vonult, annélkül azonban, hogy a várat

ostrom alá vette volna ; ehelyett Keczelnél elzárta a Kapós vizét s ezzel meg-
tette az els lépést Kaposvár ostromához. Mikor Dersfi István, Kaposvár ura,

Dersfi Farkas szigetvári parancsnok fia, errl értesült, odahagyta a várat, hogy
a nádorhoz menjen és Kaposvár felmentéséhez segélyt kérjen. A török azonban

Kaposvár alatt termett és szept. 8-án megkezdte a vár ostromát. Heves ágyútüze

csakhamar megrongálta Kaposvár falait s miként Horváth György szept. 12-én

Zrínyi Miklósnak jelenté, egy bástyát és kaput egészen rombalttek.

Kaposvárott az ostrom alatt a helyzet kétségbeejt volt. A csekély rség egy

része megszökött, a kik pedig bennmaradtak a várban, azok nem értettek a fegyver-

forgatáshoz. A hajdúk. Széli Péter ideiglenes parancsnokkal együtt, az ostrom

ötödik napján kiszöktek a várból ; egyrészüket a török elfogta, lekaszabolta s így

a várat kardcsapás nélkül a hatalmába ejtette.

Pedig ekkor már Dersfi, a ki idközben segítséget szerzett, két ágyúval

útban volt Kaposvár felmentésére. A mint arról értesült, hogy Széli Péter gyáván
megszökött a várból, üldözbe vétette, Pápán elfogatta és felakaszttatta.

Eközben Koroknya rsége is, a mint Kaposvár ostromáról értesült, elkezdett

szökdösni a várból. Szept. 12-én Horváth György már azt írja ButtyJcai Ferencznek,
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hogy már éppen csak annyian vannak, a hányan egy asztalt körül tudnak ülni.

Az egyik éjjelen pedig még az udvarbíró is kimenekült a maradék haddal a várból

s így Horváth nem tehetett egyebet, minthogy ötöd-hatodmagával az ersséget
egyszeren odahagyta.

Kaposvár bevétele után a török visszafordult Koroknyára, de legnagyobb
meglepetésére a várat üresen találta, mire rséggel rakta meg és továbbvonult.

A környéken még csak Szenyér vára állott ellen a törökök ostromának. Nagy
Balázs és katonái vitézül visszaverték a törökök rohamát s mivel az idjárás is

egyre kedveztlenebbé vált, a törökök abbahagyták az ostromot, s Szenyér magyar
kézben maradt.

A török had Koroknyáról Babócsa alá vonult, mely ekkor Báthori Andrásé
és testvéréé volt. Az rség 250 emberbl állott, Selpi István és Budaics János
hadnagyok vezérlete alatt. A babocsai rség kémeket küldött szét, kik hírül

hozták, hogy a török had, mely négy-ötezer emberbl áll, Kapós várát elfoglalta.

Erre az rség Tahy Ferenczhez fordult segítségért. Ez azonnal írt Zichy Istvánnak,

hogy Babócsára, Paczodra és Vízvárra segítséget küldjön, a mit azonban Zichy
nem tudott megtenni.

Eközben a török had, elre megállapított terv szerint, Koroknyáról Babócsa
felé vonult, útközben felégetve Bajom és Merenye helységeket. A törökök köze-

ledtére a babocsai rséget, mely segélyt sehonnan sem remélhetett, csüggedés
fogta el. Hat napon át vitézül védte magát, de miután a törökök a váron rést

lttek és a várbeliek a várat tovább védelmezni nem tudták, alkudozásba bocsájt-

koztak Tujgon budai basával a vár átadása végett.

A törökök a várbelieknek szabad elvonulást engedtek, podgyászukkal együtt.

De Tujgon három várbeli hajdú kiadását követelte, a mire a várbeliek azt vála-

szolták, hogy a megjelöltek nincsenek közöttük, mivel azok az ostrom eltt kiszöktek

a várból. Midn azután az rség a kivonulást megkezdte, a kijelölt hajdúkat a
szalonnával és disznóhússal megrakott szekerek fenekére rejtették, melyeket a

törökök, vallási okokból, nem vizsgáltak át, miáltal a három hajdú is megmenekült.
Báthori az rség két hadnagyát elfogatta, s a vár feladása miatt haláka

ítélte. A két hadnagynak azonban sikerült börtönükbl megszökni és Erdélybe

menekülni (Németh Béla : i. m. 125.).

Miután a török Babócsát ers rséggel megrakta, Szigetvár felé vonult. Útköz-

ben visszafoglalta az idközben elvesztett Görösgalt, azt is ellátta rséggel, azután

Szigetvár alá indult s a vártól egy ágyúlövésnyire tábort ütött.

Kerecsényi László, a vár akkori parancsnoka, a török had mozdulatairól már
jóelre értesülvén, be sem várta míg a török had az ostromot megkezdi, hanem
egymás után kétszer kirohant a török tábor ellen. E merész és váratlan támadás
meghökkentette a törököket, a kik felszedték táborukat és gyorsan elvonultak.

Erre Kerecsényi harmadízben is kitört és Grörösgal alá vonult, de nem támadta

meg az rséget, noha mindössze 120 török katona védelmezte, hanem visszatért

Szigetvárra.
S
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török Az 1555. évi hadjárat alatt majdnem egész Somogy vármegye a török uralom

alá került. Dervis pécsi bég még decz. 21-én levelet intézett a kanizsaiakhoz,

melyben értesíti ket, hogy Szulejmán császár Kaposvárt és Koroknyát neki adta,

Babócsát pedig az öcscsének. Felkéri tehát a kanizsai tiszteket, hogy e váraktól

kezdve egész a Balatonig terjed területen lev összes falvak neki hódoljanak

(Németh Béla i. m. 128.).
Tá

Sváreifen" -^li, az UJ budai basa, hivatalát jelents haditénynyel akarván megkez-
deni, 1556 nyarán Szigetvár ostromára készült. Egyenesen Konstantinápolyból

vonult Nándorfehérvárra, majd innen Budára, a honnan Pécset tzte ki hadainak

gyülekezhelyéül. Pécsrl Baranyaszentlrinczre tette át fhadiszállását, a hova

Dervis pécsi, Nasuf koppányi és Ahmed babocsai bégeket is rendelte.

A gyülekezés befejezte ulán a törökök Szigetvár megostromlására indultak

és már jún. 10-én ostrom alá vették a várat, melynek vitéz parancsnoka ekkor

Horváth Márk volt.

Ali hadának közeledtére. Nádasdy Tamás nádor mintegy 10.000 embert gyjtött

össze Kanizsán. Hívására megjelentek: Telekessy Imre lévai kapitány, Tahy Ferencz,

Lenkovics János, eljöttek a határszéli stájer furak is, mint Eindsmaul, Pamphy.
Rindscheid, Puchaim, báró Polweil és megjelent Zrínyi Miklós hada is.

Nádasdy Tamás az egybegylt hadak élén csakhamar megkezdte az elnyo-
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múlást Csurgó felé, hova júl. 16-án vonult be. Itt haditanácsot tartott, egyúttal

pedig Horváth Márkot a felment sereg közeledtérl futár útján értesítette. A keresz-

tény had júl. 17-én továbbvonult Berzenczére, innen pedig Bélavár felé. Itt a

vezérek egy elfogott töröktl megtudták, hogy a babócsai bég a szigetvári ostromló

seregnél tartózkodik, mire elhatározták, hogy ostrom alá veszik Babócsát. Júl.

18-án meg is kezdték az ostromot. Aü basa értesülvén errl, abbahagyta Sziget-

vár ostromát s seregének zömével Babócsa felmentésére sietett; a Rinya folyónál

azonban szemben találta magát Zrínyi Miklós 800 fbl álló csapatával, mely a

törököknek a Rinyán való átkelését egész napon át tartó küzdelemmel megaka-
dályozta. Ugyanezen a napon került a keresztény sereg kezébe Babócsa vára is.

Másnap, 24-én, a török had mégis átkelt a Rinya mocsarain, noha Zrínyi több

ízben visszaverte Amhád bég csapatait. Az átvonulás kierszakolása után a keresz-

tény had egész Berzenczéig hátrált, hogy ezáltal a törököket minél jobban elvonja

Szigetvártól. Aü basa csak most vette észre, hogy a csel sikerült s ezért Dervis

béget, a török had egy részével és az ágyúkkal visszaküldte Szigetvár ostromára.

Mire azonban odaért, teljesen megváltozott helyzetet talált.

Azt a három napot, melyet a török had Babócsa felé való vonulásával eltöl-

tött, Horváth Márk jól felhasználta. A várat éjjeli, nappali fáradhatatlan munkával

csaknem teljesen helyreállította, úgy hogy Dervis bég hozzá sem mert fogni

Szigetvár ostromához. Miután Ali basa kifáradt seregét a babócsai csatatéren

kipihentette, megindult Szigetvár felé s a Szigetvártól éjszakra fekv Basal köz-

ségnél egy tóparti hársfaerdben ütött tábort ; de mivel attól tartott, hogy Nádasdy
és Zrínyi csakhamar utána vonulnak, ahelyett, hogy a várat rendszeres ostrom

alá vette volna, ijesztgetéssel igyekezett Horváth Márkot a vár feladására bírni.

így júl. 26-án megadásra szólítván fel a várbelieket, diadalmi zászlókat vitetett

serege eltt és azt híresztelte, hogy Babócsánál legyzte a keresztény hadat. Hogy
állításának nagyobb nyomatékot adjon, 270 levágott ft hordoztatott a vár körül

diadalmi jelül, a mire azonban Horváth Márk ágyúlövésekkel válaszolt, st a várból

is kirontott és megtámadta a török tábort. Hat napon át tartózkodott Ali basa

Basáinál ; naponként megismétldött a várbeliek kitörése, míg végre Ah* felszedte

táborát és Pécsre vonult vissza (Németh Béla i. m. 144—146.).

Eközben a király nagy sereget gyjtött össze, melynek élére másodszülött fiát :
Fe^^

Ferdinánd fherczeget állította. Az a hír, hogy a királyfi maga jön Szigetvár alá, serege.

nagy lelkesedést keltett a magyarok között. A keresztény sereg Babócsáról Kani-

zsáig húzódott vissza, hogy bevárja Ferdinánd fherczeg 6000 fbl álló seregét.

Zrínyi azonban nem tudott tétlenségben maradni; hadával Szigetvárra vonult, maju
Koroknyát támadta meg, melyet rövid küzdelem után szept. elején hatalmába
kerített, a mi a törökök között nagy rémületet okozott, úgy hogy Kaposvárt és

Görösgalt sietve odahagyták s az utóbbit Zrínyi hadai felégették.

A pécsi török táborban már oly hírek keringtek, hogy Ferdinánd fherczeg
60.000 fbl álló haddal táboroz Kanizsánál. Mindamellett a hadjárathoz fzött
remények nem teljesedtek.

Az 1556. évi hadjárat egyedüli eredménye az volt, hogy Szigetvár környéke
megtisztult a törököktl.

A fherczeg feladata tulajdonképen csak Szigetvár felmentése volt, de miután
ezt a babócsai harczokkal a keresztény sereg nélküle is elvégezte, feladata csak
arra szorítkozott, hogy hadainak felvonulásával nagyobb nyomatékot adjon a
Konstantinápolyban folyó béketárgyalásoknak.

A Kanizsán szept. elején tartott haditanácsban a magyarok közül némelyek
Pécsnek rajtaütéssel való megvételét javasolták, de ez a terv nem talált vissz-

hangra. Ferdinánd serege már ekkor hiányt szenvedett, azonfelül rendkívül meg
volt terhelve podgyásszal, s így lassan és nehézkesen mozgott.

Zrínyi Miklós ösztönzésére Ferdinánd végre is rászánta magát az elnyomu-
lásra, s hadait Szigetvár felé vezette, hol Zrínyi hada, mely — a várban nem férvén
el — a vár körül táborozott, már harczrakészen várta. Ferdinánd el is jutott

Szigetvárig, de ama kósza hírre, hogy 60.000 fbl álló török had közeleg a
Drávához, sietve visszafordult és néhány heti tétlenség után eltávozott az ország-

ból (Moll. Tört. V. 334—335.).
Ali basa. hogy a Somogyban szenvedett kudarczát jóvátegye, októberben Atörökökújabb

Kaszun béget Csurgóra küldte ; de Zrínyi felkészülva fogadta s habár a bég egész
Próbalkozásai -

váratlanul rohanta meg a várat, a törököket visszazte.
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Ezalatt Ali basa is benyomult Somogyba és okt. 13-án Kálmáncsánál tábo-

rozott. Midn a szigeti rség errl értesült, utánairamodott a török hadnak s a

podgyászszekerek közül többet, ezenkívül számos lovat, st több elkel törököt

rabul ejtett.

Ekkor azonban Musa kiája a tolnai táborból egy nagyobb lovashaddal nyomult
Szigetvár alá. Terve volt a szigetvári rséget kicsalni a várból, hogy azt a Sziget-

vártól délre feküdt Medész nev község erdejében elrejtett nagyobb török had
segélyével bekerítse. Terve azonban Horváth Márk éberségén hajótörést szenvedett,

inert még mieltt a törökök felkészültek volna, kitört a várból, a török hadat
szétverte és Musa Idáját elfogta, mire Ali megszégyenülten hazatért Konstantiná-

polyba (Németh Béla i. m. 152.).

szigetvári pa- Horváth Márk azonban fényes sikerei ellenére, melyeket az 1556. évi had-
08110 ° járat folyamán kivívott, nem bízott Szigetvár megtartásában. A vár nem volt

kellleg felszerelve s azonfelül elég rsége sem volt ; mivel pedig Horváth nem
akarta magát egy esetleges kudarcznak kitenni, 1557. év elején lemondott a

szigetvári kapitányságról.

Utóda : Farkasich Gergely azonban nem tudott népszerségre szert tenni.

Csakhamar összeütközése támadt az rséggel, úgy hogy magának Zrínyi Miklósnak
kellett közbelépnie.

Kaposvár meg- Az 1557. év folyamán Ali basa betegen feküdvén, nagyobb hadivállalatba

nem bocsátkozott s a török csupán Kaposvárt szállotta meg ismét.

1557. év végén azonban, mikor a hadiszereket éppen Csurgóról Szigetvárra

akarták szállítani, a törökök Koppánynál, Berzenczénél és Kaposvárnál gyülekezni

kezdtek. Zrínyi, abban a hiszemben
;
hogy a törökök a hadiszálbtmányt akarják

megtámadni, ers fedezetet rendelt a szállítószekerek mellé, st maga is elkísérte

a menetet Szigetvárig,

szakadatlan Az 1558. év folyamán szakadatlan harczok színhelye volt a vármegye terü-

lete. Farkasich január végén több Szigetvár környékén portyázó törököt elfogott,

majd február elején egy nagyobb csapattal kivonult Szigetvárból, megtámadta
Berzenczét, a várat felégette és 32 elkel törököt hurczolt fogságra (Németh
Béla i. m. 157.).

1558 márczius havában a törökök ismét gyülekezni kezdtek Pécsett. Czéljuk

Babócsa megrohanása volt, mely épp akkor épült fel újra. Más hírek szerint a

mesztegnyi monostort akarták birtokukba venni.

Márczius havában a török szüntelenül portyázott a vármegye területén, de a

szigeti rség sokat elfogott közülük. A pozsegai Arszlán bég Melthyr agát még
márczius havában a budai basához küldte segítségért, hogy Babócsa felépítését

megakadályozhassák.
Horváth Márk. Épp ezidtájt nevezték ki Horváth Márkot Szigetvár kapitányává, kinek fel-

adata volt, hogy a várbeli rség között a meglazult fegyelmet helyreállítsa és a

visszaéléseket megszüntesse. Kíméletlenül szigorú eljárása következtében azonban

a várbeh" katonák fellázadtak. Még Zrínyi Miklóssal is összeveszett, mire Zrínyi,

hozzáküldött követeivel, felakasztással fenyegette meg. Horváth erre Ferdinánd

királyhoz fordult panaszával, a ki Nagyváthi Antalt küldte ki az ügy megvizsgálására.

Horváth Márk második kapitányságának idejére esik Szigetvár helyreállítása,

a melyet Mirandola Pál olasz származású építmester végzett. Az építkezés 1558

október 4-én vette kezdetét és 1559. évi szeptember közepéig tartott. Ez idre

esik Horváth házassága is.

zrínyi Miklós Horváth 1561. évi aug. 20-ika táján elhalálozott, mely hírre Zrínyi Miklós
kapitanys ga.

azonnaj p^csbe ment, mert nem akarta, hogy a szigetvári kapitányság más kézbe

kerüljön. Ferdinánd csakugyan t nevezte ki szigetvári kapitánynak.
Bajvívások. A mint a kapitányságot átvette, Kaszun budai basa bajvívásra hívta fel a

várbelieket. Zrínyi engedett a felhívásnak és a viadal decz. 11-én ment végbe

a Szigetvártól keletre es mezkön. A szenyéri rség is megjelent és a küzdelemben

becsülettel megállotta helyét. A harczjáték a magyarok gyzelmével végzdött.

Zrínyi és a pécsi bég között, s e harczjáték következtében oly szívélyes viszony

fejldött, hogy a bég Zrínyit 8 tevével és minden tevéhez egy ethiópiai szolgával

ajándékozta meg.
A viadalok azonban nem tetszettek a királynak, s ezért Zrínyi az ily harcz-

játékok rendezését ezentúl lehetleg kerülte és mindössze még csak két ily harcz-

játékot rendezett, 1562-ben és 1565-ben.
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1562-ben Ferdinánd király arról értesülvén, hogy a budai basa Fels-Magyar- A ^sy*T hadak

ország pusztítására készül, meghagyta Zrínyi Miklósnak, hogy hadaival Lenkovics

Jánoshoz csatlakozva, a horvát végeken támadja meg a törököt. Zrínyi e hadi-

tervet nem helyeselte, mert egyfell a szigetvári rség amúgy is csekély számú

volt. másfell ily háborús idben különben sem tartotta alkalmasnak Szigetvárról

hosszabb idre eltávozni s ezért inkább Pécs vagy Koppány megtámadását java-

solta, Még febr. havában újból írt a nádornak, hogy Koppányi könny volna a

mostani viszonyok mellett elfoglalni. Márcz. havában arról értesült Zrínyi, hogy
Arszlán pozsegai bég a Dráva mellett fekv Szent-György és Monoszló községek-

nél erdítvényeket akar emelni.

Ha a török ezeket az erdítvényeket fel tudja építeni, elzárhatja a Dráva
átjárók s ezzel azután megakadályozhatja, hogy a drávántúli községek Szigetvárra

adózzanak. Elhatározta tehát, hogy a drávaparti erdítvények felépítését megaka-
dályozza.

Tervének keresztülvitelére elször is Tahy Ferenczczel lépett érintkezésbe,

majd Perneszy Farkas babócsai várparancsnoknak meghagyta, hogy hozza magá-
val hadait és a taraczkokat, úgyszintén a szenyéri rséget, melyet Zrínyi vitéz-

ségéért különösen kedvelt, Gylhelyül Szent-Mártont (Vaska-Szentmárton, ma
Feísszentmárton) jelölte ki. Felhívására márcz. végén a drávamenti Szent-Márton-

nál összesen ezer lovas és kétezer gyalogos gylt össze és Szenyérbl 500-an

jöttek el.

Az átkelés a mai Felsszentmárton alatt történt. Az átkelés után a had három
részre oszlott. Közepét Tahy Ferencz vezette, kinek Zrínyi a Czifra nev lovát

adta kölcsön. A jobbszárny Zrínyi, a bal Perneszy Farkas vezérlete alatt állott.

A hadivállalat fényes sikerrel járt, A magyar hadak szétdúlták az építés

alatt álló várakat s Arszlán bégtl 2 zászlót, 2 hosszú ágyút, 16 szakállast és

2 taraczkot sarczoltak. Arszlán bég sátorában több vadászkészletet és vadászebet

találtak, melyeket Zrínyi magával vitt, Alig ért vissza Szigetvárra, a nádortól futár

érkezett egy levéllel, melyben Hegyesd segítségére katonákat kér. De Zrínyi nem
teljesíthette a nádor rendeletét, mert attól tartott, hogy a török, a monoszlói

kudarczot megboszulandó, Szigetvárt fogja megtámadni. Zrínyi nem is csalódott,

mert kémei hírül hozták, hogy Kaszun basa Pécsre gyjtötte össze seregét s

egy csapatot Koppányba küldött (Németh Béla i. m. 190.).

I. Ferdinánd halála után (1564 júl. 25.), fia Miksa foglalta el a trónt, Trónra- Miksa király.

lépte után az erdélyi ügyek miatt támadt baja a portával. A szultán már 1564-ben
felszólította Miksát, hogy hadait az erdélyi földrl vonja vissza ; de Miksa taná-

csosai haboztak és nem merték Miksának a törökkel való végleges szakítást

tanácsolni; csak Zrínyi Miklós ösztönözte a királyt a háborúra, mondván, hogy a
jelenlegi állapot, a török örökös kalandozásai miatt, úgysem békeállapot és a

szultán erejét, bármi nagy is, túlbecsülni nem szabad. Miksa azonban egyelre
nem döntött a béke és a háború kérdésében.

1565-ben a portán a háborús párt kerekedett felül. Szokoli Mehemed, az új
A

/ús°párt.
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nagyvezér, már 1565 nyarán követelte, hogy a királyi sereg vonuljon vissza az

erdélyi területrl, a mit azonban Bécsben megtagadtak s így a háború kikerül-

hetetlennek látszott.

Szulejmán 1566. évi ápr. 25-én indult el Konstantinápolyból; bár tördött, Sz
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beteg aggastyán volt. a legnagyobb erélylyel készült a hadjáratra.

Szulejmán hada éppen nem volt nagy. A franczia követ 100.000-re teszi a
harczosok számát, ellenben roppant nagy volt a csatában hasznavehetetlen nép,

mely csak rabolni és pusztítani tudott.

Miután jún. 26-án Zimonyhoz ért, 29-én a Zimony melletti táborban János
Zsigmondot fogadta. Eszéknél hatalmas hidat veretett, mely júl. 19-ére készült el

és Szulejmán hada a mohácsi síkra vonult.

Épp ezidtájt történt, hogy Zrínyi Miklós a tirhalai szandzsákbéget Siklós-

nál seregestl tönkreverte. Az egykorú írók szerint Szulejmán eredetileg Bécs ellen

készült, s csak nüdn Mohammed tirhalai szandzsákbég sorsáról értesült, határozta

el magát Szigetvár ostromára.

Szulejmán tehát nyomban parancsot adott, hogy a sereg egy része Buda és

Komárom felé portyázzon, a sereg zöme pedig az vezérlete alatt, Harsányon
át, Pécsnek vette útját. Midn a Pécs melletti mezn tábort üttetett, kiadta a
parancsot, hogy a következ állomás Szigetvár lesz.
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Mialatt Szulejmán Zimonyból Mohácsra s onnan Pécsre ért, ezalatt Gyrnél
tekintélyes hadsereg- gylt össze Miksa király jelenlétében, mely had tulajdon-

képpen Bécs oltalmazására volt hivatva, de sikerrel vehette volna fel a küzdelmet
Szulejmán hadaival is. Miksa azonban nem lépett fel támadólag, hanem csupán
a Bécsbe vezet útvonal védelmére szorítkozott. Midn Szulejmán Pécsrl elin-

dította seregét, a szekerek 17 faltör és 280 öregágyút vontattak. Az elhadak
már három nappal korábban érkeztek a szigetvári síkra, hogy Szulejmán sátorát

felépítsék és a tábor helyét kijelöljék. Ezeket követte kétezer janicsár, majd a
fsereg s végül Szulejmán, az kíséretével. Az elhad a Szigetvár feletti magas-
laton ütötte fel sátorát s csak azután telepedett le az egykorú Semlékhegy nev
falunál elterül síkságra.

Zrínyi ezt az átköltözést felhasználva, kirohanást intézett a várból s az ellen-

ség között nagy pusztítást okozott. Zrínyivel volt ekkor Istvánffy Pál is, a ki egy
elkel törököt, dárdájával átdöfve, megölt.

Sz
romI

ar °st Midn aug. 5-én a török fsereg és Szulejmán szultán is megérkezett, a
török had összes ágyúi megszólaltak a nagy hadvezér üdvözlésére és százezer

torokból felhangzott az Allah kiáltás. De Zrínyi is készült a küzdelemre. Kijavít-

tatta a védmveket, puskaport, eleséget és fegyvereket szerzett. Ágyúkat Károly
fherczegtl kapott, úgy hogy a várbeli ágyúk száma 54 volt. Katonáinak száma
mintegy 2500 volt. Csupa edzett, elszánt harczos, a kiknek legnagyobb része mái-

évek óta küzdött Zrínyi oldala mellett s élt-halt érte. Zrínyi eredetileg 3000 fre
akarta a védsereget kiegészíteni, de magyar és horvát katonája nem volt elég,

Bécsbl viszont nem akartak katonákat küldeni, mert a magyarok és németek
között kitört volna az egyenetlenség. Zrínyi ismételt sürgetésére mégis küldtek

800 zsoldost, ezek azonban megkéstek, mert mire Csurgóra értek, Szulejmán hadai

már körülkerítették Szigetvárt,

szigetvár védói. Zrínyi a vár környékén az összes fákat kivágatta, jó karba helyezte a várost

és a vár bástyáit, a város és a vár kijárataihoz földet hordatott, a kapukat betö-

mette földdel. A városban lev házakról a gyúlékony tetzetet leszedette. Mikor
Szulejmán körülvette a várat, Zrínyi minden eshetséggel számolva, utódjáról is

gondoskodott s erre Alapi Gáspárt jelölte ki, azt a férfiút, a ki jún. 16-ika táján

a Bize körük török tábor szétverésével vitézségének fényes tanújelét adta. Majd
lelkesít beszédet intézett az egybegylt katonasághoz. Esküt tett, hogy velük fog

küzdeni és velük fog meghalni. Esküt tettek a katonák is, hogy híven engedel-

meskednek neki.

Az rség között sok nemesember is volt, a kik mindent elvesztettek és a

kiket földönfutóvá tett a török. Ezek Szigetvárt tekintették új otthonuknak s egész

létük a vár sorsával volt egybekötve.
Az els roham. A mint Szulejmán a mai Turbék helyén felütött sátorába megérkezett, Zrínyi

ágyúlövésekkel fogadta. Még aznap megtörtént az els roham, mert a portugál

származású Ali basa, a ki az ostrom-munkálatokat vezette, rajtaütéssel akarta a
várat megszerezni, de a védk vitézül visszazték a támadókat. SzokoH Mohammed,
a nagyvezér, ekkor rendszeres ostromot rendelt el. Kívüle még tevékeny részt

vett az ostromban Ferhát basa, az ulufedsik (zsoldoslovasság) fnöke, Mohammed
basa anatóliai beglerbég, Ahmed basa ruméliai beglerbég, továbbá Keil Ahmedi
Musztafa, ennek testvére és Ali janicsár aga.

Az ostromzár. Szigetvár ekkor három részbl állott. Az Újvárosból, az Óvárosból és a

tulajdonképeni várból. Az Újváros az utóbbi 10 évben épült, s nem volt annyira

megersítve, mint az Óváros.

A török támadása elssorban a leggyöngébb pont : az Újváros ellen irányult.

Aug. 7-én a törökök egyszerre 10 ágyúval megkezdték a lövöldözést. Zrínyi az

Újvárost három napig védte, de belátván, hogy az erdítvények nem tudnának
egy rohamnak ellentállani, a bástyákat

r

lerontatta s a házakat felgyujttatta, Mieltt

azonban hadai végleg odahagyták az Újvárost, Zrínyi kitörést rendezett s csapatai

sok törököt megöltek. Azonban Zrínyi hadai is nagy veszteséget szenvedtek

;

mikor az Óvárosba visszavonultak, mintegy 8—900 lehetett a számuk.

A török most már egész közelrl lövette az Óvárost. Szekcsy Máté, a gya-

logosok vitéz vajdája, betört ugyan az Újvárosba és az ott talalált törököket pusz-

tította, mindamellett a védk hsiessége nem tudta feltartóztatni az Óváros elestét

és az rség az ostrom 17-ik napján, mely aug. 21-ére vagy 22-ére esett, kény-

telen volt a várba visszahúzódni.
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Ez volt az ostrom legvéresebb napja. A törökök közül e napon háromezernél

több esett el. Az elesett magyarok között volt Báthay Péter, Deák Balázs, Györy
Mátyás hadnagy s a lovasságból Bosnyák Máté és Gerdey János. Ekkor sebesült

meg Szekcsy Máté is, a ki az utócsapatban volt, melyet a török körülkerített.

Ebbl a csapatból csak kevesen menekültek meg. A súlyosan sebesült hs többé

nem is vett részt a küzdelemben és a vár bevétele után a törökök fejét vették.

Már az Óváros ostroma alatt hozzáfogott a török a várat körülvev tó vizének

a lecsapolásához. E miatt szükséges volt az Óváros kapujáig húzódó hatalmas

töltés átvágása, mely egyúttal út volt a város felé.

Zrínyi és a várrség egy ízben megkísérelték e munkálatok megakadályozását;

Hadován és Dandó Ferencz vezérlete alatt kitörtek, de az átvágást végz jobbágyok

lármájára janicsárok érkeztek a töltéshez, mire véres harcz támadt, mintegy 200
janicsár elesett, de a magyarok is súlyos vereséget szenvedtek ; midn már a

patai kapuhoz értek, a két hadnagy elesett.

A lecsapolt mocsarakon át Ali basa, a tüzérség fparancsnoka, négy töltést

építtetett a vár körül s ezúttal egészen új támadómveket alkalmazott, melyeket

az elz évben Málta szigetén próbált ki.

Három egymás mellé és 14 egymás mögé állított, ersen összevasalt, fatörzszsel

megrakott szekérbl hídszer építményt készíttetett, s a munkások százait állította

a kocsihoz, a kik az újonnan épült töltéseken a kocsitömeget a várfalak köze-

lébe tolták s onnan intézte a rohamot a védsereg ellen.

A töltések a várbeliek heves puskatüze ellenére aug. 24-ére elkészültek.

Ezután két napon át szünetelt a harcz. Ezt az idt használta fel a török a halottak

eltakarítására és alkalmas helyet építtetett az ágyúk számára. A török felállítván

ágyúit, heves ágyúzást kezdett a vár bástyái ellen, úgy hogy a délnyugati és a

délkeleti bástya csakhamar összeomlott. De a várbeliek is hevesen viszonozták

az ágyúharczot. Egyik ágyúgolyó Ali basát is leterítette.

Aug. 26-án a török had, trombitaharsogás és iszonyú ordítozás közepette,

rohant a töltésen a vár felé, de a várbeliek visszaverték a támadást s az egyik

agát, a ki veres zászlót akart a vár fokára kitzni, elfogták és felakasztották.

Aug. 29-én Szulejmán szultán is lóra ült s maga vezette rohamra a tör- Ve
^ek.

küzdel"

köket. A várbeliek ezúttal is hsileg megállották a helyüket, a támadást elkese-

redett küzdelem után visszaverték, mely alkalommal több ezer török esett el, úgy
hogy a várárkok egészen megteltek török holttestekkel.

A következ napokat arra használták fel a törökök, hogy az elesetteket

eltemessék és hogy a bástyákat aláaknázzák, melyeket azután szept, 4-én vagy
5-én felrobbantottak, minek következtében a várban felhalmozott rzse kigyulladt,

a tz az ers szélvihar következtében elharapódzott, átcsapott a bels vár egyetlen

kijárásánál lév pánczélházra. mely csakhamar kigyulladt. A házban felhalmozott

puskapor felrobbant s az épület a levegbe repült. A robbanás roppant pusztítást

okozott a magyarok között is. Zrínyi erre a még meg nem sebesült katonáival

a bels várba nyomult. A védsereg egy része azonban kívülrekedt a nkkel és

a gyermekekkel, a kik a törökök hatalmába kerültek.

A vár elfoglalása után a janicsárok a zsákmányoláshoz fogtak, ezen azonban
összevesztek. A bels várba vonult magyarok erre az ablakokból lövöldözni kezdtek
s a janicsárok közül sokat megöltek. Szept. 6-án a harcz szünetelt. E napon a

törökök az elz napi öldökl küzdelemben elesettek eltemetésével voltak elfoglalva.

A bels várban mintegy 300-an húzódtak meg Zrínyi vezérlete alatt. A rend-

szeres védelmet lehetetlenné tette az ágyúk és a puskapor hiánya, ezenkívül

hiányzott az eleség is, úgy hogy a bels vár eleste elrelátható volt.

A törökök nem is gondoltak rendszeres ostromra. Még szept. 6-án minden-
fell deszkát, rzsét és fahasábot hordtak a vár köré és meggyújtották. A tz
átcsapott a bels vár épületeire is, a melyek szintén kigyulladtak ; oltani pedig
a vízhiány miatt nem lehetett és a fojtó füst lehetetlenné tette a várban való

maradást, úgy hogy szept. 8-án a végleszámolás pillanata elérkezett.

Zrínyi Miklós már kora hajnalban teljesen díszbe öltözve jelent meg katonái zrínyi Mroha-

között. Pénzét szétosztotta közöttük, s mentéjébe egy 100 darab aranyat tartal-

mazó selyemzacskót tett. Majd lelkesít beszédet intézett katonáihoz, melynek
hatása alatt ezek ledobták mellvértjeiket és födetlen testtel indultak utolsó útjokra.

Most Juranics Miklós kezébe adván a királyi zászlót, kinyittatta a kaput, mely
elé egy vasdarabokkal megtöltött ágyút helyeztetett.
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Mikor Zrínyi a kaput kinyittatta, puskatz fogadta a várbelieket, Horváth
György azonban elsütötte a kaput véd ágyút és e lövés elsöpörvén a bejárat

közelében tolongó törököket, megtisztította az utat. A kirohanásnál Zrínyi ment
legelöl. Egyik kezében könny pajzszsal védte magát, a másikban pisztolyt szorí-

tott, melylyel egy elkel törököt leltt; azután a pisztolyt eldobva, kirántotta

kardját s a törökökre vetette magát. Ezek azonban felismerték és a szidtán nevé-

ben kegyelmet igéitek neki, ha megadja magát, de Zrínyi visszautasította a fel-

kínált kegyelmet és harsány hangon vágta oda a feléje tolongóknak, hogy inkább
meghal a hitéért és hazájáért, s tovább szabdalta a hozzá közeled törököket.

Eközben egy golyó halálosan megsebesítette, mire a törökök rávetették magukat
az összeroskadó hsre és elczipelték. Az egyik ftiszt egy ágyúra fektette, mely
1537-ben Kazianer eszéki kudarczakor került a törökök kezébe és hogy meg-
könnyítse haláltusáját, fejét vétette. Erre a török a még a várba szorult véd
hadra vetette magát és a bennlevket mind egy szálig lekaszabolta. A várrség
közül Kecskés György és Novak, János a gömböly toronyba menekültek s egy
ideig vitézül védték magukat, de végre is a törökök golyói alatt estek el.

A janicsárok eközben ellepték az egész várat és mindenütt zsákmányt keres-

tek. Néhány katona ég kanóczczal a gömböly torony földszinti, sötét részeibe

is behatolt, a hol a puskapor volt elhelyezve, mely felrobbant s a torony a leve-

gbe repült. E rémes robbanástól mintegy 3000 török pusztult el.

szuiejmán ha- Vájjon élt-e még Szulejmán szultán akkor, a mikor Szigetvár elesett, az

nem állapítható meg. Keresztény írók szerint a szultánt már a szept. 4-iki vissza-

vert roham után gutaütés érte, s szept. 6-án meghalt. Török források szerint azonban
Szulejmán a vár bevételét követ éjjelen halt meg. Annyi azonban kétségtelen,

hogy a nagyvezér heteken át titokban tudta tartani a szultán halálát s a török

sereg csak Belgrádban értesült róla,

zrínyi feje. Zrínyi fejét Szokoli Mohamed nagyvezér elküldötte Musztafa budai basának,

a ki azt piros bársonytakaróba téve, gróf Salmnak küldte a gyri táborba, „Leg-

bátrabb vezéretek fejét küldöm — írta a török — „a melyre jövre is nagy
szükségtek lenne".

Salm Komáromban vette át a basa küldeményét. Nyomban megtisztíttatta a

rászáradt vértl, majd fekete bársonynyal bevont kocsira tette s fényes hadi

kísérettel Gyrbe szállíttatta.
Szigetvár bévé- _, , ,

tele után. Szigetvar bevételénél a törököknek roppant nagy volt a veszteségk. Egyes
források szerint 26.000, más adatok szerint 30.000 török esett el. A védsereg

- kevés kivétellel — áldozatul esett a törökök fegyvereinek ; de mégsem áll az.

hogy a törökök, három zsoldos kivételével, a kiket hírmondónak küldtek Babó-

csára, a drávai és a gyri táborokba, mindenkit lekaszaboltak volna. Néhányan
fogságba kerültek, mint az ifjú Dóczy Ferencz, kinek kiváltására Oláh érsek

felkérte Verancsicsot, midn az 1567-ben a portára ment. Továbbá Forró Balázs,

Ormándi János és Zimányi Pál, a kik 1571-ben megmenekültek. Életben maradtak

a gazdasági tisztek is, hogy a vár jószágairól tájékozást nyújtsanak. A városi

lakosság egy része (férfiak, nk, gyermekek) szintén életben maradtak ; ezeket a

törökök a Dunán át török földre szállították (Németh Béla i. m. — Millenn. Tört. V.

370—380. - - Hadtört. Közlemények 1896. 208. 1891.). A városi lakosság egy

része, mely nem került török rabságba, Miksa királyhoz fordult oltalomért. A király

Mosón vármegyében jelölt ki számukra helyet, a hol le is telepedtek.

Szokoli Mohamed nagyvezér, a Szigetvár elfoglalását követ napon divánt

tartott, mely után a nagyvezér kijelentette, hogy a szultán egy dsámi építését

rendelte el. A törökök nyomban hozzáfogtak a vár helyreállításához, a magas
töltéseket lehordatták, a tavat kiásták, a várfalakat helyreállították. Három hét

alatt elkészültek ezzel a nagy munkával, a dsámit is megépítették, abban szept.

28-án megtartották a hálaadó isteni tiszteletet, melyen azonban Szulejmán már

nem jelent meg, mert miként a nagyvezér kijelenté : fájtak a lábai.

Mialatt Szigetvár felépült, a nagyvezér a harcztéren sem maradt tétlen.

Az egész vármegyében szanaszét portyázó hadai elfoglalták Csákányt és Csurgót,

majd Babócsát kezdték vívni, melynek elfoglalására a nagyvezér a mintegy 20.000

emberbl álló ruméliai sereget küldte. E sereg ostrom alá vette a várat, melynek

rsége egy rohamot vissza is vert, de miután segítséget sehonnan sem várhatott,

felgyújtotta a várat és titkos kijáratokon elmenekült.
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A nagyvezér szept. 23-án értesült Babócsa elfoglalásáról, melyet Csurgó és

Csákány elestének híre követett.

Babócsa eleste után a beglerbóg Bélavárnál, Vízvár közelében, ütött tábort

;

Berzencze, Vízvár. Zákány, Segesd, Marczali és Marót rsége pedig, be sem várva

a török had közeledtét, kiszökött s az erdítvényeket üresen hagyta, Szept. 29-én az

egész vármegye területén már csak Kéthely és Komár volt a magyarok birtokában.

Miksa király gyri, Károly fherczeg muraközi tábora tétlenül nézte a somogy-

megyei várak elestét. Csak a mikor Szigetvár eleste után híre járt, hogy a török

had Stájerországba készül betörni, kezdtek a gyri táborban a veszély elhárítására

gondolni. Miksa Kanizsára, Tahy Ferencz vezérlete alatt, egy 2000 fbl álló

hadat küldött, a melyhez Alapi Gáspár, Szigetvár helyettes kapitánya is csatla-

kozott, a ki megmenekült a török fogságból. A törökök pedig, miután a Szalay

Kelementl felégetett és elhagyott Berzenczét helyreállították, Kanizsa ellen indultak.

Tahy Ferencz azonban felkészülve fogadta ket. Be sem várva a török táma-

dást, kirohant a várból s nagy veszteséggel visszaverte a törököket. De a magya-
roknak is súlyos veszteségeik voltak. Az elesettek között volt Báthori András,

Babócsa ura, Batthyány Ferencz, Erdödy Péter és Oyalán János (Németh Béla

i. m. 294.). A török sereg okt. 17-én tért vissza Szigetvárra.

A nagyvezér ezzel befejezettnek tekintette a hadjáratot s okt. 21-én meg-
kezddött a kivonulás. A török had Belgrád felé indult, s onnan tovább Bizánczba.

Szigetvár és Babócsa eleste fordulópont a vármegye történetében. Közel más-
fél századon át tartó török uralom vette kezdetét a vármegye területén, melynek
öt század alkotásai, munkássága estek áldozatul.

Mieltt az események további tárgyalásába bocsátkoznánk, a vármegye adó- At
Jf
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zási viszonyairól kell még megemlékeznünk.
A mohácsi vész utáni korszakban, az országgyléstl megszavazott adók

kivetése czéljából, bizonyos idközökben összeírták a jobbágytelkeket. Különösen
becsesek ezek az összeírások azért, mert azokból megtudjuk a vármegye területén

összeírt jobbágytelkek számát, miáltal adatokat nyerünk a vármegye teherviselési

képességére nézve, de ez összeírások egyúttal feltüntetik azt a pusztítást is, a

mit a török háborúk s a martalóczok garázdálkodásai okoztak.

A vármegye területén lev jobbágytelkek (porták) számára nézve a legrégibb

adatokat az 1494—95. évi összeírásokból nyerjük. Az elbbi évben 11.012, az

utóbbiban 11.085 portát írtak össze. Az összeírás azonban csak kevés birtokos

nevét tünteti fel s így a vármegye akkori birtokviszonyairól csak hiányos adatokat

nyújtanak. Az ismert birtokosok a következk : Kanizsai László, János és György,

a vránai perjel, a királyi javak, az egri püspök, pécsi püspök. Újlaki Lrincz,
Báthori András, Bornemisza János, Butykay Péter és Both András.

Ferdinánd trónralépte után, az országgyléstl megszavazott adókat Somogy
vármegyére még a mohácsi vész eltti adóösszeírások adatai alapján vetették ki.

Az 1527— 1530. években a vármegyére kivetett adó 6000 forint volt és ez az

elirányzás még a lakosságnak a háborúktól meg nem ingatott teherviselési képes-

ségén alapul.

Somogy vármegyébl, az Országos Levéltárban rzött adóösszeírások csak az

1534. évvel veszik kezdetüket, de ezt megelzleg is rendelkezünk néhány össze-

írással, melyek azonban nem teljesek.

1533-ból maradt fenn a pécsi püspökség somogyi javainak összeírása. Ily

összeírás több is van. Az 1534. évi kimutatás szerint mindössze 7348 portát írtak

össze ; ebbl 4522 volt ép állapotban, 2826 pedig elpusztult, de csak 55 porta

után vetették ki az adót, mert a többit Török Bálint, a vármegye hatalmas kény-
ura, habár ekkor még Ferdinánd pártján állott, kivonta az adózás alól.

Ez az összeírás már az utóbbi évek belháborúi következtében történt pusz

tításokra is élénk világot vet. Eszerint teljesen elpusztult helységek voltak:"

Ugarond, Szent-Király, Aka, Kis-Polán, Bród, Thitkos, Bános, Agarász, Kelevíz,

Szent-Jakab (ma Zalában), Móriczhely, Bogárdi, Földvár, Maiak, Fielka, Binchu,
Pos, Hidvégh és Szent-László. Egerfalva (Kaposvár határánál) község lakosait

pedig a teljesen elszegényedettek közé sorozták. Kaposvár ekkor a gyaloghajdúk
kezében volt és az összeírásokból kimaradt (Okányi Pál : Somogy vármegye köz-
igazgatása a török uralom alatt és után).

Az 1537. évben az elbbi 6000 frt helyett már csak 3500 forintot vetettek

ki a vármegyére. 1539-ben Somogy vármegye hiányzik az adóösszeírásokból,
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melyekben azonban fel van tüntetve, hogy a vármegyét Török Bálint ebben az
évben is kivonta az adózás alól.

Közbejött azonban Budavár eleste, majd Török Bálint fogságba jutása, miáltal

Ferdinánd ismét kiterjeszté uralmát Somogy vármegyére. A változott viszonyokat

már élénken feltünteti az 1546. évi adóösszeírás, a mikor összesen 6536 portát írtak

össze és ebbl 1750 Báthori Andrásé volt, a ki tehát ekkor a vármegye legnagyobb
birtokosa volt. A 6536 porta után, portánként egy forintot vetettek ki. Ezenkívül
az egytelkesek és a plébánosok együtt ebben az évben 585 frt 71 dénárt fizet-

tek. 1546-ban 620 portát írtak össze és a porták után egyforintos adót vetettek ki.

Az 1547. évi békekötés jogi alapra fektette az ország három részre való

szakadását s ezen alapon az 1548. XIX. törvényczik, mely az igazságszolgáltatást

szabályozta, Somogy vármegyét a király tulajdonának tekinti. A valóságban azon-

ban ekkor már a vármegye területének jelentékeny része behódolt a törököknek.

Mindamellett az adórovók, a kik az összeírásokat is végezték, a behódolt hely-

ségeket is, már a mennyire megközelíthetk voltak, felvették az összeírásokba.
Sz

p

a
orták

Shódolt Ettl kezdve az összeírások szabad és hódolt portákat különböztetnek meg.
A hódolt portákra azonban csak az adó felerészét vetették ki, mely állapotot az

1549. évi összeírás is élénken feltünteti.

Ebben az évben összeírtak 319 szabad és 920 hódolt portát. Erre portánként

l
1

/* forintot vetettek ki. A kivetés kétszer történt. Az els kivetés alkalmával

kivetettek 973 frt 12 dénárt, mely összegbe az egytelkesek taksája is bele volt

számítva. Ezzel szemben a tiszta bevétel 676 frt 79 dénár volt. Másodízben
kivetettek 973 frt 12 dénárt. Befolyt 677 frt 31 dénár.

1550-ben 1229 portát írtak össze. Az ez évi összeírás rettenetes képét nyújtja

a vármegye pusztulásának. Mintegy 280 helység van összeírva, de igen sok falu

részben vagy egészen elpusztult s ezenkívül 15 pusztán álló helység szerepel az

összeírásban.

Ellenben néhány helység ekkor települt, mint Eör, Sarkad, Paczod. Az összeírt

portákból 319 volt szabad és 910 hódolt. Ez után kiróttak 774 forintot. A tiszta

bevétel volt : I. részlet 442 frt 93 dénár, a II. részlet 417 frt 75 dénár. Az össze-

írt porták közül azonban adómentesek voltak a falusi bírák telkei, továbbá azok,

a kiknek a háza leégett, vagy a kik, akár leégett, akár puszta telken új házat

építettek.

Az 1553. évi összeírásban 126 új ház és három égett ház szerepel. Az 1552.
évi kimutatás szerint 4137*2 szabad és 915 1

/;; behódolt, továbbá 37 elpusztult

portát írtak össze. Az I. kirovás szerint 1306 frt 87 dénárt, másodízben

1338 frt 75 dénárt vetettek ki. Bevétel pedig 640, illetleg 749 dénár. 1553-ban

515 szabad és 756 hódolt portát írtak össze. Kivetettek 893 frtot. Ezzel szemben
a tiszta bevétel volt az I. kirovás alkalmával 476, a II. kirovásnál 458 frt.

1554-ben Somogy vármegye hiányzik a kamarai kimutatásból. 1555-ben csak

5V2 szabad és 695 hódolt portát írtak össze. Erre kivetettek 353 forintot. Befolyt

elsízben 208, másodízben 176 frt. Idközben 75 porta elpusztult. 1556-ban a

porták száma nincs feltüntetve. Kivetettek ismét 353 frtot. Elsízben befolyt

126 frt 75 dénár. A második kivetés idején a török és német hadak a vármegye
területét ennyira elpusztították, hogy semmi se folyt be. 1557-ben 362 szabad és

802 hódolt portát írtak össze. Kivetettek 763 frt 75 dénárt. Befolyt 453 és 525 frt.

1559-ben a porták összes száma 566 3
/4 volt. Kiróttak 1132 frt 75 dénárt. Hát-

ralékul 74 frtot tüntet fel a kimutatás. Egy másik kimutatás szerint ugyanez

évben 197 1

/2 szabad és 737 3
/4 hódolt portát írtak össze. Kivetettek 1132 frt

75 dénárt, befolyt két részletben 824 frt 25 dénár.
So

p

r

ozsonyf
a Miksa király trónraléptekor Somogy ugyan még Alsó-Magyarországhoz tar-

kamara, tozott, de már akkor is inkább csak a foszlányai voltak a király birtokában.

1564-tl a vármegye inkább csak elméleti kapcsolatban állott a magyar korona

tulajdonképeni területével. Mindamellett Somogy a pozsonyi kamara számadá-

saiban még 1572—73-ban is szerepel, bár 1566 óta nem lehetett a vármegye

területén az összeírást végrehajtani. Az 1564—65. évi pozsonyi kamarai szám-

adásokban a vármegye portáinak száma nincsen feltüntetve, mindazonáltal a szám-

adások 1564-bl 61, 1565-bl 123 forintot mutatnak ki adóhátralék czímén. A szám-

adáskönyvek szerint 1564-ben 32 frt 75 dénár volt behajthatatlan. Perneszt István

adórovónál pedig 28 frt 62 dénár maradt. 1564-ben 53 frt 25 dénárt behajt-

hatatlanként töröltek, a rovónál pedig 170 frt 25 dénár maradt. Perneszi Istvántól
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azonban a pozsonyi kamara soha többé nem vehette át a nála lev hátralékot,

mert Babócsa ostroma alkalmával Erdélybe menekült. 1565-ben mégis befolyt az

elz évi hátralékból 849 írt, a folyó évi kivetésbl azonban semmi.

1566-tól 1572-ig Somogy vármegye nem szerepel a kamara kimutatásaiban.

Az 1566. évi zárszámadásokban a vármegye 1564. évi hátraléka 172 írttal, az

1565. évi 741 forinttal van kimutatva. Az 1572—73. évi kimutatásokban ismét

fel van sorolva. 1572-ben a hátralék 561 írt, az 1573. évi hátralék 1067 frt

50 dénár volt.

Az összeírásokat Nagy István rovó vezette, valami csekélységet be is hajtott,

de rendszeres számadást nem igen tehetett, mert a kamara hátralékkönyve az

1572—73. évi hátralékot körülbelül 561, illetleg 641 koronára teszi. Különben
is a török megakadályozta a királyi adó behajtását. 1574—1582. években a vár-

megye ismét nem szerepel a kamarai kimutatásokban. Az 1575. évi zárszámadások-
ban mégis 124 frt hátralék van feltüntetve, mely be is folyt. Az 1578—79. évi

kimutatásokban Somogyból ismét 125 frt 50 dénár hátralék van feltüntetve.

Ez a késbbi kimutatásokban is elfordul, jeléül annak, hogy a törökök miatt

nem lehetett behajtani.

1582-ben hosszú id után ismét összeírták a vármegye portáit. Ez évben
Perneszt János volt az adórovó, a ki 280 portát írt össze ; de kevés adó folyha-

tott be, mert az 1583—84. évi kimutatás 200 frt hátralékot tüntet fel. 1584-ben
145 frt 50 dénár volt a hátralék, míg a folyó évi kivetés 99 frt 50 dénár volt.

1588-ban ismét Perneszi János volt a rovó. 251 hódolt portát írtak össze, de a
kivetett adóból misem folyt be. 1593-ban 291 l

j2 hódolt portátírtak össze. Kivetettek

437V4 forintot, de ebbl csak 90 forintot hajtottak be, mely azonban az adórovó
személyi szükségleteire fordíttatott, ellenben 347'

/2 frt hátralékban maradt. 1596-ban
193 hódolt portát írtak össze. Erre összesen 878 frt és 15 dénárt vetettek ki,

befolyt 546 frt 30 dénár. A többi hátralékban maradt.

A közbejött török háborúk következtében azután a hátralék behajtása is Adózások a h<s-

elmaradt és Somogy vármegyébl az egész hódoltság alatt még csak három adó-
összeírást bírunk: 1598-ból, 1599-bl és 1622-bl. A hódoltság alatt, 1622-tl
kezdve, egész a török uralom megszntéig, a királyi adórovó többé nem tette a
lábát a vármegye területére. Csak a török uralom végleges megsznte után,

1696-ban, írták ismét össze a vármegye portáit (Országos Levéltár : Dicalis con-
scriptiók. — Dr. Acsády Ignácz : Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralko-

dása alatt. — U. a. Régi magyar birtokviszonyok. Értek. XVI. k. — U. a. A jobbágy
adózás 1564—1576-ban. — U. a. A jobbágyadózás 1577—1597-ben. Értek. XVI.).

Szigetvár eleste és az 1566. évi hadjárat kudarcza, Miksa királyt is annyira A feldarabolt

lesújtotta, hogy mindenáron békét óhajtott kötni a törökökkel. A béketárgyalások
azonban sokáig húzódtak, mert a török Tata és Veszprém várak lebontását kívánta,

viszont a király Szigetvár lerombolását követelte, a mirl a törökök hallani sem
akartak. A tárgyalások alatt a törökök a határvonalat a következleg javasolták

megállapítani : a Rinya vize lett volna a határ, mely annak forrásától a Balaton
déli öbléig terjedt volna. Ez által a vármegye területének kétharmada török

birtokba került volna, egyharmada pedig királyi területhez tartozott volna. A való-

ságban azonban a hódoltsági terület jóval nagyobb volt, mert a török kikötötte,

hogy mindazon falvak, a melyek ezen a határon kívül esnek, de azeltt a török-

nek adót fizettek, fizessék azt ezután is, ellenben a Rinyától innen es falvakban
sem a magyar király, sem pedig a földesúr ne szedhessen adót (Salamon Ferencz

:

Magyarország a török hód. korában 317.).

Hosszas tárgyalások után, 1568-ban Drinápolyban nyolcz évre megkötötték a A d
.

rináP0lyj. .,

békét, melyet azután évrl évre meghosszabbítottak. így azután 25 éven át meg- vllLzmtnys.

sznt ugyan a hivatalos háború, de a két uralkodó alattvalói között, különösen
a végeken, szakadatlanul folyt a harcz, az öldöklés.

Somogy a drinápolyi békével teljesen elveszett Miksára nézve. A vármegyei
közigazgatás megsznt, a tisztviselk biztosabb helyre, leginkább Zala vár-
megyébe menekültek. 1556-tól Báthori András Bonaventura, Babócsa várának ura,

viselte a fispáni méltóságot, de 1566-ban, Kanizsánál történt halála után, a
fispáni állás betöltetlen maradt. Utóbb, az 1576— 1584. években, névleg az elhalt
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Báthori András testvére : Báthori Miklós volt a vármegye fispánja, de , a ki

Ecsed várában lakott, sokkal távolabb élt a vármegyétl, semhogy annak sorsára

befolyhatott volna (gr. Károlyi Okit. III. 402. — Századok 1869. 21.).

A török nem elégedvén meg azzal, hogy a Rinya vizén túl fekv helységeket

is lassanként behódoltatta, minduntalan betört a királyi területre. 1575-ben virág-

vasárnapján Kanizsánál 3000 török gylt össze, de csakhamar visszavonult, és

400 embert hurczólt Kanizsa környékérl rabságba. Május havában különös kegyet-

lenséggel folyt a pusztítás. A török megrohanta és feldúlta Bolhás és Bize köz-

ségeket, s innen és Zalából 60 lovat, 400 szarvasmarhát és 50 jobbágyot hajtott

el (Mill. Tört. V. 424.). Késbb egy csapat a zalamegyei Szent-György-vásárt

támadta meg, egy másik pedig Marczaliból öt embert hajtott el. A szigeti, kop-

pányi és mohácsi bégek meg Kanizsán túl, a Mura vidékét dúlták, számos községet

felperzseltek és ezernyi sokaságot, tömérdek marhát hajtottak el.

E rettenetes állapotokat legsúlyosabban a földhözragadt jobbágyság sínylette

meg. A Rinyától nyugatra es falvak, melyeket az elz évtizedek harczai meg-
kíméltek, most sorra elpusztultak.

,\ fekete bég. Az 1577—1582. évi végbeü harczokban különösen a szigetvári hs fia: Zrínyi

György, és Nádasdy Tamás fia, a nagymveltség Ferencz, vagy mint kortársai

nevezték, a fekete bég, vitézkedtek.
Török dúlások. 1584-ben, midn újabb nyolcz évre megkötötték a békét, a koppányi bég

betört az osztrák örökös tartományokba, mire a király Lichtenstein Henrik her-

czeget küldte Törökországba, követelve, hogy a szigetvári béget, kinek maga-
tartása következtében a törökök állandó rettegésben tartották a végeket, mozdítsa

el állásától. A nagyvezér megígérte a kívánság teljesítését, de a királyi terület-

nek nem volt belle semmi haszna, mert az új bég sem volt jobb a réginél.

1585 kés szén, Hasszán szigetvári szandzsákbég a Duna és a Mura közötti

vidéket egész Csáktornyáig elpusztította. A harczok egész karácsonyig eltartottak.

1586-ban nevezetesebb hadiesemény nem történt a vármegye területén, 1587-ben

azonban a magyarok megtorolták a törökök pusztításait.

Ez az év különben is fényes diadalok éve volt Somogyban. 1587 február

havában három bég ismét összevonta csapatait Koppány körül, hogy a befagyott

Balatonon át királyi területre törjön.

Magyar vezérek a magyarok azonban elre értesülvén a támadásról, felkészülve fogadták a
törököket, visszaverték a támadást és Nádasdy Ferencz vezérlete alatt Koppány
ellen indultak, melyet bevettek, mintegy ezer törököt fogságba ejtettek és a palánk

körül letelepedett török lakosságot szétriasztották. Ah koppányi bég — vagy mint

általában nevezték : a fekete Ali — is fogságba került ; Nádasdy Prágába vitette.

Egy másik bég valamely földalatti helyiségbe menekült s ott a hozzácsatlakozott

törökökkel elszántan védte magát. A magyarok lport dobáltak a földalatti épü-

letbe s felrobbantották azt. Koppánynál rendkívül becses zsákmány került a

magyarok birtokába, melynek értékét 146.000 frt-ra becsülték. Ezenkívül a törö-

kök lovai közül száznál többet zsákmányoltak.

Zrínyi György, Nádasdy Ferenczczel egyesülve, a kálmáncsai sokadalomra

ütöttek, s onnan „sok gazdag áros (árus) törököket, számtalan sok szép marhával

(árúval) hozának el. Ez ln nagycsütörtökön" (márcz. 26-án), írja az egykorú és

a dunántúli eseményeket közelrl ismer Pet Gergely (Salamon Ferencz i.

m. 112.).

A vereség a portán oly megdöbbenést keltett, hogy Murád szultán dühében

a saját sógorát : Ali budai basát megfojttatta. Hogy a csorbát helyrehozzák, a

szigeti bég, a kit Kis Hasszánnak és Arnaut bégnek is neveztek, a mohácsi, pécsi

és az új koppányi béggel egyesülve, augusztusban betört a királyi területre s egé-

szen Regedéig pusztította azt, útközben 20 falut perzselve fel ; de midn a Stájer

határszélekrl visszatérben volt, Zrínyi György Nádasdy Ferenczczel, Batthyány

Boldizsárral, a kapronczai és más német kapitányokkal egyesülve, a török után

vetette magát s Kanizsa közelében, egy tó mellett, aug. 10-én ütött a mitsem

sejt törökre. Ezek a mocsarakba és a közeli erdkbe menekültek s ott a

közeb tó vizében a török hadból mintegy 2000-en pusztultak el s 1300-an estek

foglyul. A hadizsákmány is nagy volt és csupán a török lovak közül 1500 került

a gyzk kezébe. A pécsi és a koppányi bégeket elfogták, a mohácsi bég elesett,

a szigetvári béget pedig a selyemzsinór veszélye fenyegette. Sok magyar vitéz

gazdagodott meg a zsákmányból és a török rabok váltságdíjaiból. így csak maga-
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nak Zrínyi Györgynek is 200.000 frt haszna volt a rabváltásokból (Millenn. Tört.

V. 442. — Salamon Ferencz i. ni. 113.).

1591-ben a szigetvári bég váratlanul meglepte Segesdet. A magyar katonaság A
r

s
a

c

faQtés

épp aznap, Mária mennybemenetelének ünnepe alkalmából, víg lakomát csapott, úgy
hogy este az egész várrség elázott a bortól. A törökök éjjel észrevétlenül létrák-

kal mászták meg a várfalakat és ellentállás nélkül hatalmukba kerítették a várat,

még mieltt annak parancsnoka katonáit összeszedhette volna.

A törökök a vár parancsnokát és a józanul maradt katonákat leverték, az

egész rséget felkonczolták és a várat felgyújtották. E támadás oly váratlan volt,

hogy Zrínyi György, a ki akkor Kanizsa parancsnoka volt, csak akkor tudta meg
Segesd pusztulását, mikor az ég vár és község füstjét meglátta. Ezután a török

Kis-Komárom (Kis-Komár) várát lepte meg, az ottani kapitánynak, Kapra Ferencz-

nek, a fejét vétette, nejét és öcscsét : Kapra Mátét pedig fogságba ejtette. A szigeti

bég rendkívül nagyra volt e két jelentéktelen erdítvény elfoglalásával, úgy hogy
rögtön hírnököt küldött Konstantinápolyba a gyzelmi hírrel (Mill. Tört. V. 446. —
Salamon Ferencz i. ni.).

Midn 1593-ban ismét a harczias Szinán basa lett a nagyvezér, Konstantinápoly- örökös har-

ban a háborúspárt kerekedett felül. A határszéli basák és bégek is vérszemet kapva, a

saját felelsségükre megkezdték az ellenségeskedéseket. A boszniai basa már május-

ban a szlavóniai területre tört, majd Sziszek várát fogta ostrom alá, de Erdödy Tamás
és Eggenberg Rezs, a kik Sziszek felmentésére siettek, jún. 22-én tönkreverték

a török sereget.

E csata óriási izgatottságot okozott Konstantinápolyban. A nagyvezér, hogy
ezt a török fegyvereken ejtett csorbát kiköszörülje, megindította hadait, s augusztus

végén megvívta Sziszeket, majd átkelvén a Dráván, Somogy vármegyén át Vesz-

prém alá vonult (Hadtört. Közi. 1895. 254.).

1593—1594 telén csak apróbb portyázások és csatározások folytak. 1594
tavaszán Zrínyi György nagyon korán indította meg a hadjáratot. Már márczius

21-én Berzencze alatt állott, melyet a török kardcsapás nélkül feladott. Másnap
Csurgó alá vonult hadaival és mikor annak ostromát megkezdte, Hasszán aga,

Segesd parancsnoka, annyira megijedt az ágyúk bömbölésétl, hogy a várat fel-

gyújtva, megrémült hadaival Babócsára menekült. Csurgó megvétele után Zrínyi

Babócsa ostromára határozta el magát, de a hóolvadás következtében a Rinya
áradása megakadályozta az átvonulást és mivel az egyetlen hidat, mely Korpád
községben volt, a törökök lerombolták, kénytelen volt Kanizsára visszatérni

(Németh Béla i. m. 300 1.).

1595 aug. végén Herberstein Zsigmond, Zrínyi György és Hajmásy Kristóf,

mintegy 10.000 emberbl álló sereget gyjtvén össze, Babócsa ostromára indultak

és Korpádnál hidat vervén, átkeltek a folyón. Mikor azután Csurgóról a Babócsá-
tól félmérföldnyire fekv Rinyaszentkirályra értek, a babocsai török rség felgyúj-

totta a várat és 8 ágyúját otthagyva, Szigetvár felé menekült. Erre Hajmásy azt

indítványozta, hogy hatoljanak Szigetvárig és dúlják fel Turbékot, a hol Szulej-

mán belsrészei nyugosznak. Ezt az utat, Szigetvár elkerülésével, a Dráva men-
tén kellett volna megtenniök. De Zrínyi és Herberstein nem helyeselték ezt a tervet,

hanem inkább Babócsa felépítésére fordították figyelmüket, a mi rövidesen meg-
történvén, Zrínyi György várparancsnokul Horváth Miklós századost helyezte oda
Kanizsáról. A magyar katonaság hadnagya Hajmásy, a németeké Urmüller leit.

1597-ben (Peth Gergely krónikája szerint azonban 1596-ban) a szigeti bég
megtudván, hogy Horváth Miklós nincs Babócsán és hogy az ottani rség leg-

nagyobb részét harczba hívták, négyezer emberrel megtámadta Babócsát. De Végh
Gergely és az ottani német hadak keményen védték magokat, a török pedig csak
akkor hagyta abba az ostromot, mikor meghallotta, hogy Zrínyi György hadaival

Kanizsa alá ért, mert azt hitte, hogy Zrínyi a babócsaiak segítségére siet.

Peth Gergely krónikája szerint : Babócsa megszállása szept. 20-án történt,

okt. 3-án pedig visszatért a magyar had Babócsára. A babócsaiak azonban a
visszatérni akaró Horváth Miklóst kizárták a várból, mire Mátyás fherczeg Peth
Gergelyt küldte helyette.

Babócsa hajdúsága az 1596—97. év telén állandóan háborgatta a hódoltsági Na
a
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területet. 1597 tavaszán, Selye és Siklós irányában, egész Harsányig hatoltak be
a hódoltsági részekbe s onnan tömérdek marhát hajtottak Babócsára.

Harsány lakosai elkeseredve fordultak Nassufhoz, Szigetvár új bégjéhez,

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 24
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a ki a harsányiakat Juszuf aga kíséretében Babócsára küldte, hogy ott panaszt
emeljenek. A harsányiak térdre borulva kérték vissza barmaikat, de hiába. Nassuf
bég erre haragra lobbant, s minthogy Ibrahim nagyvezér éppen Belgrádban tartóz-

kodott, személyesen ment el hozzá s ott ékes szavakkal festve le a hódoltsági

lakosság nyomorát s a Fekete Miklós vezetése alatt álló szabad hajdúk garáz-

dálkodásait, oltalmat kért ellenök. Ezt meg is kapta, de hát a török sem bánt
kíméletesebben a végbeli föld népével és a hajdúkkal.

Nassuf szigetvári bég 1597-ben hadaival Kanizsa ellen indult, a várrséget
kicsalta, mely alkalommal Peth Gergely babócsai kapitány is megsebesült.

1598-ban Babócsa felé portyázott, s a németek kapitányát, ítetzinger Kristófot,

zászlótartójával és két vajdájával fogságba ejtette. De 1599-ben vagy 1600-ban,

még mieltt Ibrahim Kanizsa ellen indult volna, Nassuf bég is befejezte pálya-

futását. Zrínyi György vajdája : Csszi András ugyanis a végbeli hajdúkkal, egy
portyázás alkalmával, megtámadta, a hajdúk összekaszabolták és fejét, diadal-

jelvény gyanánt, Bécsbe küldték (Németh Béla i. m. 302.).

Teriaki Hasszán. 1600 nyarán Ibrahim nagyvezér hatalmas sereggel Eszék alá jött, hol Teriaki

Hasszán basával találkozott, a ki Buda helytartóságától elmozdíttatván, Pécsre
vonult vissza. Teriaki Hasszán is, miként azt az egykorú török források közlik,

a régi rendszer áldozata volt. Fényes hadvezéri tehetségeit nem méltányolták

eléggé ; de a nagyvezér felismerve ügyességét, táborába hívta.

Teriaki Hasszán tanácsára Ibrahim elssorban Babócsa elfoglalását határozta

el. A nagyvezér a fsereggel Kanizsa felé vonult, és addig Murád basát

Mohammed agával, a janicsárok kiájával együtt, Babócsa ostromára küldötte.

Babócsát Peth Gergely 200 magyarral és Urmüller 100 német lovassal négy
napon át védte, de mivel segítséget sehonnan sem remélhettek, feladták a várat.

Ibrahim Szigetvárott vette Babócsa elestének hírét, a hol seregét megpihen-
tette, mire roppant hadával Babócsára vonult, hol rendkívüli ajak divánt (álló

tanácskozást) tartott.

Kanizsa meg- Itt, tekintettel arra, hogy a keresztény sereg Budát is fenyegette, a török

sereget két részre osztották ; az egyikkel Hasszán basa Buda megvédésére sietett,

a másikkal pedig a nagyvezér Kanizsa vívására indult (Vámbéri Ármin : Szá-

zadok 1887. évf. 720.). A török szeptember havában vette ostrom alá Kanizsát,

melyet, miután az ostrom 15-ik napján a várban lporrobbanás történt, — idegen

kapitánya : Paradeiser György, okt. 22-én feladott. Teriaki Hasszán erre nyomban
a nagyvezér táborába sietett és a nagyvezér kinevezte Kanizsa kapitányának és

a pécsi szandzsák urának.

Kanizsa elfoglalásával az egész vármegye a török hódoltság alá került. Az a

néhány község is elveszett a koronára nézve, mely még a magyar királyi terület-

hez tartozott. Ezzel befejezést nyert a vármegye meghódítása, mely ettl kezdve

90 éven át nyögte a török jármot. A török, Kanizsa elfoglalása után, a körülötte

fekv területbl külön tartományt alakított, melynek élére beglerbéget állított.

Keresztény hadi Rudolf király mélyen fájlalta Kanizsa elvesztet és az 1601. évi hadjárat

czéljául Kanizsát tzte ki. Mercoeur herczeg, a ki az 1600. évi hadjárat folyamán

Pápánál elhalt Schwarzenberg Adolf herczeg fvezér helyébe lépett, 1601-ben

Székesfehérvár ostromával kezdte meg a hadmveleteket. Székesfehérvár elfoglalása

után (szept. 20) a kisebb palánkok, közöttük Koppány visszaszerzésére küldte hadait.

Kanizsa vívása Székesfehérvár ostromával párhuzamosan folyt. Ferdinánd

fherczeg már csak a saját tartományai miatt sem nézhette nyugodtan, hogy
Kanizsán a török megfészkelje magát. Készületeket tett tehát Kanizsa visszafog-

lalására s a pápától, az olasz és a német fejedelmektl kért segítséget, így azután

nagy hader gylt össze, melynek élére maga Ferdinánd állott,

Harczok Kani- Augusztus 23-án, midn a pápai követ selyemzászlót adott át a fherczeg-

nek, serege 23.000 gyalogból és 4—5000 lovasból állott. Magyarok nem voltak a

seregben, mert a németek meg akarták mutatni, hogy k is elég vitézek és nem
szorulnak a magyarokra. Ferdinánd az ostromot csapatparancsnokaira bízta, a kik

rossz és tudatlan katonák voltak. Szept. 10-én kezdték Kanizsát ostromolni ; ez

azonban lassan folyt, míg Teriaki Hasszán törhetetlen kitartással intézte a vár

védelmét. A fherczeg nem érezvén elég ersnek seregét, a székesfehérvári táborból

kért segítséget. Russdorm 8000 fbl álló hadával el is indult, de csak nov. 14-ére

ért Kanizsa alá, a mikorra az idjárás már teljesen téliesre fordult, úgy hogy

nov. 17-én az ostrom félbeszakítására kényszerítette a fherczeget.
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Az ostromló sereg sorsa azonban, melyet a szigetvári rség folyton nyug-

talanított, csak a visszavonuláskor vált végzetessé. Még a betegeket, a sebesülteket,

47 ágyút, 14.000 puskát, st a fherczegi kocsikat és ezüst-eveszközöket is

cserben kellett hagyni (Mill. Tört. V. 530.).

Az ostromló sereg elvonultával Teriaki Hasszán a fherczeg díszes sátrával,

mint hadizsákmánynyal. Szigetvárra érkezett, de miután a nagyvezér már nem
volt Szigetvárott, Siklósra ment. A kanizsai keresztény táborból elfoglalt ágyúkat

és egyéb hadiszereket is Szigetvárra hozták, honnan Konstantinápolyba szállították

azokat. S mikor a szigetvári rség, mely a menekül német hadat egy ideig

üldözte. Szigetvárra visszatért, Teriaki Hasszán a várkapu fölé ült s itt a kezében

tartott aranynyal telt zacskóból megajándékozta mindazokat, a kik neki a keresztény

táborból levágott ft hoztak (Németh Béla i. m. 302.).

Kanizsa visszafoglalása iránt még több ízben történtek kísérletek, de ered-

ménytelenül. 1603-ban Kollonics Szigfrid portyázott Kanizsa ellen, a várost fel-

gyújtotta, de a várat nem tudta megvenni (Mill. Tört. V. 532.). 1604 tavaszán,

mikor a császáriak ismét fenyegették Kanizsát, a török május derekán eleséggel

látta el a várat s innen megtámadta Szécsi-szigetet, majd az egész Muraközt

elpusztította. Viszont Csszi András hajdúvezér kicsalta a törököket Szigetvárról

s teljesen szétverte ket (Németh Béla i. m. 302.).

Bocskay István eredményes felkel hadjárata, a bécsi békekötéssel ért véget, Zsi
^e°

r°kl

mely Rudolf önkényuralma helyébe vissza igyekezett adni Magyarország régi kor-

mányzatát. A bécsi békét a zsitvatoroki követte, melyet a magyar király kötött a

török szultánnal s a hol Bocskay követei is megjelentek. A nov. 11-én 20 évre kötött

török béke értelmében Kanizsa török kézben maradt. A hozzácsatolt falvak ügyében

biztosokat küldtek ki, hogy a helyszínén határozzák meg, mely községek tartoznak

a várhoz, melyek maradnak meg a régi földesurak kezén (Mill. Tört. V. 624—25.).

A zsitvatoroki béke fenntartotta azt a birtokviszonyt, mely már Kanizsa elfogla-

lása óta fennállott.

Az egész vármegyében a török maradt az úr, csak a Balaton innens partján

lev várak : Zalavár, Tátika, Tihany és Csobáncz kapitányai igyekeztek fennható-

ságukat kiterjeszteni a vármegye területén lakó jobbágyokra.

Mikor a XVI. század végén már csak Babócsa és Kis-Komár voltak magyar Somogy a hó-

kézben, Somogy vármegye csak névleg állott fenn. A vármegyének ekkor már °
sag a a

nem volt teljes tisztikara, nemessége leginkább Zalában keresett menedéket, míg
némelyek Babócsán és Kis-Komár várakban húzták meg magukat. A jogszolgál-

tatás is teljesen szünetelt, s a közbiztonság is bizonytalanná vált. E bajokon segí-

tend, az 1596. évi XXI. t.-cz. Somogy vármegyét bekebelezte Zalába. Mivel — úgy-
mond az idézett törvényczikk — Somogy megye, mely Babócsa és Komárváros
(ma Zala vm.) kivételével egészen török hatalom alatt áll és magában a megyében
eddig semmiféle jogszolgáltatás nem történik és ama városban székel nemesek,
kapitányok és katonák, valamint a bent-, úgy a künnlevk is a szomszéd megyékben
és azok lakosain igen sok erszakot elkövetnek és kárt okoznak, a mentesség
reménye által vezéreltetve, határoztatott, hogy ilyféle nemesek és kapitányok,

valamint a bent-, úgy a künnlevk. kik azon helyeken székelnek, és bárminem
állású és helyzet emberek, a háborús id tartama alatt eddig elkövetett vagy
jövben elkövetend sérelmek és birtokfoglalások följelentése esetében, Zala megye
nemeseinek alispánja és bírája elé idéztessenek és itt a nemesek és mások fele-

lsségre vonassanak, mindaddig, míg ama Somogy vármegye újraszerveztetik, nem
állván útjukban más megyében letelepedni, épségben maradván azonban Báthori

István gróf úr : Somogy megye fispánjának és Babócsa vára örököseinek és birto-

kosainak birtokjoga. Ezen határozatot f- és alispán, Zala megye nemeseinek
bírái, nemkülönben minden más bírói rendeletet is tartoznak az illetékesek által

kellen megtartani, hadügyekben azonban legyenek alárendelve rendes kapitányaiknak.

Miután az 1600. évi hadjárat folyamán Komárváros, Lak, Babócsa, Bolondvár,

majd Kanizsa is török kézre került, az egész vármegyében a török lett úrrá. Az
1608. XXn. koronázás utáni törvényczikk tehát újból kimondotta, hogy a vár-

megye a jogszolgáltatást ezután Zala vármegye székhelyén keresse.

Babócsa elestével a Báthoriak is kiszorultak a vármegyébl. A többi fúri A
m|s^
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Iörst

családok pedig már évtizedekkel elbb távoztak a vármegyébl, a nemesség leg-

nagyobb része pedig földönfutóvá lett és csak a Koroknyayak és Bakicsok, a
Lengyelek, továbbá a Kisfalud és Szakácsi helységekben lakó nemesek maradtak

24*
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meg si birtokaikon, st a zsitvatoroki béke XVII. czikke értelmében ^si kivált-

ságaikat is meg tudták rizni.
V
t^

e

f*ék
<ör" ^ székhelyérl kiszorult vármegye lassanként újra szervezkedett. A XVII. század

els évtizedeiben már részben önálló tisztikarral, külön törvényszékkel bírt, st
követeket is választott. A vármegyei törvényszék Szentgróton tartotta üléseit.

E törvényszék mködését és hatáskörét érdekesen világítja meg a tihanyi

apátság és a Lengyel család között támadt per. 1612 febr. 14-én a Zala-Szent-

Gróton tartott vármegyei törvényszék, a tihanyi apátság és a Lengyel család között,

a két Kapoly s a két Endréd miatt támadt perben tanúkihallgatásokat rendelt el,

melynek alapján a birtokokat a felperes családnak ítélte meg (Szent Benedekrend
tört. X. 80.). Ugyané perben Forgách Zsigmond országbíró új tárgyalást rendelvén

el, a zalamegyei törvényszék tárgyalás alá akarta venni a megújított pert ; mivel

azonban a perbeidézést a szentgróti törvényszék szolgabírája végezte, ennek pedig

nem volt joga a feleket az egerszegi törvényszék elé idézni, ennek következtében

Lengyel János prókátorának óvása meghiúsította a pert. De 1614 jún. 27-én,

Mátyás király perújító rendeletére, az egerszegi szék Lengyel Jánost, mivel a

törvényszék eltt nem jelent meg, birtokainak elvesztésével sújtotta. Ez ellen

azonban Lengyel János örökösei : Lengyel Boldizsár, Miklós és László óvást

emeltek azzal, hogy Lengyel János illetéktelen ítéletnek vetette magát alá. mert

a per tárgyát alkotó falvak Somogyban vannak, ennek a vármegyének a pereit

pedig, a török miatt, Szentgróton szokás tárgyalni. Ez érvelést elfogadták és az.

egerszegi törvényszék a pert a szentgróti elé utalta (Szent Benedekr. tört. X. 81.).

vármegyei kö- Somogy vármegye követei megjelentek az 1613. évi nov. hó 6-án tartott

lcsei országgylésen is, hol tiltakoztak az adókivetés ellen már azért is, mert

nincs módjukban adót fizetni, s mivel a törökök uralma alatt vannak, a török

rabbá tenné ket, ha megtudná, hogy k a királynak is adóznak. De azért a

hódoltság alatt egy ízben, 1622-ben, mégis összeírták a porták számát és pedig

2357* portát, míg 1671-ben csak 106 3
/4 -et. Mindamellett, hogy a vármegye a török

iga alatt nyögött, az 1622—1651 közötti idben 3768 frt 50 dénárt áldozott a

nádor mellett vitézl rend fizetésére, a törökországi követségek költségeire és a

végházak eltartására (Okányi Pál: Somogy várni, közig, a török uralom alatt és után).

^s'elöi
11521 A vármegyének e korban a következ tisztviseli voltak. Gróf Báthori István,

a kinek fispánsága alatt Somogy vármegyét Zalába kebelezték be. 1605 július

25-én bekövetkezett haláláig viselte a fispáni méltóságot. Öt követte gróf Bánffy
Kristóf, a ki azonban inkább csak névleges fispán volt s a ki egy 1633-ban

kelt, jobbágyokat felszabadító okirat kezdetén így fordul el : „My Alsó-Lyndvay

eöreökeös Gróff Bánffy Kristóff Szála és Somogy vármegyének Fe-Ispánynya ".

Utána gróf Zrínyi Miklós következett, ki alatt a vármegye közgylést, st tiszt-

újítást is tartott. 1660 okt. 25-én levelet intézett a vármegyéhez, a melyben érte-

síti a rendeket, hogy t országos dolgok foglalják el s így személyesen nem
tarthatja meg a tisztújítást ; azután így végzi levelét : „úgy teczik, hogy alkal-

matosabbahhat nem találhatunk és nem is tudok az mosthaniaknál jobbakat, azért

helyén hagyván, confirmállyuk (Társalkodó 1847. 103.).

A XVII. században Zala és Somogy vármegyének közös alispánjai voltak

:

1617-ben Eördeögh Simon és Pethö Gáspár, 1625-ben Osztopáni Perneszi Ferencz

(Századok 1874. 719.), 1639-ben Nádasdi Darabos László és Osztopáni Perneszi

Ferencz, 1648-ban Osztopáni Perneszi Ferencz és Nádasdi Darabos Miklós,

1661-ben Széplaki Botka Ferencz és Lipits Márton (Melhárd Gyula : Somogy vár-

megye a rendi országgylésen. 8. 1.).

A vármegye jegyzi, bírái és adószedi gyakran egy személyben is összpon-

tosultak. 1596-ban Zabady Bálint volt a vármegye jegyzje. 1613 körül Egerváry

Ferencz. 1617-ben a törököktl megölt Daróczy Tamás helyébe Thörjék Tamás
lépett. 1619-ben Thöttössy Gábor a jegyz, kinek a hatásköre Tolna és Baranya

vármegyékre is kiterjedt.

1625-ben Bucsányi Márton volt a vármegye egyik fszolgabírója (Orsz. Levél-

tár: Litarae consilii locumtenentialis 1754. 147.).

1630—1640 táján Puserffy Mihály helyébe Görösgali Bottyány Jánost

választották meg, melléje pedig alszolgabírákul : Böröcz Lríncz vidi és Tóth

Endre pátrói lakosokat.

1642-ben az elhalt Bottyán János helyébe Könczöl Mihályt, utána, 1651 febr.

4-én, ennek fiát : Könczöl Istvánt választották meg, s melléje alszolgabírákul 1652
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raárcz. 8-áu Király György dédi és 1654-ben Bakó János vidi lakosokat. 1657-ben

a törököktl megölt Bornemisza János fbíró helyébe Somogyi István jött, a ki Kis-

Komáromban tartotta székhelyét (Okányi Pál i. m.).

Ez a véghely szakadatlanul ki volt téve a törökök támadásainak. Az 1642. So
v™°f;Iíy

mint

évi békealkudozások alatt elterjesztett sérelmek között szerepel, hogy Kis-Komá-
romból a törökök az 1632—40. évek közötti idben 141 rabot hajtottak el, 20
embert megöltek, 12 embert elfogtak vagy megöltek s 1557 marhát elhajtottak.

Húsz elfogott legényért váltságdíjul 8000 forintot követeltek (Salamon Ferencz

i. m. 465. 1.).

Mikor a nádor a katonai élelmezés, a határszélekre kirendelt német katona-

ság elhelyezése és az élelmiczikkek árának megállapítása iránt 1661. évi novem-
ber 28-ára Sárvárra a dunántúli kerület vármegyéit nádori ülésre (concursus)

hívta össze, Somogy és Zala vármegyék rendéi 1661 nov. 26-án közgylést tar-

tottak, melyen a sárvári ülésre követekül Széplaki Botka Ferenczet és Lipits

Mártont választották meg s utasításul adták, hogy a már megajánlott segedelmen

felül többet megszavazni ne merészeljenek (Melhárd Gyula i. m. 23.). Ez az utolsó

adatunk arra, hogy a vármegye a török hódoltság alatt követeket küldött.

Mialatt a vármegye nemessége si fészkébl kizetve, földönfutóvá lett, vagy
a végben vitézek közé állva, szakadatlanul harczban állott a törökökkel, mialatt

a vármegyei tisztviselk, távol a vármegye székhelyétl, szinte páratlan buzga-

lommal s életük koczkáztatásával igyekeztek a vármegye hatóságának a hódoltsági

részeken is érvényt szerezni, addig a török a vármegye területén rendezkedett be.

Elször a Balaton délkeleti sarkának a környéke került török uralom alá. fedések"
'

Endréden, hol a törökök egy párkányt emeltek, már az 1545—46. évi zsoldlajst-

rom szerint 73 müsztahfiz (várriz) és topcsi (tüzér) volt az rség (Velics—Kam-
merer : Török defterek II. 45.). Csakhamar a törökök birtokába került Koppány,
1552-ben Görösgal (ma puszta), az 1555. évi hadjárat folyamán Kaposvár, Koroknya,
Babócsa, melyet azonban a keresztény sereg 1556-ban visszafoglalt. Az 1566. évi

hadjárat folyamán. Szigetvár eleste után, Csákány, Csurgó, Babócsa, Berzencze,

Vízvár. Zákány, Segesd, Marczali és Marót is a törökök kezébe került. Az 1595.

évi hadjárat alatt Babócsát a magyarok visszafoglalták ugyan, de az 1600. évi

hadjárat folyamán Ibrahim ismét hatalmába kerítette. Ez évben esett el Kanizsa
vára, ezzel Somogy vármegye meghódítása befejezést nyert.

A mint a török a vármegye területébl egy részt elfoglalt, vagy behódoltatott,

azt a már meglév kerületekhez csatolta. Az 1554. évi fejadólajstrom szerint a

vármegyének behódolt része a mohácsi szandzsákhoz tartozott. A hódoltsági

terület ekkor három járásra oszlott. Az egyes járások székhelyei Szerdahely (ma
Kaposszerdahely), Vaskaszentmárton (ma Felsszentmárton) és Görösgal voltak.

Az utóbbi azonban kéza (bírósági kerület) is volt (Velics-Kammerer i. m. II.

150—176.). Az 1555. évi hadjárat folyamán ismét jelentékeny terület került a

török birtokába, úgy hogy Somogyban önálló szandzsák szervezése vált szükségessé.

Az új szandzsák székhelye Koppány (ma Törökkoppány) lett. Ez a szandzsák
a következleg oszlott fel: 1. koppányi nahie (járás), 2. dombói nahie, 3. karádi

nahie, 4. körösi (ma Kröshegy) kerület, 5. marczali nahie. Az egyes járásokhoz
a következ helységek tartoztak : 1. koppányi nahie : Koppány város, Ozád,
Szorosad, Ó-Aszód, Szil, Szabás, Hidegkút, Hornod, Lápaf, Varang (Tolnában),

Egyházas-Kapoly, Kápolnás-Kapoly, Kálna, Zomba, Cse, Mucs, Nagy-Tenköld,
Kis-Tenköld, Szokol, Gerezd, Tótfalu, Ácsa, Belecs, Pula, Beseny, Magyaros,
Markozd. Szanlecs, Alsó-Inám, Bobocska, Gadács, Marosd, Kóni, Bagocs, Igal,

Ráksi. Beresz, Fels-Miklósi, Csepely, Bogya, Alsó-Miklós, Kurd, Csicsal, Mogyoród,
Újlak, Hetes, Bogát, Sárd, Somodor, Pél, Egrös, Búcsa, Füred, Aszaló, Ötös,

Szentmiklós, Abafalva, Mozsdós, Berki, Dióslápa, Zics, Ireg, Egyházas-Andocs,
Rekény, Derecske. Vásáros-Merke, Kis-Atád, Keszü, Torvaj, Fonó, Mocsolád,
Bábon, Megyeri, Irök, Darom, Gyalud, Cserend, Szakái. 2. Dombói nahie : Pula,

Ábrán, Fels-Inám Borjád, Szakcs város (Tolna), Leporda, Nak, Paton, Bogán,
Musztán, Kecsel, Antocs, Dalmad, Talin, Koromszó, Korpa, Koliti, Csaba, Szabadi,

Nagyatád. Bátorvecse, Kisfalva, Cseke, Somogy, Szls, Zala, Szántó, Bedeg, Egrecs,
Bát, Fels-Ogád, Alsó-Ogád, Ság, Kenderes-Újfalu, Örs, Vámos-Taszár, Marod,
Báli, Mez-Csóka, Bodogasszony. 3. Karádi nahie : Karád város, Kis-Karád,
Nagy-Tál, Fehér-Egyház, Kixálykér, Lantord, Szls-Gyrök, Told, Csepely, Tets,
Fiad. Visz, K.-Cseh. Kovaszeg, Gút, Alsó-Köttse, Fels-Köttse, Kis-Andocs,
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Nemes-Andocs, Túr, SzUs-Lak, Cserend, Vámosfalva. 4. Körösi kerület: Krös
város (ma Kröshegy), Kereld, Váralja-Szemes, Cseke, K.-Gyúgy, Polcza, szöd,
S/.olát. Csaba, Húzd, Bábon, Teleki, Balatonmelletti Szemes, Rád, Látrány, Szárszó,

Vadé. Szántód. Bálványos. 5. Marczali nahie : Marczali város Újfaluval, Kelevíz,

Gradáiiy, Szöcsény, Bize, Táska, Kéthely város, K. Balyán, Magyari, Kota, Lok.

Kis-Gomba, Nagy-Gomba, Keresztúr, Fajsz-Berény, Musin, Ság, Nagy-Maród,
Sámson. Kis-Maród, Tke, Vörs, Szoládi, Töved, Várgadáncs, Fehéregyház, Újfalu

(Velics-Kammerer I. 175—179.).
A vármegyének az a része, mely a pécsi vilajethez, illetleg a mohácsi

szandzsákhoz tartozott, az 1565—66. évi fejadólajstrom szerint a kaposvári, a
görösgali, a komári és a berzenczei nahiéra oszlott fel. Az egyes járásokhoz a
következ falvak tartoztak : 1. Kaposvári nahie : Város-Szerdakely, Tótváros,

Szemedtelek, Sántos, Harasztfalva, Keresztös-Homog, Gosztostelek, Csanárfalva,

Puszta-Királ, Pap-Királ, Horkán-Királ, Nagy-Vögy, Kis-Lak, Bát-Szerdahel, Csaszág,

Hagymás, Ivánkafalva, Sziloka, Gálosfalva, Bösinfalva, Turbágy, Széna, Kémen,
Szent-László, Fehér, Kis-Láka, Kis-Derecske, Szent-Benedek, Málha, Vároz.

Gegyfalva, Szent-Pál, Simonfalva, Pölöske és Kis-Pölöske, Alsó-, Fels-Badár,
Fehértelek, Hederhel, Nagy-Bánya, Kis Bánya, Kis-Szabás, Gige, Jákó, Szent-Iván.

Korpád, Szomajom, Dárdás, Szent-Imre, Simonfalva, Paraszló, Otelek, Csekmén,
Kovácsi, Kesfalva, Szilvás-Szent-Martin, Szöcsi, Meri, Behene, Erd Korpad, Iván-

falva, Kisasszonfalva, Robol, Robolf, Kerekedfalva, Kesfalva, Berkene. Derecse,

Tordas, Berenke, Aszmos, Pocsaj, Keczel, Berén-Oszon, Kis-Szakács, Tapson,

Csokogó, Beretén, Miski, Barcsa, Lépese, Szenttamás, Arad, írok. 2. Nahie
Garasgál (Görösgál) : Garasgál, Zádor, Szrén, Nemeske, Hatvan, Kis-Szent-György,

Merene, Somogy-Viszló, Kis-Tamási, Petend, Gyöngyösmellék, Nemes-Kodin, Feles,

Istvándi, Dombó, Kis-Dobsza, Nagy-Dobsza, Dórok, Cseklén, Lád, Lád-Szent-

Mihály, Tarnofcse, Barcs, Bocso, FelsArnas, Alsó-Arnas, Gárdon, Várd, Tomasi,

Csebe, Andorilak, Kadarkút, Kálmáncsa város, Darány, Erdicsókak, Kutas. Bilok.

Görgötek, Újlak, Visznak, Város-Lábod, Misa-Szent György, Besny, Hosszúfalva,

Rina-Szent-Királ, Bána, Rina-Szent-Mihál, Csókol, Szakai, Adarján, Apaü, Bosta-

háza, Gyulaháza, Aracs, Cserneháza, Irokfalva, Kútf, Szatóháza, Imri, Szent-

Miklós, Egeralja, Vörösfalva, Cserni, Kohozd, Alma-Mindszent, Bobofcse, Nagy-Hil,

Kis-HU, Szent-Együd, Mihálfalva, Esene, Darán, Györgyös, Szilák-Visne. Kápolnás-

Visne, Hencse, Tapás, Váralja, Kocslos, Szedreg, Töreg, Fels-Visne, Alsó-Visnye

(így), Daru-Visnye, Dinös, Bilecs, Szent-Martin, Filos (Kanalos). Görhid, Balod,

Szolád-Szent-Erzsébet, Apakud, Miked, Mártafalva, Baráti, Boda, Boldás, Olnót,

Köpkén, Peterhíd, Gödre-Haraszti, Szent-Királ, Almás, Dávid, Szarvas, Hidvég-

telek, Aklad, Kenlecs. 3. Nahie Segesd: Város Segesd, Márton, Baráni. Szent-

László, Péterfalva, Udvarhel, Sand, Iharos, Szent-Pál, Szencs, Szenefalva, Belvár,

Viza, Bolháka, Nemes-Déd, Egralád, Farkasfalva, Farkas, Nagy-Atád. Kis-Atád,

Gyengér, Geszne, Farkas-Dencs, Kis-Berény, Etves, Visne, Rékcsa. Inke. Alinak.

Maikos, Nagy-Martin, Gák, Gemse, Kúnfalva. Telek, Bebenck. Szárszék. Szent-

Péter, Kis-Cseh, Ebed, Ság, Bagolna, Szent-Jakob. Rencse, Kerekesháza. Tós-Kud,

Salnó, Mihály, Merene, Bonta, Péterfalva, Sz.-Miklós, Gelse, Karád. 4. Nahie
Komár : Malona, Komár város, Galambok, Újlak, Karos. 5. Nahie Berzencze

:

Város Zákán, Város Csurgó, Kis-Lák, Isó, Bodafalva. Pogánd, Szent-Királ, Fels-

Lak, Gyöngyös, Porog, Födvár. Tótfalva, Bogárd, Badna, Surd, Báta. Alsók,

Csedi, Pápa, Sarkad, Arczad, Pátró, Úz, Farkasfalva, Lankofcse. másik : Tótfalva.

Teklás. Bálván, Verbencz, Bikös, Kis-Szent-Pál (Velics—Kammerer i. m. 1. 181—189.).

A vármegye éjszakkeleti sarka a simontornyai szandzsákhoz tartozott. E szandzsák

egyik járása az endrédi nahie volt, a melyhez az 1571. évi fejadólajstrom szerint

a következ helységek tartoztak : Endrék, Fels-Endrék, Hidvég. Szamárk. Bod
(Jut), Gelnebén, Fok-Szabadi, Tótfalva, Ódán (Ádánd), Gamász, Kis-Berén, Sine.

Ságvár, Geneg, Som, Nagy-Berén, Renk (Ének, Etek).

Az 1571. és az 1589. évi adólajstromok szerint a vármegye területének egy-

része a budai, a másik a szigetvár—pécsi vilajethez tartozott, A budai vilajethez

tartozó terület a koppányi szandzsákot alkotta, mely hat járásra oszlott fel. ú. m.

a koppányi, a dombói (dombóvári), a karádi, a körösi, a marczali és a zalavári

nahiéra. Á budai vilajethez tartozott még a simontornyai szandzsák is, ennek

azonban csupán az endrédi járása volt a mai Somogy vármegye területén (VeHcs

—

Kammerer i. m. I. 327—331.).
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Kanizsa elfoglalásával a közigazgatási beosztás is lényegesen megváltozott.

Kanizsa külön vilajet székhelye lett, melyhez három szandzsák tartozott

:

1. szigetvári, 2. siklósi, 3. kanizsai, 4. valpói, 5. pozsegai. Az új beosztás szerint

Somogy vármegye területébl három szandzsák alakult. Kettt : a kanizsait és a

szigetvárit, a kanizsai vilajethez csatolták, ellenben a koppányi továbbra is a

budai vilajethez tartozott (Mill. Tört. VI. 464.). 1610 táján, I. Ahmed szultán ural-

kodása alatt, a kanizsai elajet (miként ekkor nevezték) szandzsákjainak számát

háromra apasztották, s a három szandzsák székhelyei : Szigetvár, Pécs és Pozsega

voltak (Salamon Ferencz i. m. 270). Ez a beosztás az egész hódoltság alatt

megmaradt.
A mint a török Somogy vármegyében megfészkelte magát, els gondja az Vnlf rségek

elfoglalt erdítvények jókarba helyezése volt, melyeket azután rséggel rakott

meg. Endréden már 1545-ben találunk török rséget. 1558—59-ben a zsoldlajstrom

szerint az rség a következ fegyvernemekbl állott : 1. müsztahfizok, 41 ember
(várrz katonaság), leginkább Boszniából, Herczegovinából és a Szerémségbl,

Tarali aga és Hüszein kiája (helyettes) alatt. 2. Azábok (ntlen zsoldos gyalogság),

Húszéin aga alatt 34 ember. 3. Martoloszok ; ezek határrz rácz és szerb katonák

voltak, a kik örökös rablásaikkal tették nevüket félelmessé. Számuk 23 volt s

Mohammed Ahmed aga alatt állottak (Velics—Kammerer i. m. IL 235.).

Szigetvár elfoglalása után, midn már csaknem az egész vármegye behódolt,

a török hét várban tartott rséget, melyeknek számáról az 1568—69. évi kimuta-

tásból nyerünk adatokat. Az összes várak közül természetesen Szigetvárott volt

legnagyobb rség, számszerint 711 ember. A legénység ellátására szükséges napi

zsold 5216 akcséra rúgott. Az rség állott : bels müsztahfizokból 112 ember,

küls müsztahfizokból 86 ember, topcsikból (tüzérek), haddádokból (tábori ková-

csok) és neddsárokból (ácsok) 70 ember, lovasokból 272 ember, azábokból 84
ember, martoloszokból 87 ember.

A többi várakban elhelyezett rségek számáról az alábbi kimutatás ad számot:

1. Kaposvár. Lovasok 164. Azábok 31. Martoloszok 60. Összesen 255 ember.

2. Babócsa. Müsztahfiz 99, topcsi 41, azáb 148, lovas 171, martolosz 99 ember.

3. Berzencze. Müsztahfiz és topcsi 103, lovas 95, azáb 90, martolosz 91, összesen

379 ember. 4. Koppány. Müsztahfiz 36, lovas 48, azáb 31, összesen 115 ember.

5. Lak (mai Öreglak). Müsztahfiz 16, lovas 39, azáb 25, martolosz 58, összesen

138 ember. 6. Endrék (Balatonendréd). Müsztahfiz 29, azáb 30, martolosz 16,

összesen 78 ember (Velics—Kammerer i. ni. II. 237.). Kanizsa elfoglalása után

a segesdi váracsot a törökök újból felépítették, st imaházat is emeltek. Segesdnek
ettl kezdve, Kanizsa egyik elrseként, jelentékeny szerepe volt.

Az 1618—1619. évi zsoldlajstrom szerint a várrséghez dzsámi (ftemplom)
személyzet is tartozott, élén Mohammed Abderrahim khatib-bal, a ki minden pén-
teken a közjogi fontosságú „nagy imát" elmondotta. Mellette Ahmed müezzin telje-

sített szolgálatot. A várrség összes száma 444 ember volt.

Berzenczén szintén mecsetet építettek a törökök. Itt 1618-—19-ben Musztafa
khalfa volt a khatib (fpap) s mellette voltak Khalil khalfa és Behrám müezzinek
és Mumi kajjim (sekrestyés) és Piri Muhammed muarrif (a korán magyarázója).

Berzencze rsége 1618-ban 349 ember volt, és pedig : ulufedzsi (zsoldos lovasság)

187 ember, azáb 55, martolosz 95. A tisztikar száma 12 volt.

Babócsán a török : mszaki csapatokat és fegyverkészít-mhelyt is tartott.

Az 1618—19. évi zsoldlajstrom szerint a dzsebedzsik-csapat, mely fegyverek készí-

tésével és a fegyvertár rzésével volt megbízva, 11 emberbl állott. Ezenkívül
még 46 müsztahfizból, 188 ulufedzsibl, 71 azábból és 43 martoloszból állott a
várrség, a létszám tehát 359 volt (Velics — Kammerer I. 405—406.).

Szigetvárott az 1618—19. évi zsoldlajstrom szerint felsbb tanintézet is volt.

A vár tisztikarában az els helyet Hadzsi Rizván müderris (felsbb tanintézeti

tanár) foglalta el. Utána következik Hasszán aga, a vár dizdárja (parancsnok),
Ibrahim kiája (helyettese), Szeid Mohammed dái, Ali aga dzsebedzsi (a mszaki
csapat parancsnoka), Szulejmán aga raktárnok, Juszuf Ali raktárnok és Ali Mimár
építmester. Az rség á zsoldlajstrom szerint 429 emberbl állott. Ezenkívül a
mai Turbókon épült erdítvény rizetére, egy aga parancsnoksága alatt, 26 ember
volt kirendelve. Azon a helyen, a hol Szulejmán belsrészei voltak eltemetve,
a törökök mecsetet és melléje, az istentisztelet végzésére rendelt személyek szá-

mára, lakóházat építettek. Ezeket erdítvény vette körül, melynek mintegy három-
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negyedrészét széles árok környezte. Az 1618—19. évi zsoldlajstrom szerint a
mecset rizetére Mumi Dede hitszónok, Ahmed khalfa turbedár és Ferhát Dede
müsztahfiz (r) voltak kirendelve s kívülök még Murád Firuz ács és Mohammed
khalfa szerepelnek itt. Nagy Szulejmán síremlékéhez még Ázsiából is elzarándo-

koltak a törökök. Turbék a hódoltság alatt valóságos búcsújáróhely volt. Az 1664.
évi hadjárat folyamán a Szigetvár ellen indult had egy része Túrbékot feldúlta és

felgyújtotta, de a törökök ismét felépítették.

Kaposvárott az rség a zsoldlajstrom szerint, Musztafa aga parancsnoksága
alatt, 309 emberbl állott, ós pedig topcsik (tüzérek), két bölük (tized), összesen

20 ember; ulufedzsik (lovasság), az els csapat Gázi Musztafa parancsnoksága
alatt 49 ember, a második Hasszán Báli aga alatt 39 és a harmadik H. Dilgir

aga alatt 51 ember ; azábok 99 és martaloszok 42 ember (Velics—Kammerer
i. m. I. 407.).

A koppányi várban 227 emberbl álló várrség volt, még pedig 27 müsz-
tahfiz, 80 ulufedzsi, 52 azáb és 19 martalosz.

A többi, kisebb ersségekben már jelentéktelen rség volt. így Endréden
22 ulufedzsi és 34 azáb, Lakon (a mai Öreglak) 11 várrz katona, 9 tüzér,

39 lovas, 23 gyalogos és 11 rácz határr. A karádi palánknak volt a legkisebb

rsége. Itt 12 várrz katona, 6 tüzér, 11 lovas és 17 rácz határr teljesített

szolgálatot (Velics—Kammerer I. 430. 429.).
Rá
sek

telepedé" Az 1552-tl 1601-ig szakadatlanul folyó háború a vármegye régi lakosságát

valósággal kiirtotta és a lakatlan, elpusztult vidékekre ráczok költöztek, mert a

nagyszámú martaloszok révén a település könnyen és gyorsan ment már azért is,

mert ezek a rácz származású határrök, katonai szolgálataik fejében, jelentékeny

kiváltságokat élveztek és alig számbavehet adót fizettek.

Az 1581-ben készült összeírás szerint a következ helyeken telepedtek le

ráczok : Láta falu (Bálta-pusztával), Mászlon, Nagy-Kercsemén, Kazsok, Nagy-Taba,
Szöle, Gyula, Kis-Taba, Gobos, Hegyes -Ebrég,_ Dada, Bezzeg, Szent-Miklós. Vincz,

Konta, Eztén, Szak, Banka-Tol, rs, Kis-Tó, Újfalu, Szenlak, Borcsod, Vig, Méhes,
Somogyvár, Kortó, Ors, Ácsa, Párdi, Bogár, Vésse, Nagy-Albert, Nemes-Vid, Kis-

Albert, Tenek, Kér, Borjad, Szarvas, Kolocsár, Bethlen, Vásáros-Merke, Zagán,

Kisfalva, Örsi, Bár, Dara, Ópár
;
Nagy-Gyógy, Kara, Sziget, Kis-Atala, Nagy-Bár,

Onár vagy Kis-Onár, Kábád, Nagy-Tó, Nagy-Vég, Kis-Vég, Beszi, Alsó-, Fels-
Gamás, Ramba-Vegelene, Barát, Mács, Nagy-Marga, G-eles-Bátom, Abani, Donicza

és Szent-György, Maroka, Kis-Abros, Martos, Ozd, Nagy-Karta, Kis-Karta. Deneszne,

Korpács, Mána, Kis-Polán, Gárdon, Kis-Gárga, Ács, Herend, Nemese.
A
P

r

usz
Z

títása

ak Az UJ r^cz lakosság azonban mitsem akart tudni a királyi területre menekült

földesurak jogairól, habár a magyar végeken meghúzódó nemesség több ízben

követelte földesúri jogainak elismerését. A végbeli vitézek tehát már 1586—87
telén elhatározták, hogy a Balaton és a Somogyvár közötti vidéket elpusztítják.

1587 kora tavaszán csakugyan meg is támadták a rácz helységeket s azokat

tzzel-vassal elpusztították. 1603-ban Bátki Menyhért, a végbeli vitézekkel a

koppányi szandzsák területére tört s az ottani rácz falvakat felégette (Velics

—

Kammerer I. 331.).

Leszámítva e betöréseket, a somogyi török hódoltság 1601-tl 1664-ig békét

élvezett, míg az ország többi részében szakadatlanul dúlt a harcz.
Z
hadjáwt

k
a

lós Hó borította még a mezket, midn 1664. év elején gróf Zrínyi Miklós, a ki

az 1663. évi hadjárat folyamán hadvezéri tehetségének oly fényes tanújelét adta,

támadólag lépett fel a törökök ellen. Zrínyit a bécsi udvar is támogatta és a

gróf Hohenlohe Farkas Gyula vezérlete alatt álló rajnai szövetség hadtestét küldték

segítségére ; de a német hadtestet nem helyezték parancsnoksága alá, bár Hohenlohe

vezéri képességekben nem igen bvelkedett. A németeken kívül Batthyány Ádám
és Draskovich János is csatlakozott hadaihoz.

A támadó hadjárathoz Zrínyi jól választotta meg a téli idt, mert a török

katonáknak a kormányzat télre nyugalmat biztosított ; így az ersségekben is

kisebb volt az rség száma a szokottnál, de nem is voltak elkészülve e támadásra.

Zrínyi január 21-én egyesítette hadait, melyek 8000 magyarból, 5000 hor-

vátból, 10.000 birodalmi és 3000 császári zsoldosból, összesen 26.000 emberbl
állottak. A támadást elssorban Berzencze ellen intézte, melynek rsége jan. 22-én

feladta a várat (Hadt. Közi. 1892. 692.). Ezután Zrínyi hada jan. 23-án Babócsa

alá vonult, mely másnap szintén megadta magát. Itt rendkívül értékes zsákmány
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jutott a gyzk birtokába. Innen Zrínyi, hadának egyik részét Szigetvár felé indí-

totta, a másikat Barcs ellen küldte, a hol Zrínyi hadainak közeledtére, a törökök

az ersséget odahagyták és Szigetvárra menekültek, mire Barcs erdítvényeit

felgyújtották és lerombolták.

A had másik része e közben megkezdte az elnyomulást Szigetvár felé.

Mivel a tél nagyon enyhe volt, egész napon át tartott, míg a had Babócsánál a

Rinya mocsarain átkelt.

Esterházy Pál, a késbbi nádor szerint, a ki szintén résztvett e hadjáratban

és azt a Mars Hungaricus czím mvében megírta. Zrínyi hada az átkelés után

Istvándig vonult s ott éjjelezett, hogy Szigetvárt nappal vehesse szemügyre.

A szigeti bég azonban, a ki a babócsai és a barcsi török menekültektl a két vár

elestérl értesült, nagyszabású intézkedéseket tett a vár védelmére és a kapukat
földdel tömette be ; mikor pedig Zrínyi hadai a láthatáron feltntek, ers ágyú-
zást intézett ellenük, de kevés kárt tett bennük, mert Zrínyi hadai a ltávolon

kívül maradtak.

Zrínyi egy csapatot Turbék ellen küldött, hogy az ottani templomerdöt meg-
ostromolja. Az rség megkísérelte ugyan az ellenállást, de a túler ell az éj

homályában megszökött, mire az ostromlók az erdítvényt és a síremléket lerom-

bolták. Zrínyi ezalatt néhány lövést váltván Szigetvárral, Pécs felé vonult. Itt a

külvárosokat bevette és felgyújtva, Eszék felé indult és a hidat felégetvén, vissza-

vonult Kanizsa felé ; de hadai a Pécstl egész Kanizsáig terjed területet annyira

elpusztították, hogv ezen a vidéken a török sereg egyideig képtelen volt tábo-

rozni (Mülenn. Tört. VII. 184. 187.).

Zrínyi az elért sikerek hatása alatt Kanizsát akarta elfoglalni, de a császári

segédhadak oly késn érkeztek, hogy az ostrom meghiúsult. Máj. 1-én kezdte a

vár bombázását, de az ostrom rendkívül lassan haladt elre. Máj. 30-án hírül

hozták, hogy a nagyvezér máj. 14-én 20,000 emberrel átkelt a felépült eszéki

hídon s Szigetnél vagy Pécsett várja a török hadak csatlakozását.

E hírre gróf Zrínyi Miidós a babócsai, berzenczei és segesdi várakban elhe-

lyezett rséget is magához vonta ; de mivel a császári hadak abbahagyták Kanizsa
ostromát, Zrínyi és Hohenlohe is elvonultak a vár alól (Mülenn. Tört. VII. 190., —

-

Hadtört. Közi. 1893. 134.).

A nagyvezér idközben Kanizsa alá ért, majd a Muraközbe vonult s Zrinyi-

Újvárt vette ostrom alá, melyet kardcsapás nélkül elfoglalt, noha Montecuccoli,

a császári hadak fvezére, is ott táborozott. Csapatai ezután szerte dúlták a vidéket

s megszáUották Kis-Komáromot, a középkori Somogy vármegye utolsó pontját,

mely addig még a koronaterülethez tartozott.

Montecuccoli aug. 1-én Szentgotthárd mellett fényes gyzelmet aratott a szentgotthárdi

törökökön, de a bécsi udvar a gyzelmet nem aknázta ki, st Reninger császári fIrf b'lke

vas"

követ Vasvárott szégyenteljes békét kötött. A békét, a területi viszonyokat illetleg,

a tényleges birtokállomány alapján kötötték meg s így Somogy egész területe

továbbra is török uralom alatt maradt, st a Zrínyi Miklós téli hadjárata alatt

meghódított várakat is a törökök szállották meg.

Az 1661. évi hadjárat pusztításait a vármegye területe egy évtized alatt sem Somogy pusz-

tudta kiheverni. Még a legkedvezbb helyzetben volt Babócsa környéke ; míg a
Szigetvár—-Kanizsa és a Szigetvár—Pécs közötti útvonalba es helységek teljesen

elpusztultak. A pusztulás képét élénk színekkel festi az 1669 febr. 28-án az
egyesült vármegyék közgylése elé terjesztett jelentés, mely szerint Somogy és
Zala vármegyék helységei nemcsak rombadltek, de a török egész lakosságukat
levágta vagy elhajtotta ; a mit pedig meghagyott, az a ragályos betegségnek esett

áldozatul. A somogyi részekben az összeírás — a szolgabíró betegsége miatt —

-

nem készült el ; de fennmaradt Zaláé, mely hajmereszt dolgokat említ (Acsády
Ignácz : Magyarország Budavár visszafoglalása korában. 28. 1.).

1671-ben mégis összeírták a vármegyének a hódoltsághoz tartozó helységeit. 1671. évi üssze-

Az összeírás szerint 106 3
/4 volt a porták száma. Az összeírásban csak a követ-

Iras '

kez helységek fordulnak el : Gige, Kadarkút, Berény, Böhönye, Szent-Pál, Szent-
Mihály vidéke, Kis-Komár, Tapsony, Iharos, Inke, Szent-György, Nagy-Bajom,
Gyöngyösmeüék, Nagy- vagy Egyházas-Juta, Kis-Bajom, Bolhás, Vésse. Gyékényes,
Nagy-Kapoly, Kazsok. Szls-Gyrök, Apáti. Petend és Belezna (Okányi Pál i. m.).

Maguk a törökök is panaszolták a népesség hanyatlását. Babócsa tartományából
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írja az ottani parancsnok 1674 ápr. 14-én, hogy „a mely faluban azeltt ötven
ház volt. most jó ha 15—20 ház vagyon".

A
hAboru

ad 'tó ^z L683-ban megkezddött hosszú felszabadító háború következtében a török
uralinat lépésrl lépésre visszaszorították, de Somogy vármegye területére csak
Budavár visszafoglalása után léptek a diadalmas keresztény hadak.

Ez a három év a törökök részérl folytonos hadikészüldések között telt el.

De bármily óvatosak voltak is a török rségek, egy Probencz nev embernek
sikerült 1684-ben belopódznia Szigetvárra, hol a puskaporos tornyot felrobbantotta.

Ez az eset rendkívül körültekintvé tette a törököt, de a bukást már többé nem
kerülhette el.

Buda elfoglalása után (1686 szept. 2-án) Károly lotharingiai herczeg a török

nagyvezér üldözésére sietett, a ki látva, hogy Budát nem mentheti fel, Eszék
felé igyekezett hadaival. Károly herczeg szept. 6-án indult Eszékre, míg seregének
egy része, Lajos badeni rgróf vezérlete alatt, Kaposvárt foglalta el (Millenn.

Tört. VII. 454.). Innen hadaival Barcs felé vonult, majd a Dráva partján fekv,
ma már ismeretlen, Gerencse nev falunál foglalt állást, azzal a szándékkal, hogy
Szigetvárt ostrom alá veszi ; de midn a vár közelébe vezette hadait és jól szem-

ügyre vette az ersséget, belátta, hogy annak megvételére az hadereje nem
elég ; továbbvonult tehát Pécs felé és jelentést tett a bécsi udvarnak, meg-
jegyezvén, hogy Szigetvár ostromához legalább 10.000 ember és sok ostromágyú
szükséges.

Az egyik magyar csapatvezér, Makár János, a ki szept. havában 3000 fbl
álló hadával Kapronczáról Pécs felé vonult, útközben Szigetvárnál összeütközött

egy tatár csapattal, melyet szétvert s legnagyobbrészt levágott. A szorongatott

tatárok segítségére a szigetvári bég is kitört Szigetvárból, de Makár szétszórta a

török hadat is és zászlaját összetörte (Németh Béla 311.).

Pécs bevétele után (okt. 14) Lajos bádeni rgróf arról értesült, hogy a tatár

khán, nagyobb török-tatár csapattal Szigetvár és Kanizsa védelmére indul. A khán
hadainak feltartóztatása czéljából Thüringen, 1686 decz. 19-én, 500 gyalogossal

és 200 lovassal Szigetvár alá vonult és a várost éjjel meglepte. A városban mint-

egy 300 épület állott megrakva élelemmel a tatárok számára. Ezeket a császáriak

felgyújtották és az élelmikészletet megsemmisítették. A város csaknem teljesen

leégett, két malom kivételével, melyeket Thüringen utólag felgyújtatott, hogy a

tatárok számára Szigetvárott búzát ne rölhessenek.

1687 máj. 19-én a császáriak újból megtámadták Szigetvárt. A harezban —
Zeiler szerint — 40 török és 8 császári esett el. Elhajtottak azonban 400 ökröt

és igen sok bárányt.
Sz
romzára

°st Majd Vechi Gábor olasz eredet ezredes folytatta a Szigetvár elleni táma-

dásokat és ezt azzal kezdte, hogy levelezésbe bocsátkozott a szigetvári béggel a

vár átadása iránt. Dünnewald császári tábornok értesülvén a Vechi és a bég

közötti alkudozásokról, két hódoltsági parasztot küldött Szigetvárra, hogy a vár-

beliek helyzetét kikémleljék ; a parasztokat azonban elfogták, az egyiket börtönbe

vetették, a másikat pedig visszaküldték a császári táborba. Ettl Dünnewald meg-
tudta, hogy Szigetvár egyidre bven el van látva élelemmel, meg kell tehát

várni, míg ezt az rség feléli. A császári tábor tehát egyidre abbahagyta a

Szigetvár elleni támadásokat, de 1688. évi ápr. 14-én Vechi rijból Szigetvár kör-

nyékére vonult. Utasítása volt, hogy a várat kiéheztetéssel igyekezzék megszerezni.

Vechi Turbóknál foglalt állást. Mivel elzleg arról értesült, hogy a szigetvári

bég egy csapatot Kanizsára akar küldeni, Bischofshausen alezredest egy csapattal

Jnsszuf aga hadainak elfogására küldötte. A törökök azonban kirohantak Sziget-

várból, mire a császáriak Turbókig hátráltak. Itt azonban Vechi csapatai jöttek

a hátráló császáriak segítségére. Kisebb csata fejldött, melyben 40 török elesett,

sokan pedig a mocsarakba menekültek.

Vechi feladata az volt, hogy Szigetvárt teljesen elzárja a külvilágtól. E végbl
a vár körül, a ltávolon túl, ersségeket építtetett és azokba katonákat helyezett el.

Mivel Bécsben már türelmetlenül várták Szigetvár elestét és ez mindegyre

késett, a bádeni rgrófot küldték Szigetvárra, hogy ellenrizze Vechi mködését.

Az rgróf 1688 végén mégis jelent a Szigetvárt körülvev ostromseregnél s Vechi

intézkedéseit megfelelknek találta. Eközben a várban elfogyott az élelem és a

szigetvári bég 1689 jan. elején kénytelen volt a vár feladása iránt alkudozásokba

bocsátkozni.
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Lipót 1689 jan. 26-án hagyta jóvá a vár feladása iránt kötött egyezséget, Sz
,Ífs

e

^ny

ke"

mely szerint az rség fegyvertelenül kivonult a várból, melynek feladásával 85 kézen.

ágyú került a császáriak kezébe. A kiköltöz törökök száma a 600-at meghaladta.

E számból azonban csak 100 volt katona. Az rség a vár eltti térségen ütött

tábort, majd márcz. 14-én végleg elhagyta Szigetvárt (Németh Béla i. m. 313.),

kocsikon mentek a Dráváig, majd Légrádnál tutajokra szállva, hazájukba eveztek.

Szigetvár els parancsnoka Vechi Gábor lett, a ki 1695-ben honfiúsítást nyert.

1690-ben azután Kanizsa is megadta magát s ezzel a török uralom véget ért a

vármegye területén.

A török hódoltság rettenetes pusztításai csak a felszabadító háború befejez- So™°p. a
*\
6-~

i • -ii ii ki tt ci • i
doltsag után.

tevel voltak teljes mertekben észlelhetk. Hogy ekkor Somogy varmegye területe

mily elhanyagolt állapotban volt, mutatja Bél Mátyás jelentése, a kit a kormány
a vármegye leírásával bízott meg. Bél Mátyás Somogyot szigethez hasonlítja, a

melynek amúgy is sekély folyóvizei sással és bozóttal födött, kiterjedt posványos

állóvízeket alkottak.

A földönfutóvá tett nemesség most idejénvalónak látta, hogy közel másfél-

százados számzetés után visszatérjen oda, a honnan a török kiüldözte és a vár-

megyei tisztviselk is, a kik még mindig Zalában voltak, visszakívánkoztak Somogyba.
A bécsi intéz körök azonban egyelre mitsem akartak tudni Somogy vármegye Német katonai

fennállásáról és az elfoglalt területet katonai uralom alá helyezték. Az egyes

vidékek középpontjaiba kamarai tisztviselket küldöttek, a kik azután az egyes

kerületeket összeírták, a lakosságot pedig az uralkodó iránti hódolatra fel-

eskették.

Somogyban több ily kerület volt, így a vármegye közepén a kaposvári tartomány
_

Maga a város ekkor, 1686 táján, jelentéktelen hely volt, mindössze 120 lakossal

(Acsádi Ignácz: Magyarország Budavár visszafoglalása korában 27.). A vármegye
délkeleti része a pécsi tartományhoz tartozott, mely a mai Somogy megyébl a

Barcsig és Kadarkáiig terjed területet foglalta magában. Ebbl a területbl

alakult Szigetvár meghódolása után a szigetvári tartomány.

A nemesek, a kiket az összeírok már itt találtak, lehetleg mindennem A
s

r

oif efnTOma-

adózás alól szabadulni igyekeztek. így azután a töröktl visszafoglalt területen tása -

lakó birtokos nemesek igazolni tartoztak korábbi tulajdonjogaikat, a mivel azon-

ban nemcsak azok vesztették el javaikat, a kik nem egészen törvényes úton jutottak

hozzájuk, hanem azok is, a kik az egész id alatt háboríttatlan birtokában voltak

si javaiknak, mert nem lévén anyakönyv és megyei hatóság, leszármazásukat és

birtokjogukat nem tudták igazolni. A kormány tehát elvette birtokaikat s a régi

birtokosok, a kiket még a török is megtrt, most földönfutókká lettek, vagy pedig

a jobbágyságba olvadtak.

Mindez azonban csak a kezdet volt. A bécsi kormány ftörekvése a magyar Német teiepí-

elem túlsúlyának megtörésére irányult. Ezt egyfell német telepítésekkel akarta földesurak
86"

elérni, másfell odatörekedett, hogy a meghódított területen minél több idegen

szerezzen birtokot. 1692-ben Srott György szigetvári tiszttartó a szigetvári tartomány-

ban helységenként összeírta a birtokosokat. És néhány év múlva ugyanazokban
a helységekben már más birtokosokat találunk. Tömérdek birtok kerül idegen
kézre. Az új adományosok között szerepel gróf Königsegg, gróf Rindsmaul, gróf

Harrach, továbbá gróf Turinetti Herkules Lajos József, Prie marquis, a ki 1699-ben
a csurgói uradalmat bírja.

Kolonics Lipót bíbornok, a ki az 1695. évi jul. 14-én lett a magyar kath. egyház Koionics Lipót.

fejévé, Magyarország közigazgatási, katonai és egyházi szervezetében szükséges
reformok kidolgozására egy bizottságot alakított, mely a követend eljárásra javas-

latot (elaboratum) dolgozott ki. Ez a javaslat élénken sújtotta a vármegyét, a

mennyiben azt, mint visszahódított területet, a jus armorum - - a fegyverhatalmi
foglalás — alá rendelték, mert a javaslat szerint Somogy vármegyét is Lipót

hadserege foglalván vissza a töröktl, a vármegye si birtokosai visszakapják a
kir. kegyelem bkezségébl a javakat, a mennyiben azokhoz való jogukat okmá-
nyilag igazolják, ellenkez esetben azok elárvereztetnek, tekintet nélkül a birtokos

személyére és vallására.

De utóbb ezt az intézkedést is kijátszották az új szerezményi bizottság Sz^^y[

felálbtásával. Ez a bizottság ugyanis csak bizonyos pénzösszeg lefizetése mellett

ítélte oda az igazolt tulajdonosoknak, illetleg jogutódaiknak az egyes birtokokat.

A kik pedig nem tudták birtokjogukat igazolni, azok még külön váltságdíj fizetésére
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voltak kötelezve ; ha pedig nem tudtak fizetni, a birtokot, a melyre igényt tartottak,

a kamara a legtöbbet Ígérnek adta el.

Az adózó nép. Az óriási adóteher és a katonaság zsarolásai következtében az adózó nép
helyzete is még kedveztlenebb volt, mint a török hódoltság alatt. A visszahódított

földön a jobbágyság az új uralmat tényleg sokkal elviselhetetlenebbnek találta,

mint a török idejében, úgy hogy a nép még azokból a falvakból is megszökött,

a melyek a felszabadító háború idejében nem pusztultak el. Az erdkben, nádasok-
ban keresett menedéket s a rablók és útonállók számát növelte. Hasztalan tartott

a vármegye törvényszéket, 1695 febr. 18-án, gróf Esterházy Sándor alsólendvai

várában (Levéltári kis tükör III. 852.), a gonosztevket nem tudta kiirtani, st
1697-ben a szegénylegények a Dráva vidékén annyira elszaporodtak, hogy való-

ságos hadsereget kellett ellenük mozgósítani.

A kormány már 1698-ban elrendelte a tömegek lefegyverezését, s meghagyta
a vármegyéknek és a földesuraknak, hogy a parasztoktól, a tanulóktól, a lel-

készektl és a mesterlegényektl, st a hajdúktól is minden fegyvert szedjenek

el. A kormány azonban azt is kénytelen volt belátni, hogy az új intézményekkel,

melyek az si törvényekkel homlokegyenest ellenkeznek, nem lehet a békét helyre-

a vármegyék állítani. Megszüntette tehát a tartományokat és elhatározta, hogy visszaállítja a
1 asa

' vármegyéket. így került ismét napirendre Somogy vármegye visszaállításának kér-

dése is.

Somogy vármegyének, mint láttuk, a hódoltság alatt is volt tisztikara. A fel-

szabadító hadjárat alatt gróf Esterházy Ferencz pápai várkapitány (1685), majd
gróf Zrínyi Ádám viselték a fispáni méltóságot, majd 1695-ben Esterházy Gábor,

a ki egyúttal Zala és Fejér vármegyéket is kormányozta. 1697-ben, a vármegye
levéltárában rzött fadószedi számadások adatai szerint, Gábor György, Cseh

István és Bessenyei László még az egyesült Somogy és Zala vármegyék fszolga-

bíróiként szerepelnek. 1700-ban Szelcsényi György és Kovács István voltak az

egyesült vármegyék fszolgabírái, Umszunszt Mihály pedig alszolgabíró. Külön
jegyzje is volt a vármegyének, névszerint Madarász László, ki fleg a szatmári

béke utáni korszakban vezérszerepre volt hivatva.

Somogy határai. Somogy vármegyének tehát lett volna tisztikara, de a visszaállítás más nehéz-

ségekbe ütközött, ezek egyike az volt, hogy a vármegye határai nem voltak meg-
állapítva, mert azok a másfélszázados hódoltság alatt elmosódtak. Az adóössze-

írások is nagyon hiányos és ellentmondó adatokat tartalmaztak s így a vármegye
keleti határait csak hosszas tárgyalások után lehetett megállapítani.

E tárgyalások eredményeképen Esterházy Pál nádor, 1696. évi márcz. 15-én

kelt leiratával, egyfell a Somogy és Tolna, másfell a Somogy és Baranya vár-

megyék közötti határokat akként állapította meg, hogy a vármegye éjszakkeleti

határául a Balatonból kiöml Siót állapította meg, az ettl délre es helységeket,

úgymint Hid-Véghet (ma Faluhidvég és Városhidvég), Igalt, Kilitit, Fokot, Kop-

pányi, Juthot, Ádándot, Somot, Fels-Endrédet, Kazsokot, Gellyét, Homát, Szabadit,

Pulát, Taszárt, Mosdóst, Baltit, Gyalánt, Orczit, Szent-Pált, Szántos-Keresztúrt,

Szalacskát, Szent-Balázst, Hagymást, Cserénfát, Böszénfát, Simonfát, valamint az

Almamellékig terjed vonalon fekv falvakat : Somogy vármegye területéhez csatolta,

ellenben Nyék, Nyilas, Ozora, Tamási, Dombóvár, Döbrököz, Pinczehely és Grabocz

helységeket Tolna vármegyének ítélte oda (Kaprinai Istv. M. S. C. B. Tomus
LVIH. 349.).

Sokkal nehezebb volt a Somogy és a Baranya vármegyék közötti határ meg-

állapítása, mert itt Szigetvár hovatartozása okozott nehézséget. A középkorban

ugyanis inkább Baranyához tartozott. E korban t. i. a nemesség alkotván a vár-

megyét, valamely nemesnek birtokait ahhoz a vármegyéhez csatolták, a melyikben

az illet lakott. így a gazdagabb és befolyásosabb uraknál az uradalom határai

voltak egyúttal a vármegye határai is. Az e czélra kiküldött bizottság a vármegye

határait a Drávától egészen Szigetvárig meg tudta állapítani és ezt a megálla-

podást Esterházy nádor is jóváhagyta. Szigetvárt magát ellenben Baranyához

csatolta, holott Somogyban ekkor éppen Szigetvár volt az egyedüli hely, a hol a

vármegye székhelyét be tudta volna rendezni. A vármegye tehát odatörekedett,

hogy a nádor az 1696. évi határozatát megváltoztassa. Négy oklevélre támaszkodva

követelte Szigetvár átcsatolását. Baranya ezzel szemben 11 oklevelet terjesztett

a nádor elé, álláspontjának igazolására. A nádor végre is ötévi huzavona után,

1699 jún. 23-án, Kismartonban kelt ítéletével, a"pécsi püspökség alapítólevelére
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támaszkodva. Szigetvárt Somogy vármegyéhez csatolta (Németh Béla i. m.

337—338.).
Somogy határai tehát a XVII. század végén meg voltak ugyan állapítva, de a

vármegye különválását a bekövetkezett kuruczvilág egy évtizedre elhalasztotta,

Még mieltt Rákóczi kibontotta volna a szabadság lobogóit, Kolonics Lipót p
™öztété

n
sek

ül~

birodalmi kanczellár 1701-ben oly utasítást küldött a vármegyéhez, hogy Somogy-
ból, mint a töröktl visszahódított tartományból, a protestánsok kizendk. Elkép-

zelhet, hogy Kolonicsnak ez a leirata mily elkeseredést szült Somogyban, a hol

a török hódoltság alatt a protestantizmus mély gyökeret vert. Végrehajtották- e

ezt a rendeletet, arra nézve nincs adatunk, annyi azonban kétségtelen, hogy e

rendelet rendkívüli hatással volt a somogyi nemesség magatartására. Végrehajtását

alkalmasint a szabadságharcz kitörése akadályozta meg, mely Kolonics egész kor-

mányrendszerét halomra döntötte.

Midn 1703 nyarán Rákóczi Ferencz fenn a Fels-Tisza vidékén kibontotta Kuruczvilág.

a felkelés zászlóit, a császári hadsereg legnagyobb része a francziák ellen a Raj-

nánál harczolt és a vármegye területén csupán Szigetvárott és a szomszédos

Kanizsán volt némi császári rség.
A kurucz-felkelés az 1703 szén mindegyre nagyobb mérveket öltött. Rákóczi

egyik vezére : Károlyi Sándor, Szatmár vármegye fispánja, a ki 1703 okt. havá-

ban csatlakozott a felkeléshez, az év végén a Csallóközön át Dunántúlra vonult,

hol Sándor László és Bezerédj János 60 válogatott vitézzel csatlakoztak hozzá.

Károlyi 1704 jan. 12-én már Pápán volt, hol az egybegylt kurucz csapatvezérek

szétosztották maguk között a szerepeket.

Szarka Zsigmond válogatott csapatai élén Kanizsát foglalta el, Bakács Lukács
Keszthely elfoglalására vonult, Sándor László és Zana György Simontornya és

Siklós várak elfoglalását tzték ki czélul. Mire kitavaszodott, a fürge kuruczhad

félkörben körülkerítette a vármegyét, hol a protestáns nemesség kitör lelkese-

déssel fogadta a kuruczhadakat, mert a felkelés diadalra jutásával a vallás-

szabadság ügyét látva biztosítottnak, Rákóczi Ferencztl el nem pártolhatott.

A vármegyei tisztikar egy ideig ingadozott ugyan, de azután, kevés kivétellel, a

kuruczokhoz csatlakozott, Szegedy Pál, a ki 1703-ban az egyesült Somogy-Zala
vármegyék alispánja volt, megmaradt az uralkodócsalád hségében, ellenben

Bogyay Gy., a ki a fiskális jószágok összeírását keresztülvitte, egyike volt az

elsknek, a kik Rákóczihoz csatlakoztak s t küldötte mindkét vármegye nemes-
sége Gyöngyösre is, a fejedelem üdvözlésére.

Miután a kuruczok 1704 febr. 1-én Pécset megszállották, hol Vidos Zsig-

mondot, Baranya vármegye fjegyzjét, a ki Szigetvár helyreállításának munká-
latait vezette, elfogták, Szigetvár alá vonultak, hol azonban Hin gróf, a sziget-

vári parancsnok, a kuruczokat felkészülve fogadta, kik csakhamar abbahagyták
az ostromot és átkeltek a Dráván. Szigetvár nem is került a kuruczok kezébe,

mert, bár még néhányszor megkísértették elfoglalását, az egész szabadságharcz
alatt a császáriak birtokában maradt.

E közben Lipót király 1704 jan. 22-én gróf Heister Szigbertet nevezte ki a

császári hadak fvezérévé, a ki azzal az elhatározással vette át a fvezérletet,

hogy tzzel-vassal fogja a felkelést leverni. Heister vérengz, kegyetlen ember
hírében állott ; neve a kuruczvilágban az engesztelhetetlenséget és az irtóháborút

jelentette.

1704 márcziusában Heister Ausztriából, gróf Pálffy János, az újonnan kine-

vezett horvát bán, pedig a Dráva fell kezdte meg az elnyomulást (Millenn. Tört.

VH. 566.). Károlyi haderejének szétforgácsolása következtében az elnyomuló
császáriak könnyszerrel kiszorították a kuruczokat a Dunántúlról. Csakhogy
Károlyi 1705 febr. 4-én ismét átkelt a Dunán s Mosón vármegyében foglalt állást,

majd innen Vas- és Veszprém vármegyéken át a Balaton délkeleti sarka felé vonult.

A császáriak azonban mindenütt nyomában, Kilitinél márcz. 31-én meglepték és

hadát szétugrasztották. Heister Hannibál, a fvezér rokona, egész a Dunáig üldözte

a menekül Károlyit, a ki csak nagy veszedelmek között tudott Földvárnál, fatör-

zsekbl vájt nyomorult csónakokon és nádkévéken úsztatva, valamiképen meg-
menekülni. Károlyi szétugrasztott hadának legnagyobb része Béri Balogh Ádám,
Szekeres István és Héllepront János vezérlete alatt a Bakonyban és Somogy ren-

getegeiben keresett menedéket (Thalv Kálmán : Bottyán János 49. 62., Századok
1879. 281.).
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Bottyán .apánk". Károlyi csúfos vereségének hírét Bottyán János, Rákóczi vitéz tábornoka, a
ki a dunántúli országrészt a legalaposabban ismerte, épp akkor vette, a mikor
hadaival Pestniegyében táborozott. Bottyán hétezer lovasával gyorsan átkelt a

Dunán s április 10-én már Kömldnél táborozott. Kömldrl Földvárra vonult,

majd innen egész Szigetvárig nyomult elre, megriasztván a szigetvári rséget is

;

de Bottyán, tekintettel arra, hogy csak lovassága volt, kénytelen volt Szigetvár

ostromáról lemondani és Hadával Pécs felé fordult, de innen fergetegként Buda
felé tört (Thaly Kálmán i. m. 52—53.).

Bottyán megjelenése a kuruczokat valósággal felvillanyozta. Károlyinak a

vármegye rengetegeiben bujdosó kuruczai csakhamar jelentkeztek az öreg tábor-

nok eltt, a kit a nép „Bottyán apánknak" vagy a mi „Jóltev Jánosunknak"
nevezett, vakon bízott benne s parancsainak feltétlenül engedelmeskedett (Thaly

Kálmán : Századok 1879. 281.). Mikor Bottyán a Dunántúlra jött, ott rendes
kurucz sereget nem talált s így elssorban seregének kiegészítéséhez fogott és

Sándor Lászlónak, a ki már 1704 tavaszán végigszáguldozott a vármegyén s így
némileg ismerte a viszonyokat, továbbá Horváth Mihály ezredesnek Somogyot
jelölte ki hadfogadó területül, ezredeik kiegészítése végett. szre Bottyán János már
oly tekintélyes haddal rendelkezett, hogy támadólag léphetett fel a császáriak ellen.

Mialatt a kurucz had helyzete Erdélyben a legválságosabbra fordult, azalatt

a Dunán túl Bottyán János egymás után aratta gyzelmeit. Bottyán éppen a zsibói

csatavesztés napján (1705 nov. 11) 8000 emberbl álló hadával bevette Simon-
tornyát, majd innen a Balaton felé vette útját, hol a Siónak a Balatonból való

kiömlésénél megállapodván, elbb Siófoknál, majd Hidvégen— De La Riviére franczia

mérnök tervei szerint — ers sánczokat ásatott, melyeket czölöpökkel vett körül.

E redoutokban azután állandó rséget tartott, hogy az ekként megersített Sió-

vonallal a Pétervárad és Eszék fell feltör ráczoknak útját vágja (Thaly: Bottyán

János 81. — Századok 1879. 287.). A hídvégi erdítvény befejezése után Bottyán

hadával Veszprémbe, Palota elfoglalására vonult.
B
Ádá^f°

gh Ezalatt Béri Balogh Ádám és Hellepront János Szigetvár alá vonultak s a

várat ostrom alá vették, a mi azonban megfelel hadiszerek hiányában nem sike-

rült. Ezután a kurucz had a Rinya felé vonult. Útközben Sándor László, a ki a

rengetegekbl eljöv bujdosó kuruczokból ezredét már kiegészítette, csatlako-

zott hozzája.

Balogh Ádám Hellepront Jánost hagyta vissza Szigetvár szemmeltartására,

maga pedig hadával, mely napról napra gyarapodott, Zala felé vette útját (Thaly

Kálmán : Bottyán János 86.). A merre elvonult, a nép tömegesen tódult zászlói

alá és mint a Kapós, mint a Rinya völgyében felhangzott a nóta : Török bársony

süvegem,
|

Most élem gyöngyéletem :
|

Balogh Ádám a nevem,
|

Ha vitéz vagy.

gyér velem.

1706 elején Bottyán János ismét megjelent Somogyban. Február elején,

magához véve Hellepront csapatát, átkelt a Dráván és a Dráva-Száva közét

pusztította, a mit azonban a császáriak nem hagytak megtorlás nélkül. Midn
ugyanis Bottyán átkelt a Dráván, hogy a Sió-vonal felé vonuljon, gróf Herberstein

Gkindacker eszéki parancsnok és báró Nehm péterváradi tábornok, maguk mellé

véve a szigetvári rséget, a visszatér Bottyánt körül akarták keríteni ; de meg-
késtek, mert Bottyán seregének zöme ekkor már átlépett a Sión, hogy innen

Simontornyára és Földvárra vonuljon. A császáriaknak azonban mégis sikerült

Bottyán utóhadát Igáinál utóiérni, szétugrasztani s egy hadnagyot és 50 közvitézt

foglyul ejteni (Thaly : Bottyán János 113.).
A
rucIok

da ku Midn Bottyán Simontornyára ért, Lengyel Miklós és Sankó Boldizsár, a vár-

megye legtekintélyesebb birtokosai, mint a dunántúli szövetséges rendek somogyi

ágostai hitvallású tagjai, emlékiratot nyújtottak neki át, a melyben 14 pontban

sorolták el sérelmeiket és kívánságaikat. Ezek a panaszok leginkább a kurucz

tisztek zsarolásai és garázdálkodásai ellen irányultak. A garázda kuruezok az

elmúlt 1705. év folyamán nem kímélték a nemesek jószágait sem, st az urak

udvarházait is kifosztották. Bottyán tehát mindent elkövetett, hogy a kuruezok

között rendet és fegyelmet teremtsen és eloszlassa a birtokos nemesség bizalmat-

lanságát a kuruezok ellen.

Rabutin hada. Bottyánt azonban Rákóczi fejedelem csakhamar elszóbtotta s csak akkor került

ismét vissza Dunántúlra, midn Rabutin hadaival kellett felvennie a küzdelmet. Még
mieltt átvette volna a dunántúli kurucz hadak fölötti parancsnokságot, 1707. év
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elején Sellyei/ Gergelyt rendelte a siómenti sánczokba parancsnokul, hogy Rabutin

hadainak átkelését a Sió-vonalon megakadályozza. Midn Rabutin hada a Balaton

felé vette útját. Domonkos Ferencz gyalogezrede táborozott a Sió-vonal sánczaiban

és ott voltak Séllyey Gergely alezredes katonái is. Ezek azonban hiába várták

Rabutin hadát, mert a vitéz tábornagy, a simontornyai kudarcz után, Lepsény,

Kajár és Csajág falvakon át Veszprémnek fordult ; de a mint Rabutin hada

Sümeg tájára ért, Bottyán, a kuruczlovasságnál is érezhet takarmányhiányon

segítend, az egyesült Zala-Somogy vármegyék hatóságainak meghagyta, hogy az

ellenségtl nem érintett Somogynak a Balaton és Kanizsa környéki részeibl

minél több élést és takarmányt szállítsanak egyelre Keszthely, azután, a császáriak

elvonultával, Sümeg vidékére (Századok 1879. 456.). Midn Rabutin hada a

Rábához ért, Bottyán a Balatontól Pápáig terjed vonalon helyezte el lovasságát,

hogy a Somogyból szállított szénával és abrakkal javítsa fáradt paripáit (Századok

1879. 465.). Majd 1707 márcz. havában arról értesülvén, hogy a ráczok ismét

be akarnak törni Dunántúlra, a saját huszárezredébl négy századot Szigetvár

tájékára küldött kémszemlére (Századok, 1879. 467.) és április elején még Balogh
Ádámot is Somogyba küldötte egész ezredével és két ágyúval.

Von Der LancJcen eszéki várparancsnok április 11-én arról értesíti Savoyai Ku
T

T^°^
Eugén herczeget, hogy a kuruczok 15 zászlóval és két tábori ágyúval Szigetvár

és Pécs között foglalnak állást és hogy Balogh Ádám az átcsapott ráczokat vissza-

vervén, maga is átkelt a Dráván s a visszavonuló ráczok nyomában, egészen

Pétervárad vidékéig nyomult. Mieltt a péterváradi és az eszéki császári had fel-

kerekedett, a fürge kurucz már dús zsákmánynyal megrakodva visszatért Somogyba
és azután Bottyán hadaihoz csatlakozott, a ki viszont május havában Sándor
László és Zana György ezredeit rendelte Somogyba, hogy Szigetvárt és Eszéket

szemmeltartsák (Századok 1879. 480.). 1707 nyarán Bottyán még Balogh Ádám
lovasságát is Somogyba rendelte, kinek hada egész Pécsig portyázott.

Július 3-án Bottyán rendeletet adott ki, hogy a siófoki és hídvégi parancs-

nokok, erejöket egyesítve, a budai sánczokat támadják meg.

Aug. hó elején a Szigetvár és Pécs között állomásozó Balogh Ádám ismé-

telten visszaszorította a ráczokat, a kik egyidre megelégelve rablókalandjaikat,

azután békében hagyták Somogyot (Századok 1879. 649.).

Az 1707. év nyarán Kisfaludy László ezredével átcsapott a Muraközbe s

aug. 20-ika táján Inkey Jánost, a légrádi kapitány fiát, néhányadmagával elfogta

(Századok 1879. évf. 658. szám).

Az okt. 2-án Sopron alatt vívott csatával az 1707. évi hadjárat befejezést So^gvi ezre "

nyervén, Bottyán Béri Balogh Ádám hadát, mely a nyáron elszéledt, de a mezei
munka befejezése után ismét egybegylt, a Rábaközbe rendelte, ellenben Sándor
László és Zana György ezredeit, a melyek nagyrészt somogyiakból állottak, fel-

oszlatta (Thaly K. : Századok 1880. 49. 135.). Ezzel a kuruczok Somogyból
kivonultak. Csupán Siófokon és Hidvégen maradtak Domonkos Ferencz hajdu-

ezredébl egyes csapatok. Bottyán a saját lovasezredét Szent-Gróthon és környékén
szállásolta el, feladatául téve a császári kézben lev Szigetvár szemmeltartását

(Századok 1880. 148.).

Rákóczi Ferencz 1707 végén felmentette Bottyánt a dunántúli országrész Gróf Esterházy

vezénylete alól és helyébe gróf Esterházy Antalt nevezte ki, a ki 1708 jan. 25-én
rendeletet bocsátott ki a vármegyéhez, a melyben 30 katona kiállítását kívánta.

Mivel a tél folyamán a legtöbb kuruczezred elszéledt, február havában Béri

Balogh Ádám és Kisfaludy László bevonultak ezredeikkel Somogy vármegyébe,
az elbbi azzal a rendelettel, hogy az elszéledt legénységet szedje össze (Thaly
Kálmán : gróf Esterházy Dániel tábornok jegyzkönyve 903.). Balogh Ádám fhadi-
szállása ekkor Nagybajomban volt. Miután kiegészítette regimentjét, elhagyta

Somogyot és Tolnába vonult. Kisfaludy is csak májusig táborozott Somogyban.
Esterházy Antal a dunántúli vezénylet átvételével a vármegyei közigazgatás A vármegyei

és önkormányzat felújításához fogott, mert a kuruczvezéreknek a katonaság femjftáS
a

ellátására szükséges termény és adó behajtásához nem állottak tisztviselk ren-

delkezésükre, de másfell a vármegye nemességének is állást kellett foglalni

I. József királynak az 1707. évi decz. 23-án a vármegyéhez intézett leiratával szem-
ben, a melyben a király a vármegye rendéit a Pozsonyban tartandó országgyü-
ésre meghívta.

Az egyesült Zala-Somogy vármegyéknek volt ugyan alispánjok, Szegedy Pál
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személyében, de miután nem csatlakozott a szövetséges rendekhez, az 1707. évi

diadalmas hadjárat folyamán kiszorult a ketts vármegye területérl. Somogy
vármegye nemessége és népe azonban, kevés kivétellel. Rákóczi zászlai alá cso-

portosult. Az a néhány nemes pedig, a ki Szigetvárra húzódott, a császári rség
védelme alá. a vármegye közéletében nem számított.

Sc™»
i

'1 s£ Esterházy Antal úr. vagy miként magát hivatalos irataiban nevezni szokta: „a
iés£i. ' magyarországi confoederált statusok dunántúli mezei generalmarschalja", a dunán-

túli tartományi ügyek és állapotok megvitatása és új alapon leend rendezése
czéljából 1708 jan. 15-ére Sümeg várába kerületi gylésre hívta meg a 10 túladunai

vármegyét és az e vármegyéktl kiállított ezredek képviselit. Ezen a gylésen
Pesthy Ferencz. „nemes Somogy vármegye juratus nótáriusa" képviselte a vár-

megyét. Ftárgya a kurucz hadak eltartásának kérdése volt s az egybegylt rendek
12.000 forintot szavaztak meg erre, mely összegbl Somogyra, 118 nádori porta

után. 1268 forint 50 dénár esett (Tört. Tár 1899. évi 193—234.). Egyúttal eldön-

tötték a somogyi ahspáni tisztség betöltésének kérdését is, és Esterházy Antal még
jan. 31-én kelt leiratában az alispánságra Sankó Boldizsárt ajánlotta (Thaly

Kálmán : Esterházy Antal tábori könyve 123.). Esterházy keresve sem találhatott

volna alkalmasabb embert e felelsségteljes állásra. Nagy vagyona (többek között

az övé volt Balatonberény, Balatonszemes, Balatonújlak. Boronka stb.) tekintélyes

állást biztosított neki a vármegye nemessége között ; e mellett protestáns lévén,

a túlnyomóan protestáns köznemesség sorában is nagy népszerségnek örvendett.
e

aiTspánsága!
s

Sankó Boldizsár azonban nem foglalta el az alispáni széket, mert Esterházy

febr. 6-án Szigligeti Lefigyel Miklóst szólítja az alispánságra (Thaly Kálmán i.

m. 631.). Lengyel Zalában Szigligeten lakott és csak hosszas rábeszélés után

engedett a felszólításnak. Hogy azonban a vármegye közigazgatása fenn ne akadjon,

Esterházy Bezerédj Jánost bízta meg addig is az alispáni teendkkel, a ki a
vármegye megbízásából márcz. 18-án tisztelgett Esterházy eltt (Thaly i. m. 924.),

s mikor Lengyel elvállalta az alispánságot, Bezerédj Jánost Esterházy Tolnába

és Baranyába küldte, hasonló minségben (Thaly Kálmán i. m. 217—219.).

Lengyel Miklósra súlyos feladatok várakoztak. Gondoskodnia kellett a kurucz

hadak eltartása czéljából a vármegyére kivetett adók és terményjárandóságok

behajtásáról, mert a gyakori hadátvonulások következtében agyonsanyargatott vár-

megye nem tudott megfelelni a kirótt szolgáltatásoknak. Hogy Esterházy e ter-

heken némileg könnyítsen, márcz. 14-én Béri Balogh Ádám és Kisfaludy László

ezredeit Tolna és Baranya vármegyékbe rendelte, de egyben márcz. 28-án újból

felhívta a vármegyét, hogy a kirótt terményjárandóságokat szállítsa be a simon-

tornyai várba, a mit a vármegye május havában meg is tett.

Közbiztonság. Május havában híre járt, hogy a ráczok a zalaegerszegi vásárt akarják meg-
támadni. Esterházy tehát Kisfaludy ezredét ismét Somogyba rendelte. De nemcsak
a ráczok, hanem a szegénylegények is veszélyeztették a közbiztonságot. Zala vár-

megye a máj. 20-án Zalaegerszegen tartott közgylésben panaszolja, hogy a

somogyi rablók átjönnek Zalába s ott rabolnak és gyilkolnak.

Az év nyarán ismét Balogh és Kisfaludy ezredei táboroztak a vármegyében ; ott

volt még Domokos Ferencz gyalogsági dandárnok törzse is, míg Fodor László gyalog-

ezredes a Sió-vonal mentén, a mezségben foglalt állást (Thaly Kálmán i. m. 765.).
Szé

üiés
yi -^z ®v nyar5*n Júl- 10-én, a dunántúli vármegyék követei Szécsényben (Vas

megye) gyltek egybe értekezletre, melyen a vármegyét Sárközy János fszolga-

bíró képviselte (Thaly Kálmán i. m. 219.).
A
"esl^k ha

^J§ fenn Trencsénnél aug. 3-án Rákóczi hadai súlyos vereséget szenvedtek,

tá8a azalatt Béri Balogh Ádám Kölesdnél fényes gyzelmet aratott a császáriak és a

velük egyesült ráczok fölött. E gyzelem hosszú idre biztosította a vármegye

nyugalmát (Várady Ferencz : Baranya múltja és jelene I. 534.). Mindamellett a

trencséni vereség mély benyomást okozott a vármegyei nemesség sorában is, st
e hatás alatt a vármegye nemessége közül Zichy Imre, Sólyomváry és Ujváry

Ferencz odahagyták Rákóczi zászlóit. Lengyel Miklós, a vármegye alispánja pedig,

a ki már szintén nem bízott a felkelés ügyében, nejét és gyermekeit, valamint

drágaságait Szolnok várába vitette (Okányi Pál i. m.).

Mindamellett 1708-ban, st a következ évben is a kuruczok voltak az urak

Somogy vármegyében. 1708 végén Kisfaludy ezredes táborozott itt, Szigetvár

szemmeltartása czéljából, decz. 21-én pedig Balogh ezredest is Somogyba ren-

delte Esterházy.
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Sankó Miklós alispánnak, úgy látszik, Szigetvárott néhány jó embere volt, a
kikkel az összeköttetést fenntartotta. Most, hogy a felkelés ügye hanyatlásnak indult,

kétszeres érdeke volt. hogy velük jó viszonyban maradjon ; 1709. év els nap-
jaiban tehát egy hordó borral kedveskedett nekik. Hogy a hordót rendeltetési

helyére juttathassa. Esterházyhoz fordult engedélyért, a ki meghagyta Kisfaludy

ezredesnek, hogy a Sankó Miklóstól Szigetvárra küldött szállítmány elé akadályokat
ne gördítsen (Thaly Kálmán i. m. 824.).

1709 nvarán a kuruczok kiszorultak Somogyból is. Esterházy Antal augusztus A ku™ c
.

zok 'ii -

elején Palotánál (Veszprém várni.) Heister hadaitól megveretvén, Siófokon át, mogybói.

Fonyód felé húzódott, honnan Balogh Ádámot Paks, illetleg Dunaföldvár felé

küldötte, hogy átkelvén a Dunán, Bottyántól segítséget hozzon (Thaly Kálmán :

Bottyán János 440.). Heister aug. 13-án a Városhidvéggel szemben fekv Mez-
Komáromig hatolt, hol tábort ütött és seregének egyrészét a Duna felé küldötte,

hogy Bottyán átkelését megakadályozza. Esterházy pedig aug. 14-én még egy
lovascsapatot küldött Dunaföldvárra, hogy az átkel Bottyán hadaival egyesüljön.

Heister ezalatt Yeterani tábornokot küldte Esterházy szétzüll hadainak az üldö-

zésére. Veterani átkelt a Sión, s a Balaton mentén egész Kis-Komáromig szágul-

dozott, a hol utóiérvén Esterházy hadát, azt teljesen szétszórta és a hátvédet

alkotó dragonyosok közül 300-at levágott. Majd Lengyel Miklós balatonmelléki

birtokairól összeterelte a gulyákat és méneseket s ezeket Simontornya alá hajtotta.

A szétszórt kuruczhad a Bakonyban keresett menedéket. Bottyánt már hiába

várták. Az sz kuruczvezér, a ki annyi diadalt aratott a dunántúli földön, szept.

24 - 25. között a lrinczkátai táborban meghalt (Thaly Kálmán : Bottyán János

449. stb. 1.).

Bottyán halálának hírére csüggedés szállotta meg a dunántúli kuruczokat. Bottyán haiái-

Habár 1710-ben Balogh Ádám vette át a dunántúli kuruczhadak fölötti parancs-
hire '

nokságot, még az tettereje és lelkesedése sem tudta a kuruczok hanyatló

szerencsecsillagát letnésében feltartóztatni. Balogh összeszedve a maradék hadat,

a melyben a kuruczvilág daliái, mint Borbély Gáspár, Sándor Ferencz, Pethö
György és Terstyánszky István foglaltak helyet, a Bakony védelme alatt Ausztriába

.

akart csapni ; de a császáriak megakadályozták szándékának kivitelében. Kszeg
felgyújtása után (szept. 26) a Bakonyban keresett menedéket, majd innen a

Balatont megkerülve, Tolnába húzódott, hol báró Petrasch császári tábornok

hadainak fogságába jutott (Századok 1870. 647.).

Mialatt a csatatereken szakadatlan folyt a küzdelem a kuruczok és a labanczok Somogy követe

között, azalatt az 1708 márcz. 3-án megnyílt országgylésen csöndesen folytak a

tanácskozások. Ezen a gylésen az egyesített Zala-Somogy vármegyék fispánja

:

ifj. Esterházy József mellett Nádasdy Tamás is szerepel Somogy vármegye
fispánjaként. A vármegyét Madarász László vármegyei jegyz képviselte, a ki

miután ekkor az egész vármegye a kuruczok kezében volt, megbízást nem a

rendektl, hanem csupán néhány Sopronba és Pozsonyba menekült és a császáriak-

hoz átpártolt vármegyei fúrtól nyerhetett.

A mint az 1709. év végén a kuruczhadak kiszorultak a vármegye területérl, Labancz tiszti-

a labancz tisztikar is megkezdte mködését. Somogy és Zala vármegye rendéi

1710 jan. 3-án tartották, gróf Nádasdy Tamás elnöklete alatt, Sümegen közgylé-
süket, a mely alkalommal az elnökl fispán mindkét vármegye rendéit arra

inti, intézkedjenek, hogy az erdkbe menekült szegénység mielbb elhagyja

rejtekhelyeit.

Megkezddött a császári csapatok elhelyezése is. Báró Kehem táborszernagy A császári csa-

és Palleati fhadbiztos 1710 jan. 8-án megkötötték az egyesült vármegyék meg- F/ezkedése"

bizottaival : Bogyay Györgygyei és Madarász Lászlóval a császári sereg elhelye-

zésére és ellátására vonatkozó szerzdést, melynek értelmében ez évi télre, a nádori

kivetés alapján, a vármegye 4899V2
porcziót szolgáltatott be a katonaság részére.

A császári seregbl a Schönborn-ezredbl öt század került Somogyba és a

Nehem-féle ezredbl két századot Nagy-Szigeten (Szigetvár) helyeztek el (Baranyay
Béla adatai).

A kuruczvilág utolsó éveiben Somogyban pillantotta meg a napvilágot Czinka Panna.

Rákóczi Ferencz híres udvari zenészének, Czinkának az unokája : Czinka Panna
(Gróf Fáy István : A régi, magyar zene gyöngyei). Somogyból indult tehát útjára az a

fényes zenei tehetség, a ki a tespedés és elernyedés évtizedeiben, a nemzeti zene hang-
jai mellett, feledtette az elmúlt daliás szép idket és öntött kitartást a csüggedkbe.

Magyarország varmegyéi és városai : Somogy vármegye. 25
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2. A XVIII. század és a franczia háborúk kora.

(1711-1815.)

A kuruczvilág lezajlásától, a Napóleon bukásáig terjed idszakhoz a vár-

megye helyreállításának és bels megersödésének nagy munkája fzdik.
A közel két évszázadon át tartó török hódoltság, majd az ezt követ bel-

háborúk alatt a vármegye képe teljesen megváltozott. A várkastélyok, templomok
és kolostorok romokban hevertek, évtizedek mulasztásai következtében a belvizek

nem nyervén szabad lefolyást, mindenfelé átgázolliatatlan mocsarak keletkeztek,

az utakat bentte a bozót, a felburjánzott gaz között dúvad leskeldött az utasra,

az elszaporodott szegénylegények pedig állandó rettegésben tartották a lakosságot.

A Kolonics-féle kormányrendszert a szabadságharcz halomra döntötte, de
ennek helyébe más nem lépett. Mikor Rákóczi hadai a vármegyét megszállották,

fleg a hadiszolgáltatások zavartalan teljesítése érdekében, felélesztették a vár-

megyei önkormányzatot ; de ez csak rövidélet volt, mert a mint a kuruczhadak
kiszorultak a vármegyébl, a tisztikar is elhagyta helyét.

Egy iabancz Az 1708-iki pozsonyi országgylésen megjelent somogyi birtokos furak meg-
bízták az ott követként megjelent Madarász Lászlót, hogy a vármegye alispánjaként

vegye át a közigazgatás vezetését. Madarász engedve e felszólításnak, az udvarnál

is jelentékeny befolyású furak eltt igyekezett magát hasznossá tenni, mert jól

tudta, hogy nagyratör terveit az segítségükkel könnyebben tudja megvalósítani.

Különben pedig régi tisztviselje volt a vármegyének. Már 1701-ben az egyesült

Zala-Somogy vármegyék jegyzjeként szerepel (Valentenyi Gáspár : A somogy-
megyei czéhek 23. 1.). Késbb a fadószedi, fjegyzi és aUspáni tisztségeket is

egyesítette személyében. Madarásznak azonban meg kellett elbb várni az alkalmas

idt, hogy vállalkozását megkezdhesse.
Mikor 1709 szén a császáriak kiszorították a kuruczokat a vármegyébl.

Madarász megkezdhette mködését. Valószínleg 1709 végén érkezett Szigetvárra,

hol székhelyét tartotta. Már 1710 jan. 8-án tárgyalásokat folytat a császári hadak
parancsnokaival a császári hadak elhelyezése és élelmezése ügyében, máj. 11-én

pedig közgylést tartott, a melyen a vármegyei közigazgatás szervezését meg-
kezdte. E közgylésen résztvettek : Vagner János György kamarai prefektus,

Praeszegh Ádám, az rgróf Turinetti-féle csáktornyai uradalom igazgatója, Baranyay
Miklós az Esterházy nádor-, Spanger Fülöp a gróf Czah-féle javak, Six Mátyás a

Matusek András püspök javainak kormányzója és Branik Mátyás, Balogh András
s Zámbó János alszolgabírák.

1710 nyárutóján a kuruczok még egyszer átcsaptak a Dunántúlra, és Madarász
néhány hónapig ismét kénytelen volt Szigetvárott vesztegelni; csak 1711 márcz.

12-én tarthatott ismét közgylést Csökölyben, a hol ezúttal már Kovács István.

Újvári József f- és Balogh András alszolgabírák voltak jelen,
m. Károly. Néhány hó alatt azonban az események jelentékeny fordulatot vettek. A kurucz

hadak a kismajthényi síkon . letették a fegyvert s hazaszéledtek. József király még
a béketárgyalások folyamán elhunyt s a trón III. Károlyra, a Habsburg-család

utolsó fisarjára szállott. Mialatt Károly Spanyolországból útban volt Bécs felé.

azalatt itthon a közelg koronázó országgylés elkészítése volt a kormánykörök
ffeladata.

a szatmári béke- 1711 júl. hó 3-án Madarász László ismét közgylést tartott Szigetvárott, s ez

alkalommal hirdette ki a megjelentek eltt a szatmári békekötést. Ugyanekkor
olvasták fel az 1710. évi máj. 10-én kelt királyi leiratot, mely a fiskust a további

birtokelkobzásoktól eltiltotta és az elkobzott javak visszaadására kötelezte (Várni.

Levéltár. Közgy. Jegyzk.). A szatmári békekötés, de különösen a birtokelkobzások

ügyében kibocsátott leirat rendkívül kedvez hatással volt az egybegyltekre, mert

ezzel nyilvánvaló lett, hogy az udvar az engeszteldés terére lép.

Gróf xádasdy Ennek az iránynak volt a képviselje gróf Nádasdy Tamás, a ki már az

pán.' 1708. évi országgylésen Somogy vármegye fispánjaként szerepel, kinek alakja

azonban csak a szatmári békekötés után lép mindegyre eltérbe a vármegyében.
Még 1710 ápr. 30-án, Pozsonyban kelt levelében, tíz pontba foglalta egybe utasí-

tásait a vármegyei közigazgatásra és igazságszolgáltatásra nézve. Madarász László

részére. Neki. mint az új szerzeményi bizottság (neoacquisitica commissio) tagiának

köszönhet elssorban, hogy a somogyi si birtokok sem az állam, sem a rácz kato-

naság kezébe nem kerültek. Egyike volt ama ritka furaknak, a kik a királyhséget
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össze tudták egyeztetni a hazafiassággal. Az 1714 ápr. 7-én Nagybajomban tartott

közgylésen elnököl els ízben fispánként. Ugyanez^évben bérbevette az eszter-

gomi káptalan szenyéri uradalmát, s Szenyérre téve át lakását, ettl kezdve élénk

részt vett a vármegye közéletében (Okányi Pál i. m.).

Az 1712. évi április 3-ára egybehívott országgylésre a vármegye Madarász Két somogyi

Lászlót és Szegedíj Pált küldi fel követekül. A koronázási ünnepségek után

Madarászt ismét Somogyban találjuk. A nov. 14-én Csökölyben tartott közgylésen

már ismét elnököl.

A berendezkedés els éveiben eltérbe lép a vármegyei székhely kérdése. A
d
s
??

e

kheIykér"

A szatmári békekötés után a vármegyei tisztikar már rem érezte magát jól a
német katonaság oltalma alatt, s még kevésbbé ment szívesen Szigetvárra, a császári

had ffészkébe, közgylésre az egykoron a kuruczokhoz tartozó nemesség. 1712-ben
tehát Csökölyön, majd Igáiban, 1713—1715. években pedig Nagybajomban tartották

a közgyléseket. Késbb : 1716-tól 1724-ig Nagybajom, Kaposvár, Szigetvár és Mar-
ezali volt a közgylések székhelye, 1724 júl. 17-étl 1735 júl. 11-ig pedig Tapsony.

Mialatt Madarász az országgylésen volt, azalatt Nádasdy fispán az alispáni új alispán,

tisztség betöltésérl gondoskodott. Alispán Sankóházi Sankó Miklós, az 1708-iki

kurucz alispán, Sankó Boldizsár rokona vagy fia lett, a ki 1713 elején foglalta

el tisztét. Az 1713 ápr. 7-én Igaion tartott közgylésen már elnököl. Az 1713.

év folyamán még három ízben tartott közgylést, a melyen a vármegyei közigaz-

gatás és a jogszolgáltatás érdekében számos intézkedés történt. 1714-ben már
gróf Nádasdy Tamás fispán elnököl az ápr. 7-én Nagybajomban tartott köz-

gylésen s ettl kezdve már a vármegyei furak és nagybirtokosok is élénk részt

vesznek a közgyléseken.
Madarász Lászlót, a ki ekkor Pozsonyban volt, kétségkívül bántotta a mellzés,

mert hiszen 1710-tl helyettes alispánként intézte a vármegye ügyeit. Be sem
várta tehát az országgylés végét, itthon termett s az 1715. évi febr. 11-én
Nagybajomban tartott közgylésen helyettes alispánként elnökölt (Várni. Levélt.

Közgy. Jegyzkönyv.). Sankó Miklós alispán ebben az évben már alig szerepel

;

úgy látszik, hogy átengedte a teret Madarásznak, a ki az 1715. évi aug. 21-én
Nagybajomban tartott közgylést is összehívja s elnököl azon is.

Elrelátható volt, hogy Madarász nem fog Sankó alatt szolgálni ; egyiküknek
tehát mennie kellett.

Eközben az 1715. évi országgylés is befejezte mködését. Az ez évi ^h^aMtása*
LXXXVI. törvényczikk elrendelte Somogy és Zala vármegyék szétválasztását s

ezzel mintegy szentesítette azt az állapotot, mely a kuruczvilág óta tényleg fenn-

állott. A törvények szentesítése után (jun. 10) gróf Nádasdy Tamás fispán
tisztújító közgylésre hívta össze a rendeket. A szept. 30-án Kapós városában
tartott közgylésen, a jegyzkönyv tanúsága szerint (Várm. Levélt. Prot. Antiquuum.),

A
újító közgy-

a következk vettek részt : gróf Nádasdy fispán, gróf Széchenyi Zsigmond, Sankó lés -

Miklós alispán, Festetics Pál, Tallián Ádám, Tóti Lengyel Miklós, Malik Ferencz,

Inkey János, Sankó Boldizsár, Jankovich István, Malik János, Kovács István,

Kaczerius János, Schranz Kristóf: özvegy gróf Batthyányné jószágigazgatója, Egry
László : gróf Esterházy József javainak felügyelje, Turnay Ányos : a veszprémi
püspökség és a tihanyi apátság meghatalmazottja, Babits Ferencz és Bátsmegyey
János alszolgabírák. A szkszavú jegyzkönyvbl csupán arról értesülünk, hogy
Madarász Lászlót szótöbbséggel alispánná választották. Fszolgabírák Kovács
István és Vlassich János lettek. Alszolgabírákká Babits Ferenczet, Csák Mihályt,

Bátsmegyey Jánost és Kaczerius Jánost választották meg, míg Jámbor Mihályt és

Balassy Pált esküdtekké. Ez volt a mohácsi vész óta a vármegye els rendes
tisztikara.

Madarász László tehát czélt ért. De éppen akkor, a mikor a legmagasabb Madarász aiis-
c o pán ufryG.

polczra jutott, érte el a végzete és magával rántotta a mélységbe, mert a tiszt-

újító közgylés alispánná választotta, anélkül hogy mint adószedt: az eddigi

mködésérl számadásra vonta volna, ez idézte el bukását, melyet még ellenségei

is siettettek.

Mint alispán rendkívül odaadó tevékenységet fejtett ki, az elhanyagolt vár-

megye közállapotainak javítása körül. Az alispánsága alatt történtek az össze-

írások a vármegye területén. 1717-ben életbelépteti a mesterek és a plébánosok
fizetését, majd megkezdi a nemesi vizsgálatokat, ellenrzi a vármegye területén

elszaporodott vámhelyeket, majd felülvizsgálja az egyes földesurak pallosjog-

25*
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kiváltságait. Festetics Kristóffal együtt, a vármegye követeként résztvett az 1722—23.

évi országgylésen is. Az 1724-ben tartott tisztújításkor másodízben alispánná

választják. Ezzel azután befejezi fényes és tevékeny pályáját.

Még abból az idbl, mikor egyúttal a vármegye adószedje volt, 8000 írttal

nem tudott elszámolni. A vármegye, a helytartótanács sürgetésére, több ízben eré-

lyesen követelte az elszámolást. Végre, midn az e tárgyban 1727 jan. 7-én tartott

közgylésen nem jelent meg. a közgylés, Inkey János helyettes alispán vezetése

alatt, bizottságot küldött ki Madarász ingó és ingatlan vagyonának zár alá helye-

zésére. Nádasdy fispán a helytartótanács leirata értelmében az egész tisztikart

felelsségre vonta és lemondásra kényszerítette Madarász sikkasztásáért, az új

tisztikar megválasztására pedig máj. 6-ára közgylést hívott össze. Madarász azonban
ellenszegült a javai lefoglalására kiküldött bizottságnak, mire a fispán ápr. 16-án

fegyveres hajdúkkal tartóztatta le és a tapsonyi börtönbe kísértette ; rizetét Bakó
László vármegyei esküdtre bízták. A vizsgálatot a perczeptorságban utódára

:

Sárközy Jánosra is kiterjesztik, a ki biztosítékul zalamegyei szlejét és pápai

házát és malmát kötötte le.

A máj. 6-án tartott közgylésen megtartották a tisztújítást és aüspánná, négy
jelölt közül, Festetics Kristófot választották meg ; ezután napirendre került Madarász
ügye ; Sicló Boldizsár volt megbízva a Madarász elleni vádindítványnyal.

Madarász rendkívül szívós kitartással védekezik a vád ellen. Kimutatja, hogy
a vármegyei önkormányzat visszaállítása után mily óriási munkát végzett, hivat-

kozik érdemeire, betöltött tisztségeire stb. ; de védekezése nem hatotta meg a

tiszti ügyészt, a ki az 1546. XXV. törvényczikkre való hivatkozással fvesztésre

kéri t ítélni. Madarász azonban, ha nem is tudta magát tisztázni az ellene emelt

vádak alól, mégsem került a hóhér kezére. Halála rejtélyes körülmények között

történt és kiderítésére az 1728 márcz. 10-én tartott közgylés vizsgálatot rendelt

el. Elhunyta némileg kiengesztelte ellenségeit, mert temetési költségeire 125 frtot

szavaztak meg.
A számadási ügy azonban ezzel nem nyert befejezést. A márcz. 10-iki köz-

gylés a hiányt 12.689 forintban állapította meg, mely összeg a Madarász nádfi.

kercseligeti, szederjési és szentlászló-pusztai értékébl nem nyerhetett kielégítést.

A helytartótanács sürgetésére kiküldött bizottság még közel két éven át teljesí-

tette a vizsgálatot, s 1730 ápr. 19-én kijelentette, hogy Madarász 1715-tl kezdve

a felszólításokra sohasem számolt be, st még meg sem jelent a számvizsgáló-

bizottságok eltt, s így a vármegye tisztikarát Madarász sikkasztásában semminem
mulasztás nem terheli. Ezzel azután levették a napirendrl Madarász ügyét, a mibe
a helytartótanács is belenyugodott (Okányi Pál: Somogy várni, közigazgatása a

török uralom alatt és után. — Sárközy Imre: A Nádasdi Sárközy család. Turul

1906. évf. 124. 1.).

Somssich Antai Madarász alispánsága alatt kezdte meg hivatalos pályáját a vármegyében
Somssich Antal, Zala vármegye táblabírája, a kit a fispán 1724. évi júl. 17-én

Somogy vármegye aljegyzjévé nevezett ki. Somssich állítólag hét éven át lóháton

járt át Zalából Somogyba, hivatalos teendi elvégzésére, míg végre, dicséretes

ügybuzgalmának jutalmául, 1732 máj. 26-án fjegyzvé, majd 1736 szept. 5-én.

miután az eddigi alispán, Festetics Kristóf, helytartósági tanácsos lett, alispánná

választották.

Madarász ügye Nádasdy fispánt is mélyen megrendítette és mikor 1730-ban

Tapsonyban nagy tzvész pusztított, a melynek a vármegyeháza is áldozatul esett.

habár a vármegye rögtön intézkedett, hogy a megyeháza újból felépüljön, Nádasdvt

ez az eset is teljesen lehangolta, úgy hogy a vármegyei ügyek vezetésétl vissza-
Sig

fóis

J

án
Sefh

' vomilt. 1731 jún. 11-én báró Sigray Józsefet nevezték ki fispánná, a ki helyet-

tesként Nádasdy haláláig kormányozta a vármegyét.
A
ada

S

taP
irások ^z 1^15. évi országgylés az állandó katonaság behozatalát elvben kimond-

ván, annak eltartásáról is gondoskodni kellett. Az adó kivetése s a nép teher-

viselési képességének megállapítása végett, az országgylés az adókötelesek és az

adó alá es területek összeírását rendelte el, a mit még 1715-ben foganatosítottak;

de ez az összeírás nem járt a kívánt eredménynyel, a miért 1720-ban megismé-

telték. S habár e két összeírás sok tekintetben kiegészítésre szorul, mégis becses

adatokat nyújt a vármegye akkori közállapotaira nézve. Az 1720-iki mindenesetre

pontosabb és megbízhatóbb, de egyúttal élénken feltünteti az utolsó öt év alatt

elért fejldést és a békés viszonyok következtében beállott gyarapodást is.
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1715-ben összeírtak 4 mezvárost, 7 nemes és 184 jobbágyközséget; 1720-

ban pedig 4 mezvárost, 9 nemes, 207 jobbágyközséget és 1 lakatlan helyet.

Mindkét összeírásban jelentékeny az újonnan települt helységek száma. 1715-ben

még csak Czegléd (ma puszta Merenye határában), Dráva-Keresztúr, Német-Egres

és Szil (Somogyszil) szerepelnek újonnan települt községekként az összeírásban,

viszont 1720-ban már a következ újonnan települt helységeket írták össze : Beleg,

Bodvicza, Boronka, Dráva-Szent-Márton, Fonó, Gyalán, Hajmás, Hollád, Hosszú-

falu, Kutas, Lelle, Mosdós, Nikla, Sávoly, Tab, Túr, Vízvár, Zala és Zimány.

E helységeken kívül ugyanekkor alakultak községekké: Visnye, a hova Hedre-

helyrl négy család telepedett, Szilvásszentmárton, a hova öt család költözött s

ugyanekkor települtek le a Gigéhez tartozó Kis-Kovácsi pusztán is.

Mivel az összeírás csakis az adókötelesekre terjedt ki, a nemességet kihagyták

belle. 1715-ben összeírtak 23 mezvárosi polgár-, 1844 jobbágy-, 411 zsellér-,

92 taksás-, 13 egyéb, összesen tehát : 2383 háztartást. 1720-ban az egyes falvak-

ban az összeírt háztartások nincsenek külön felsorolva. Összesen 2882 háztartást

írtak össze. Mindkét összeírás azonban, mint említettük, hézagos.

A szigetvári rséget báró Ehrenberg János Antal viczekommandáns nem engedte

összeírni és az 1715. évi összeírásból csak annyit tudunk meg, hogy két lovas- és

két gyalogosszázad állomásozott a városban. Ezt a négy századot s a másutt összeírt

katonák számát alapul véve, 272 háztartásnak felel meg s így a vármegyei f-
összeg 3154 háztartásra tehet. Ehhez hozzáadva mindkét évben, az összeírásokból

kihagyottak czímén. 50 /o -ot, 1720-ban a háztartások száma 4731-re emelkedik.

Ez adatok alapján a vármegye népességének számát 28.386-ra tehetjük. Nemzetiség

szerint az összeírt háztartások a következleg oszlanak meg: 1715-ben összeírtak

2113 magyar, 75 német, 102 tót és 93 szerb-horvát, — 1720-ban pedig 2652
magyar. 40 német, 66 tót és 124 szerb-horvát háztartást,

Láttuk már, hogy a hódoltság alatt ráczok telepedtek le a vármegyében.
Attala vidékét is ráczok szállották meg, miként ez Gorup gyri prépost egy 1661-

ben kelt levelébl kitnik. A hódoltság alatt horvátok is letelepedtek itt, de ezek

idvel beleolvadtak a magyarságba (Marczali Henrik : Magyarország II. József

korában I. 239.). Az 1787. évi összeírás alkalmával még 19 rácz, 46 horvát és

15 német falut találtak a vármegyében (Marczali id. m. I. 242.).

A lakosság ffoglalkozása természetesen a földinívelés és a szlmívelés volt.

Mivel 1715—1720-ban csak az adó alá es területet írták össze, ez csak elenyész
része volt a tényleg mvelés alá vett földterületnek. 1715-ben összeírtak 20.138
köbölös szántót, 1693 köbölös irtványt és 4508 kaszás rétet. 1720-ban pedig 36.214
köbölös szántót, 781'/., köbölös irtványt és 5450 kaszás rétet.

Hogy nagyobb területet nem mveltek, ennek oka a munkáskéz hiánya volt.

A jobbágyok fel is használták az alkalmat, hogy minél nagyobb területet vegyenek
mvelés alá. A hol a földesúr nem mvelhette a pusztáit, ott a jobbágyok vették

azokat bérbe és haszonbért vagy kilenczedet fizettek utána. Voltak azután egyes

községek, a hol a jobbágyok a határukat a föld silánysága, vagy az árvizek miatt

nem mvelhették ; ezek azután másutt béreltek földet s azon gazdálkodtak. így
Nagybajomban az 1715. évi összeírásba még 200 köböl szántó van felvéve, azzal

a megjegyzéssel, hogy ezt a területet az árvizek miatt csak minden 3-ik évben
mvelik. Terméketlensége miatt nem mveltek az 1720. évi összeírás szerint Miháld
községben 16, Péterhidán 40 köböl földet. Megfelel marhaállomány hiánya miatt

Bolhó, Porrog, Cserénfa, Sárd, Szántód, Tótszentpál községek határainak egy része

mveletlenül maradt, viszont a Mernye, Balatoncsehi, Kéthely, Lengyeltóti, Mar-
czali, Nagyatád községi jobbágyok földjeibl a földesúr foglalt el egy területet, a
saját használatára, Városhidvégen a lakosoknak nem is volt saját földjük, hanem
Tolna és Veszprém vármegyékben szoktak bérelni.

A földesurak elssorban a jobbágyok számának szaporítására törekedtek.

Ezt elmozdította a természetes szaporodás is, a mit fleg a könny megélhetési
viszonyok is lehetvé tették. E mellett a bevándorlás is egyre nagyobb méreteket
öltött. A földesurak pusztákat, tanyákat építettek, hol a baromtenyésztésre fordí-

tották a fsúlyt ; vagy pedig új falvakat telepítettek, hogy a földmívelk számát
szaporítsák.

A szlmívelés is jelentékenyen fejldött. 1715-ben 3097, 1720-ban pedig
4854 3

/, kapás szlt írtak össze. A szlterület új ültetéssel folyton gyarapodott.
Az 1720. évi hivatalos osztályozás szerint a szlk termképessége igen kedvez
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volt, ellenben minség tekintetében a somogyi bor akkoriban középszer volt

(Acsádylgnácz: Magyarország népessége a pragmatica sankcto korában 364—365.).

Az 1715—1720. évi összeírás adatai alapján állapítják meg a vármegye
portádnak számát, 1723-ban 90-ben, 1780-ban 102-ben, majd a XIX. század els
felében 123-ban. Ez a szám maradt meg 1848-ig.

A
orszá""Tú-

^Z 1728. évi országgylésre ápr. 4-én választja meg a vármegye követeit:
lésen.

"'
Festetics Kristóf I. alispánt és Niczky György fjegyzt, a ki egyúttal Zala vár-

megye els alispánja volt. A követeknek a vármegye 17 pontból álló utasítást

adott. Ezekben meghagyja, hogy különösen a nemesi eljogokra vigyázzanak ; a
kapuszám összeírása nemesi birtokokon ne foganatosíttassék ; a törvénykezés körül
javítások történjenek ; a neoaquisitica commissio kellemetlenségeitl a vármegye
megriztessék ; a kamara és véghelyi helyek az 1715. évi országgylés határoz-

nianyai értelmében az országba bekebeleztessenek ; a régi birtokosoknak az elve-

szett adománylevelek helyett újak adassanak ; országház és országos levéltár épít-

tessék ; a papi tized iránti egyezség bekebeleztessék ; a szomszéd generalatusi és

szlavóniai kamarai hivatalnokok az önkénykedéstl eltiltassanak ; Répás, Ketel

visszakapcsoltassanak (Melhárd Gyula : Somogy vármegye a rendi országgylésen
25. 1.). Az országgylésre felküldött követek meg is feleltek a vármegye bizal-

mának és sikerült is az udvar javaslatát a felmérésre és az új összeírásokra

nézve megbuktatniuk.
Adókulcs. Nem maradt tehát más hátra, mint hogy a kormányszékek a katonai hatóságok

meghallgatásával állapítsák meg az adó kulcsát. A katonai hatóságok azonban
nem a legkedvezbb színben tüntették fel a vármegye közállapotait, minek követ-

keztében a porták számát nem emelték fel (Mill. Tört. VIII. 49.).
Répás kerület. Sikertelen maradt a Répás kerület visszacsatolása iránt megindított mozgalom

is. Ezt a területet, a török hódoltság utáni idben, a horvát határrök foglalták

el, s azt a vármegyének 1692. évi nov. hó 27-én kelt tiltakozása ellenére is

elfoglalva tartották. A vármegye rendéi els ízben az 1715. évi országgylésen
követelték az elfoglalt terület visszaadását. Az országgylés ez ügy megvizsgá-

lását a nádorra bízta ; de mivel a vármegye hiába várt az elintézésre, 1728-ban
ismét felemelte tiltakozó szavát, de ismét eredménytelenül és Répás kerület hova-

tartozásának kérdése csak az 1751. évi országgylésen került napirendre (Gábor

Gyula: A somogymegyei Répás kerület története. — Századok 1911. évf. 82—91.).
V
máirm"

k° r Nádasdy Tamás fispán 1734. évi júl. 5-én bekövetkezett halálával báró Sigray

József, az eddigi helyettes fispán ült a fispáni székbe. Miután 1734 okt. 14-én

fispáni méltóságában megersítették, a nov. 16-án tartott közgylésen ünnepé-

lyesen beiktatták a fispáni méltóságba (Várni. Levéltár Prot. III. pag. 1059.).

Nádasdy halálával Tapsony megsznt a vármegye középpontja lenni, mert Sigray, az

új fispán, új székhely után nézett és Marczalit jelölte ki ilyenül. Az 1735. évi

máj. 9-én tartott közgylés bizottságot küldött ki, hogy Marczah akkori földes-

urával, gróf Széchenyi Zsigmonddal, a vármegyeház építésére alkalmas telek meg-
szerzése czéljából a tárgyalásokat megkezdje. Széchenyi hajlandónak is nyilatko-

zott egy alkalmas teleknek ingyen leend átengedésére, mire az 1736. évi szept.

5-én Marczaliban tartott gylés a szerzdést vele nyomban meg is kötötte.

E közgylésen töltötték be egyúttal az alispáni tisztséget is. A fispáni négy

jelölt : Jankovich István, Ouary Gábor, Somssich Antal és Tallián József közül

a közgylés Somssich Antalt választotta meg alispánná (Prot. IV". pag. 1.).
A
teíheiteté

S

s e

k A lelép alispánnak, Festetics Kristófnak, utolsó hivatali ténykedése volt az

az egyezség, melyet a kir. kamarával a vármegyére kivetett fegyverjog-váltság

ügyében kötött, s a melyet aug. 20-án III. Károly király is jóváhagyott. A kamara
ugyanis a vármegyére, mint a törököktl visszahódított területre, még a szabadság-

harcz eltt, fegyverjog-váltság czímén, 12.000 forintot vetett ki, melynek behajtása

iránt a vármegye még 1702-ben intézkedett. A közbejött szabadságharcz meg-

akadályozta ugyan az egyes birtokosokra kivetett járulékok behajtását, de a

szatmári békekötés után a kamara több ízben sürgette a kivetett összeg beszedését.

Közbejött azután Madarász alispán ügye, a ki a vármegye pénzével nem tudott

elszámolni. Festetics alispán azután a vármegye közönsége nevében 15.000 forint

lefizetésére kötelezte magát olyképen, hogy ez összeg lefizetése után a vármegye

felszabadul a neoaquisitica commissio és a fegyverjog-váltság terhei alól, a kincs-

tárnak pedig rendes joga és keresete csakis a háramlóit és htlenség miatt elvett

javakra marad fenn, — hogy az egyezség a kincstár szavatossága mellett birtoklók



Somogy vármegye története 485

jogait nem érinti s ez egyezséggel a kincstár szavatossága nem sznik meg, — hogy
az egyezség nem állja útját a tulajdonosok jogai érvényesítésének, mert az egyezség

salvo jnre alieno köttetett meg, — hogy továbbá a zálogbirtokostól az egyezményes
összeghez fizetett hozzájárulást, a visszaváltáskor, a zálogösszeghez hozzá kell

számítani, s ennek megtérítje nem köteles a zálogbirtokot kezébl kibocsátani.

Ha azután a kincstár magszakadás vagy htlenség czímén a maga részére s sza-

vatossága mellett perelné az illet birtokot, a jelenlegi birtokos által a megváltás

fejében fizetett összeget megtéríteni tartozik, vagy ha a kincstár az elvesztett bir-

tokot visszavásárolná, a megfizetett váltságösszeg a vételárba betudandó. — A királyi

adományozást vagy megersítést kérk folyamodványa kedvez elintézésben része-

sítend, s végre, hogy a megváltási összeg 15.000 frt-ban lett megállapítva, s

ennek fele, a megersítésnek a vármegyével való közlése után azonnal, a másik
fele pedig jún. 30-án fizetend le a kincstárnak. Ez az összeg nem vethet ki a

jobbágyságra, hanem kizárólag a földesurakat és a birtokosokat terheli (Baranyai

Béla közlése a várni, levéltárban lev eredeti egyezségrl).

A szatmári békekötés után, a berendezkedés els évtizedeiben a tisztikar is Az alispánok.

lassan Idalakul. 1713-tól kezdve csak egy alispánja volt a vármegyének. Madarász
László ugyan 1715-ben, mint láttuk, helyettes alispánként kezd szerepelni, de az

1715 szept. 30-án, majd az 1724. évi júl. 17-én megtartott tisztújítások alkalmával

Madarászt egyedül választják alispánná. Bukása után, az 1727-ben megtartott

tisztújításkor, két alispánt választottak : Festetics Kristófot és Inkey Jánost, a kit

II. alispánnak neveztek. 1734-ben is két alispán volt, de 1736-ban Jankovics

Antallal ismét csak egy alispánja volt a vármegyének. Ez az állapot 1760-ig

állott fenn.

Az önkormányzat visszaállításakor a vármegye két járásra oszlott. 1715-ben a vármegye

Ylassich János, az egyik fszolgabíró, egyúttal a jegyzi teendket is végezte.

1718-ban a fispán Niezky Györgyöt els, Vlassich Jánost pedig helyettes jegy-

zvé nevezte ki (Prot. I. pag. 742.). 1724-ben már három járása volt a vár-

megyének : a kaposvári, a szigeti és a kanizsai.

1727-ben rendszeresítik a tisztiügyészi állást, melyet Sidó Boldizsárral töl- Tisztiügyészi

töttek be, a ki hosszabb ideig viselhette tisztét, mert egész 1746-ig nincs nyoma
az ügyészi állás újabb betöltésének.

A vármegyében mköd orvosról els ízben 1719-ben van adatunk, midn orvosok.

Faber Tamás orvost, a szigeti parancsnok beleegyezésével, évi 100 forint díj

mellett alkalmazták Szigetvárott. Vármegyei sebészi állás rendszeresítésérl els
ízben 1736-ban van adatunk (Prot. IV. pag. 9.). Az 1740. évben rendszeresítette a

vármegye a tisztiorvosi állást, évi 500 forint fizetéssel (Prot. IV. pag. 1397.).

A mily kezdetleges volt a közegészségügyi szolgálat ellátása, annál több Javasasszo-

javasasszony és kuruzsló volt a vármegyében, a kiknek száma a szigorú tilalom ruzsiok.

ellenére sem apadt s a kikhez a lakosság szinte babonás félelemmel közeledett.

A legtöbb javasasszony bbájosság, az ördöggel való czimborálás gyanújában
állott. A boszorkányok hírében álló javasasszonyok ellen a XVIII. század folyamán
számos pert folytattak le, s habár e perek legnagyobbrészét — a hazai mveldés-
történet kárára — kiselejtezték, mégis 12 iratcsomó boszorkánypert riznek a

vármegye levéltárában. A kiselejtezett periratok közül 1885-ben a Darnay család .

egy kocsirakományt megvásárolt, s annak legnagyobb része jelenleg a sümegi
állami Darnay-múzeumban van. Darnay Kálmán két ily boszorkányper anyagát

bocsátotta rendelkezésünkre, s ezek a következk :

Tótth Anna boszorkánypere 1761-bl. Tanúvallomások: Primo : Ismeri e a Tanú mostanában Tótlh Annabo-
Tapsonyi fogságban raboskodó Kolarics Mártonnak feleségét, Tótth Annát? Ha ismeri, tiulgya e? szorkánypere.

Hallotta e ? a vagy látta e '? Kivel ? minem botránkoztató parázna életet viselt ? — Secundo :

Minem férfiú vagy Asszony rendnek bbájos boszorkányságával ártott? Kire? Mikor? Minem
betegséget és hideglelést küldött. — Tercio : Bbájos boszorkányságát kivel közlötte és minem
Szabad vagy magános Szeméileket tanított, hogy gyermekek ne lehessen? — Quarto: Mi módon
és mely formán kötötte meg az embert, a melly miatt halálát is akarta férfiú vagy Asszonyi
renden lev embernek, mindezeket hite alatt valja meg a tanú. — Kisgyörgy Katalin komár-
vdrosi illetség 60 éves férjezett Gáspár Mátyásné vallomása : „A kérdésben vett és mosta-
nában Tapsonyi fogságban raboskodó Tótth Annát, másképp Kolarics Mártonnak feleségét, a
midn még apjával Komár-városán leány korában lakott, jól ismerte a Fatens Asszony. Ennek
eltte ött esztendvel történt, hogy a Fatens asszonnyal edgyütt Pünkösdi kanizsai vásárról a
Raboskodó Asszony Kolarics Márton nev Urával N. Szála vármegyében Sárszegi határban lev
kútnál öszve találkozott, a hol ugyan meg irtt Kolarics Mártony bizonyos Szürszabótól fiacská-

jának Szürtt vásárlót!;, megvásárolván a Szrt, Kolarics Mártony a pénzbl ki fogyott és felesé-

gétl Tótth Annától tudakozta, mondván : Van e pénzed ? Hat az az asszony, akit a minapában
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kentél, fizetette ? Arra Tótth Anna feleltt : nem. Nohát csak fektesd meg az ilyen olyan lelkt,

de a meg irott Tótth Anna ezen szavaira az urának még csak egy szót sem szóllott, hogy pedig
bbájos boszorkányságával valakinek ártott volna avagy valakire valami némü betegséget kül-

dött volna, nem tudgya, hanem csak közhírbl hallotta Csákányiaknál, hogy a nevezett Tótth
Anna ronttya és betegiti a Csákányiakat. Ad Tertium : valaminthogy bbájos boszorkányságát
nevezett T. A. kivel közlötte, nem tudja, ugy valakit, hogy gyermeke ne lehessen megtanított
volna, nem hallotta. — Ad Quartum : Kit? mi módon kötött meg? Azzal kinek okozta halálát?

Azt sem tudja.

Pintér Heléna Fekete Mihályné 45 éves Csákányi asszony vallomása : Halottá hogy a most
legközelebb elmúlt farsangban Mohay Zsigmond Eskütt ur Csippás Istók nev béresével fajta-

lankodott ; és ugyan ezért Poka Ádám ur két ökrét ell is hajtatta, ezen gonoszsága eltt is

hogy Csákányi Hiszár Máttyással is paráználkodott, azt a Fatens Asszony köz hirbl hallotta.

Hogy pedig valakit bbájos boszorkányságával megrontott volna, nem tudja, se nem hallotta,

hanem most legközelebb elmúlt aratás tájban történt ; hogy a raboskodó Asszonyt Kolarics
nev férje, a Csákányi korcsmától egész a Fatens Asszony kapujáig verte. Csákányiak ezen
lármára sokan össze gyltek, a hova a Fatens Asszony fia is ell értt és nevezett Tótth Annát
megh szóllétotta mondván: Üssed Panni az uradat; ezen szavait a Fatens Asszony fiának meg
hallván, a nevezett Tótth Anna e' képpen fenyegette mondván : Kettbe vagy Háromba már az
ördögök bele bújtak, de tebeléd is beléd bújnak ; amint hogy azután negyed vagy ötöd napra
a Fatens Asszonynak fia a Hideglölésbe esett és mind e mai napig azon betegségben hever, stb.

Vörös Éva 26 éves Pintér István feleségének vallomása : Történt hogy a Fatens Asszony-
hoz a múlt Katalin napkor a Raboskodó asszony leányát egy tál kukoriczával, hogy állmát

hozzon érette, elküldötte. De a Fatens Asszony almát kukoriczáért leányának nem adott, azon
ésszaka mindgyárt elannyira meg betegedett a Fatens Asszony, hogy életéhez keveset bizván
gyógyulása fell kétségbe esett, regveire kelvén ugyancsak ennyi-hány almát a raboskodó
Asszonynak küldött és házához hivatta, a hova mihelest nevezett Tótth Anna bé ére, azonnal
a Fatens Asszonyt meg Szóllétotta: No Eva beteg vagy? Ládd e? Mert nem adtál tegnap
almát, azért vagy beteg, ezen szavai után zsirtt kértt, és az Fatens Asszonyt megkenegette,
ugy hogy rövid id mullva ágyából kényese után föl kelé és azon napon meg is gyógyult,
mind azon által azt bizonyosan nem tudgya, ha azon betegséget nevezett Tótth Anna alta e

reá, vagy sem? hanem csak gyanakodott, mivel már azt közhírbl hallotta, hogy nem jó a Tótth

Pannát onnét, ahol mit kér, üressen bocsájtani. — (A többi tanúvallomás a leírtak ismétlése.) —
Actum Csákány Die 27-a Aug. 1761. Nicolaus Stephaics Hottus Sümeghiensis V. Judt. mp.

A vádirat és ítélet hiányzik.

Molnár Judit bo- Molnár Judit boszorkánypöre 1739-bl. Alább megírt I. Nemes Somogy vármegyének
szór anypore.

v;cze birája ,
jöttem ki ide Iharos Berénybe bizonyos Magistratualis Inquisitionak Végben vite-

lére, az mely is az Ide alább meg irt D. p. szerint eképpen következik : (Elbbi boszorkány-

perhez hasonló kérdések utáni tanúvallomások.) Kónyi Mihály 60 éves Ihárosberényi lakos vallo-

mása : 1. Más egyébb boszorkányságát nem tudja, hanem ennek eltte Circiter 6 esztendvel,
talála ezen Fatens az maga kertjében az nevezett boszorkány asszont, kérdi tííle e Fatens, mit
csinálna ottannak, azt feleié, hogy örvény gyükeret ásna, pedig ott e Fatens vallása szerint,

akor sem volt s mostan sincsen örvény gyökér ;
— 2. Ezen Fatensnek az fia az elmúlt Télen

egy éjszaka rosszul lévén, kérdé Fiától, mi találta volna, kérdésre feleié az fia, hogy Molnár
Jutka Fákba faragnyi hítta volna, és élnem ment, Molnár Jutka megh fenyegette, attul volna
nyavalája és rajta lev ingérl mind az kötjet el vittek az boszorkányok. Ezen Fatens az Falu
birájával el hívatja Molnár Jutkát, hogy Tapsonban fogja küldeni, ha az fia meg nem jobbul,

azon estvére megjobbulván az Fia megh gyógyult ;
— 3. Pap Mihály 23 éves herényi lakos

vallomása: Ezen Fatens az elmúlt sszel mint béres szolga gazdája ökreivel Sarjuban hálván,

a többi közöl egy éjszaka háromszor az boszorkány álmában megh nyomta, utolszor meg ismerte,

hogy az kérdez punctumokban nevezett boszorkáid látta magán. Kétszer ráa izenvén e Fatens,

hogy hadna néki békét valamely Borbás nev embertl. Ellenben ugyan ezen Borbás nev
embertl vissza izenvén Molnár Jutka olly szókkal, hogy ne haragudgyik ezen Fatens, Csak
mennyen hozzá, vagyon neki ollyas Füstöl eszköze, hogy Füstöli véle, megh gyógyul, ugyan
csak nem ment hozzá, ugy is meggyógyult. (Tótth János, Szcs Éva, Bognár Éva ment tanuk

vallomása lényegtelen.)

Borbás György ment tanú vallomása : Ezen Fatens tagadgya, hogy ö tüle nem izent a

harmadik Fatens Molnár Jutkának, viszont Molnár Jutka sem néki. Hanem ezen Fatens házánál

a harmadik Fatens Molnár Jutkával találkozván, zúgolódván reája ily Szóval : Te Pap Mihály,

iniert mondasz engemet te boszorkánynak, tugya az Ur Isten, hogy én bizony boszorkán nem
vagyok és Senkinek nem voltam rontója ; Mert én a véremmel is jót tennék a szegényel, hogy
sem rontanám én azt; s akár ki is tudja, hogy nem vagyok boszorkány, ezen Sirván, az Molnár

Jutka el méné az Fatens házától. Dátum Iharos Berény d. 24 Augusti 1739. Steffaics Márton
T. Nemes Somogy vármegyének vice Bírája mp. fp. h.)

Scublics Sándor megyei ffiscus indítványa : Miképen ezen vason jelen álló Bbájos varázsló

Boszorkány Asszony nein tudatik, minem gonosz indulattúl viseltetvén, a magha Teremt
Istenét megh tagadván, az pokolbeli ezer mesterrel szövetséget vetett, hogy annak Segedelmével

maga jóakaró felebarátainak bátrabban árthasson, amint is az elmúlt télen Berényi Kónyi Mihály

fiát csak azért, hogy fáht faragni nem ment néki, ét-szakának idején megbántotta úgy ; hogy
nehezen volt bele, más napra kelvén, hogy az Legény panaszt tett az Attyának ezen vason

álló Asszonyra falu bírája által izent, hogy eresztené megh a fiát, mert egyéb iránt Tapsoni

fogságban viteti. Melly izenet után mindgyárt meg eresztette az megh bántott Legénynek
haját. Az elmúlt sszel ismét Pap Mihált háromszor megnyomta, a ki hogy rá izent volna, azt

is többet nem bántotta, más ehhez hasonló boszorkányságokat is elkövetett. Kivánnya azért

az Tettes Magistratus Procuratori, hogy ezen vason ' álló Boszorkány Asszony maga több-

efféle gonosz cselekedeteinek és egyébb Boszorkány Társainak megvallására Hóhér által
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A tapsonyi régi vármegyeháza.

Gróf Batttuány Károly. (Az Orsz. Képtárból.) Gróf Széchenyi Ferenc /..
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meg esigáztassék, és azután elevenyen Tzre vettessék. Mellnek nagyobb bizonyságára pro-

dukálta az Magistratualis Inqvisitiót. — ítélet. Delibcratum est. Jóllehet ugyan Molnár Jutka

ellen Magistratus Procuratori eltt a Bizonyságok vallásából Circumstantiak és gyanuságok
magukat elöladják. Minthogy pedig a bevádlott Boszorkány bbájos mestersége, az vason álló

személynek, teljességgel ki nem nyilatkoztatott ; mind azért is élete megjobitásának reménye
után, az fogságból még most föl szabadul. — Felzet : Causa Criminalis adversus Juditham
Molnár Mágia. 1739. No. 191.

A közbiztonság és közerkölcsiség-

is gyenge volt. A vármegye 1713-ban az Közbiztonság

elszaporodott gonosztevk kiirtása czéljából, elrettent például, akasztófákat állít-

tatott fel a forgalmasabb helyeken, ezenkívül a május 10-én tartott közgylésében
kimondotta, hogy a vármegyei molnárok a gonosztevk kivégzéséhez szükséges

akasztófákat, karókat és kerekeket bármikor elkészíteni kötelesek (Prot. I. 216.).

De ezek az intézkedések nem sokat értek. A somogyi rengetegek mindenkor

alkalmas rejtekhelyekül szolgáltak a gonosztevknek. Kívülök a farkasok is gyakran

annyira veszélyeztették a közbiztonságot, hogy 1727-ben a vármegye kénytelen

volt ellenük hivatalos hajtóvadászatot rendezni (Prot. 2. pag. 1122. N° 400.).

Az 1727 febr. 11-én tartott közgylés elrendelte, hogy a határok kéthetenként

körüljárandók s az ott talált kóborlók bekísérendk (Prot. II. pag. 517.). 1749-ben

a vármegye szabályrendeletileg a községi rséget léptette életbe. Az 1733 márcz.

18-án tartott közgylés a fszolgabírók mellé vármegyei hajdúkat rendelt, a kik

a fszolgabírókat hivatalos útjokban mindenüvé elkísérték.

A szigetvári német rséggel és a vármegye területén elszállásolt katonasággal

történt gyakori összeütközések megakadályozása végett a vármegye, 1737 február

25-én alkotott szabályrendeletével, a katonákkal való érintkezést a nemeseknek
négy frt, a parasztoknak botbüntetés terhe alatt eltiltotta (Prot. IV. pag. 529.).

A vármegyében él zsidóságra már korán kiterjed a hatóságok figyelme.

Az 1735—38. évi összeírás szerint az egész vármegye területén mindössze egy
nyolcztagú zsidócsalád tartózkodott Marczaliban (Acsády lgnácz i. m.). A XVIII.

század közepén azonban már több ily család telepedett le a vármegyében. Egy bn-
per iratai szerint 1772-ben Pamuk községben is lakott egy zsidó család. Bár
a vármegye a zsidók beköltözését mindenképen megnehezítette s 1771-ben csak
ajánlólevelekkel ellátott családoknak engedte meg a letelepedést, számuk mégis
folyton növekedett. Késbb, a század végén, midn már több zsidó család lakott

a vármegye területén, több szabályrendeletet alkottak, a melyekkel fleg a keres-

kedket akarták megrendszabályozni. így a vármegye 1723-ban megtiltotta a zsidók-

nak, hogy marhabrökkel, majd késbb, hogy keresztény képiekkel kereskedjenek.

Az 1806 jan. 24-én alkotott statútum szerint útlevél nélkül még a szomszéd köz-

ségbe sem volt szabad menniök. Az ez ellen vétket 24 frt bírsággal rótták meg.
A XVITI. század els felében több ízben kellett a pestisragály ellen véde- Pestisragály.

kezni. 1726-ban a Törökországban fellépett pestis behurczolásának megakadályo-
zása czéljából: a Drávánál katonai rséget állítottak fel, a kisebb átkelhelyeket
és réveket pedig beszüntették. Az 1732. év folyamán fellépett újabb pestisjár-

vány behurczolásának megakadályozása czéljából Szörnyén, Barcson, Heresznyén
és Tótkeresztúron a vármegye rségeket állított fel s mindazokat, a kik engedély
nélkül lépték át a határt, 24 írttal büntették.

Az 1738. év szén fellépett járvány ügyében a helytartótanács nov. 14-én
értesítette errl a vármegyét és megküldte neki a „bécsi rendtartás "-t, melynek
alkalmazása az 1713. évi pestisjárvány alatt különösen bevált. A vármegye min-
denekeltt vesztegzári biztosokat, majd ferttlenít felügyelket alkalmazott s

ezenkívül a ragály behurczolása esetére füstöl egyéneket fogadott fel.

Az 1739 jan. 31-én Marczaliban tartott közgylésen már híre járt, hogy
Iharosberényben többen haltak el valami ragályos betegségben. Somssich Antal
alispán nyomban egy bizottságot küldött ki, Tallián János fszolgabíró vezetése
alatt, mely Iharosberényben megtartotta a vizsgálatot s megállapította, hogy a
megbetegedések nem pestistl származnak. Az els hírre még Grazból is jött két
orvos, a kikhez a Dessewífy-huszárezred sebésze is csatlakozott. Febr. 11-én érkez-

tek Iharosberénybe, de négynapi vizsgálat után kijelentették, hogy a falu ment
a járványtól.

Alig csillapodott le ez az izgalom, Varjaskérrl érkezett hír a pestisragály

kitörésérl. Itt öt család betegedett meg, kiket a lakosok, nehogy ket is meg-
fertzzék, kiztek a faluból, majd a ragálytól való félelembl az egész falu a
közeli erdkbe menekült. A vármegye, értesülvén a varjaskéri megbetegedésekrl,
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a i;rázi orvosokat küldte Varjaskérre, kik azonban csak azt ajánlották, hogy az

öt család fertzött házait égettesse el a vármegye s a falubeli többi házakat füs-

töltesse ki.

Június elején a vármegye a Kapos-folyó mentén rvonalat állított fel, s annak
felügyeletét Perneszi Ádámra bízta, a ki Városhidvéget tette székhelyévé. Per-

neszi a határszéli helységekben : Gálosfán, Kercseligeten, Törökkoppányban, Mik-
lósiban, Adandón és más helyeken rállomásokat szervezett, a hol lovashajduk
végezték a szolgálatot. Ezek az rhelyek egyúttal vesztegl-intézetek voltak, a

hol az utasok 42 napi contumatiát töltöttek el ; de június havában a vármegye
már az összes határszéli falvakban állított fel vesztegl intézeteket.

A pestis elleni védekezés alkalmával felmerült kiadásokról az 1740. év folya-

mán számoltak el a fszolgabírák. A kaposi járásban a védekezés 2782 frt 36
kr.-ba, a szigeti járásban 2238 frtba és a kanizsai járásban 748 frtba került és

fleg a pestisjárvány következtében határozta el 1740-ben a vármegye egy tiszti

orvosi állás rendszeresítését (dr. Szaplonczay Manó : Az 1739. évi pestisjárvány).

Mária Terézia. m. Károly halálával a trónt Mária Terézia foglalta el, kinek fegyverrel

kellett megvédelmeznie örökségét. Frigyes porosz király támadása ellen Mária
Terézia elssorban a magyarokba vetette bizalmát. Hogy a harczosok kiállítása

akadálytalan legyen, sietve betöltötte a Sigray József halálával megüresedett fis-

páni méltóságot s 1740 decz. 1-én Zajesdai gróf Patachich Sándort nevezte ki

Somogy vármegye fispánjává, a kit gróf Berényi Zsigmond pécsi püspök, királyi

biztosként, az 1741 jan. 10-én tartott közgylésen iktatott be méltóságába (Prot.

IV. pag. 1749.).
A
szággyCüé

ó
sen

Pálffy János 1741 jan. havában fegyverbe szólítja a magyarokat, de miután

dönt segítséget a királyn csak az országgyléstl várhatott, jan. 1-én kelt

leiratával máj. 14-ére koronázó országgylésre hívta össze a rendeket. Somogy
vármegye már jan. 10-én tárgyalás alá vette a királyi leiratot s követekül Somssich

Antal els alispánt és Galánthai Fekete György táblabírót választotta meg.

Az országgylési követek részére 34 pontból álló utasítást dolgozott ki a

vármegye, melyben többek között a nádorválasztás is helyet foglal. Meghagyja
követeinek, hogy a nádorválasztásnál gróf Pálffy János országbíróra szavazzanak,

ügyeljenek arra, hogy a portaszámok kiigazításánál a vármegye portáinak száma

ne szaporíttassék ; követeljék ismételve Répás kerület visszacsatolását és a siófoki

kincstári vám leszállítását. A király az év nagyobb részét az országban töltse, miért

is a budai királyi lak kijavítása sürgetend. Végül pedig, miután ez országgylés

alatt elreláthathatólag a poroszszal való háború is szóba kerül, a megye mindaz

alól, a mit e részben a többség jónak látand, magát kihúzni nem fogja (Melhárd

Gyula : Somogy vármegye a rendi országgylésen. 25—28.). Midn pedig a júl. 4-iki

gylésben szóba került, hogy a magyarok is vegyenek részt a monarchia ügyeinek

vezetésében, és Jeszenák Pál azt indítványozta, hogy a titkos tanácsban mindig

vegyen részt két magyar zászlósúr, Fekete György hozzátette, hogy a köznemeseket

is be kell oda venni, mert ezeknek a kiváltsága egyenl a mágnásokéval (Millenn.

Tört. VI1T. 272. — Marczali: Magyarország II. József korában. I. 41.).

Az országgylésrl hazaérkez rendek a nov. 19-én tartott közgylésen tették

meg jelentésüket. A vármegye nyomban hozzáfog a felkelsereg szervezéséhez,

a fispán pedig bemutatja a vármegye zászlaját, melyet a felkelk számára készít-

So
ke°iosere

el tetett - Az 1742. évi febr. 18-iki közgylésen az alispán már a felkelt nemesség
° lajstromát is bemutatja. Személyesen felkelt 40 nemes, helyettest állított 47 nemes.

A nádori porták után kiállítottak 34 katonát, Horváth László pedig, Vas megyében

lev javai után, egyet A somogyi század tehát 122 emberbl állott. A tisztikar a

következleg alakult meg: rnagy Tallián János, helyettese Szenczy János,

zászlótartó Szakmáry Ferencz, rmester Rósa Ferencz. Ezenkívül a földesurak,

itteni birtokaik után, más vármegyék felkelt seregéhez 56 lovast állítottak ki.

Az országgyléstl megszavazott 30.000 újonczból Somogyra 360 esett (Hadtört.

Közi. 1888. évf. 212.).

1744-ben újból fegyverre szólítja a királyn a vármegyét. Az ez év deczem-

ber 16-án tartott közgylés, a melyen a katonaság lajstromát is bemutatták, a

lovasság tisztikarát a következleg alakította meg : Kapitány Dávodi Bakó László,

hadnagy Stephaics Gábor, zászlótartó Babics Ferencz, rmester Yázsonyi József.

A lovasság 103, a gyalogság 81 emberbl állott. A lovasságnál a legöregebb 35,

a legfiatalabb 19 éves volt. Közülük 24-en voltak házasok. A gyalogságnál a leg-
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öregebb 40, a legfiatalabb 17 éves volt. Közülük 10-en voltak házasok (Baranyai

Béla adatai).

A hétéves háború kitörésekor (1756) ismét elrendelték az újonczozást. A vár- újonczozás.

megye az 1756. évi okt. 20-án tartott közgylésben tárgyalta a leiratot s a rája

es újonczlétszámot a következleg osztotta fel: a kanizsai járásra esett- 29, az

igalira 33, a szigetvárira 38 és a kaposvárira 33 (Várm. Levélt. Prot. XI.).

A háború folyamán, 1758-ban, a vármegyei furak és birtokosok a gróf Batthyány

Ádám-féle gyalogezredhez összesen 230 újonczot adtak. E számból a veszprémi

püspök itteni birtokai után 30, gróf Széchenyi László 12, Somssich Antal 12, Fes-

tetics Kristóf 20, Niczl-y György 12, Lengyel Gáspár özvegye 24, Jankovich Antal

10 újonczot állított ki.

Ama nagyarányú áldozatkészség, melyet a nemzet a királyn ingadozó trón- Nemes test-

jának megvédésében tanúsított, Mária Terézia királynt mindenkorra mély hálára
orseg '

kötelezte. A nemzet és az uralkodócsalád közötti viszony szorosabbá tételére

állította fel a nemes testrséget is, mely elhatározását 1760 márcz. 1-én kelt

kanczelláriai körrendelettel közölte a vármegyékkel. Somogy vármegye nyomban
válaszol e leiratra és kijelenti, hogy „a legalkalmasabb eszközt látja benne, hogy
a haza fiai a trón közelébe utat nyerjenek, ott annak védelmében résztvegyenek,

ragaszkodásukat és törhetetlen hségüket közelebbrl tanúsítsák, eddig az udvari

élet és kör úgyis el volt zárva ellük" (Hadtört. Közi. 1895. 384.). Mária Terézia

ápr. 20-án válaszol a vármegyének. Megköszöni a rendek ragaszkodását és kije-

lenti, hogy az ország törvényeit tiszteletben tartja és annak megszilárdításán,

bvítésén állhatatosan közremunkáland.

Patachich, az fispánsága alatt, csupán egy tisztújítást tartott : 1746 aug. Gróf Patachich

16-án, a melyben ismét Somssich Antalt választották alispánná. Ezenkívül négy
lspan '

szabályrendeletet alkotott a vármegye közönsége. 1741-ben meghagyta, hogy a

lakóházakban kályhákat állítsanak fel (Prot. IV. pag. 1881).

Az 1743 decz. 11-én alkotott statútum a parasztoknak a vadászatot és a

dohányzást 50 botbüntetés terhe alatt eltiltja (Prot. V. pag. 999.). Az 1743 ápr.

2-iki szabályrendelet elrendeli, hogy mészárosok csak kitanult czéhbeliek lehetnek.

1746-ban az elszaporodott ragadozó madarak és verebek kiirtása iránt intézkedik

(Prot. VI. 959.).

Patachich távozásával a királyn 1747 október 27-én gróf Batthyány Károly G
Károf

tt

f-
ány

horvát bánt nevezte ki Somogy vármegye fispánjává. Batthyány, a ki az örökö- ispán.

södési háborúban elévülhetetlen érdemeket szerzett, s a kit Mária Terézia a béke-

kötés után a trónörökös nevelésével és udvarának vezetésével bízott meg, csak

nagyon ritkán tartózkodott a vármegyében és 1748-ban testvérének Lajos nádor-

nak a fiát : Ádámot bízta meg a helyettesítésével (Prot. VII. pag. 654.).

Fispánsága alatt négy ízben tartottak tisztújítást : 1748 november 12-én

gróf Batthyány Ádám elnöklete alatt, midn Somssich Antal helyébe, a ki udvari

referendárius lett, Zalapataki Nagy Jánost választották alispánná, továbbá 1753
nov. 5-én és 1760 jún. 25-én ugyancsak Batthyány Ádám és végül 1767 aug.

12-én Batthyány József kalocsai érsek elnöklete alatt.

Az 1760. évi tisztújításkor választottak ismét két alispánt : Tallián Jánost

és Festetics Lajost (Prot. XII. pag. 661.), a kiket az 1767. évi tisztújítás alkal-

mával újból alispánokká kiáltottak ki. Batthyány Károly fispánsága alatt, 1761-ben
festtette meg a vármegye tanácskozóterme számára Mária Terézia királynnek s

férjének : Ferencz római császárnak, továbbá a trónörökösnek és nejének az arcz-

képeit s a következ évben készültek el a fispánnak és Batthyány Lajos nádor-

nak az arczképei is.

1753-ban szervezték a vármegye negyedik járását s ettl kezdve a vármegye A vár^^ n
sl'

a kaposvári, a szigetvári, a kanizsai és az igali járásokra oszlott (Prot. LX. pag.

752.). Ez a beosztás 1800-ig állott fenn.

Habár a háborúk a vármegye adóképességét nagyon igénybe vették, a rendek Som
t

°gy
é̂ °l

m
.

mégsem fukarkodtak, ha valamely nemzeti czélra kellett adózniok. A budai vár
felépítésére, melyet a vármegye az 1741. évi országgylési követeknek adott

utasításokban amúgy is sürgetett, 1748-ban 4000 frtot szavazott meg (Prot. VIII.

pag. 30.). Ugyanekkor az aacheni kápolnára, melyet még Nagy Lajos király

építtetett, 100 aranyat ajánlott fel. 1746-ban a bécsi magyar kanczellária építési

költségeihez 3000 írttal' járult (Prot. VH. 79.) ; 1760-ban pedig a testrség fel-

állításának költségeire 1500 forintot küldött.
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Somssich Antal, de még inkább Tallián János és Festetics Lajos alispánsága
alatt (1760 1770) számos üdvös intézkedés lép életbe. Különös figyelmet fordít

a vármegye a közbiztonságra. A gyakori vadorzások és emberölések megakadá-
lyozása végett 1761-ben eltiltja a vármegye a puskapor árulását. Szervezik a

Hjsségi «reé- községi rséget. Az 1766 ápr. 29-én tartott közgylésbl hozott statútummal

elrendeli a vármegye, hogy a községekben nappal egy, éjjel két rt alkalmazza-

nak (Prot. XVII. pag. 1060.), Elrendeli továbbá, hogy a kóborlókat a községi

rök fogják el és a vármegye börtönébe kísérjék. A letartóztatásról pedig a
szomszéd vármegyéket is értesíteni határozta el (Prot. XX. 744).

Pandúrok. Az 1766 ápr. 29-éu tartott közgylésben elhatározza, hogy a koldusokat az

illet községek tartoznak eltartani, a hova valók (Prot. XVII. pag. 870.). 1770-ben,

a vármegye határszélein, Siófokon, Nakon vagy Hidvégen, továbbá Barcson és

Sellyén állandó rségeket szervezett; 1758 márcz 11-én behozta az útlevélkény-

szert és a határszéli rködés következtében, 1766-ban, a pandúrok számát negy-
vennel szaporította (Prot. XVII. 1059.).

Czigányok. a czigányok megrendszabályozásával már 1725-ben foglalkozott a vármegye.
Az 1751 okt. 26-án tartott közgylésébl hozott statútummal elrendeli a letelepí-

tésüket. 1753-ban a megyei hadnagy felügyelete alá kerülnek. Csak a teknvájó
oláhczigányoknak engedte meg az 1768 jan. 11-én hozott vármegyei határozat,

hogy útlevél mellett egyik helységbl a másikba járhassanak ; 1774-ben azonban
kimondja, hogy a mennyiben állandó lakhelyet nem szereznek maguknak, a vár-

megyébl kiutasítandók ' (Prot. XIX. 65. 1774. évi II. prot. pag. 61.). Az 1773. évi

közgylési határozat szerint czigány nem tarthat lovat (Prot. 1773. II. pag. 532.).

1778-ban pedig határozatilag kimondja, hogy a czigányokat a földesurak sem
lovaspostának, sem nyargonczoknak vagy futároknak nem alkalmazhatják (1778.

prot. III. 517.). Az 1775. évi statútum szerint a czigányok csak úgy házasodhat-

nak, ha szolgálatba vagy mesterségbe állanak, vagy igazolják, hogy családjukat

el tudják tartani (1775. prot. II. pag. 24.). 1774-ben elhatározta a vármegye, hogy
a czigányok gyermekei kétéves korukban szüliktl elveendk és 12 éves korukig

nevelésbe adandók. A gyermekek eltartására egy-egy garas napi tartásdíjat szava-

zott meg a közgylés, mely összeget a házipénztárból utalványozták (1774 prot.

II. pag. 131.).

Tzrendészet. Ebbl az idbl valók a tzrendészeti szabályrendeletek is. 1760-ban szigorú

utasítást ad a gyakori erdgyujtogatások megakadályozására vonatkozólag : az

1764 máj. 3-án hozott statútum pedig elrendeli, hogy a pipák fedéllel látandók

el. Az ugyanez évi nov. 6-án hozott helyhatósági szabályrendelet a pipázókat meg-
adóztatja s a begylt adót tömlöczök építésére rendeli fordítani. A tzveszélyes

helyeken való dohányzást az 1784. évi statútum szigorú büntetés terhe alatt

eltiltotta (1784. prot. I. 914.). 1772-ben elrendelte a vármegye, hogy a falvakban

a tz tovaterjedésének megakadályozására a házak elé fákat kell ültetni. 1775-ben

pedig községi tzoltási szabályrendeletet alkotott (1775. prot. II. pag. 148.).

utak. Az utak jókarban tartására nézve, már 1720 máj. 7-én kelt statútumával

intézkedett a vármegye. 1766 nov. 24-én az utak és töltések jókarban tartása

czéljából bizottságot küldött ki, mely azután javaslatot készített a követend
eljárásra nézve. 1767-ben az utak mentén útmutatókat állítottak fel. 1773-ban a

helytartótanács mérnöki hivatalt állított fel Kaposvárott, melynek hatásköre Somogy.
Zala és Veszprém vármegyékre terjedt ki.

taggylésen! Az 1751. évi ápr. 18-ára egybehívott országgylésre a vármegye a márcz.

29-én tartott közgylésen Nagy János els alispánt és Lengyel Gáspár táblabírót

küldte ki követekül s részükre 31 pontból álló utasítást dolgozott ki, melynek

legnagyobb része az 1741. évi országgylésre adott utasítások megismétlése. Egyes

pontjai a Répás kerület visszacsatolása iránti kérelem megismétlése, a siófoki

kamarai vám megszüntetése, valamint a Tolna vármegye által elfoglalt : Xak.

Várong és Lápaf községeknek a vármegyéhez leend visszacsatolása.

A siófoki vám megszüntetése iránt megindított mozgalom teljes eredménynyel

járt ; Répás kerületre nézve pedig a legfelsbb elhatározás akként intézkedett,

hogy ez ügyben a királyn a megtartott vizsgálat eredményéhez képest fog intéz-

kedni. Ez elhatározást az országgylés beczikkelyezvén, az 1751. XIII. törvény-

czikk alakjában törvénynyé lett. Ellenben a Tolna vármegyétl elfoglalt helységek

ügyét az országgylés a nádor hatáskörébe utalta.
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Az 1751. XIII. törvényczikk révén ismét napirendre került Répás vissza- Répás kerület

csatolásának ügye. Somogy vármegye, jogai tudatában, teljes nyugalommal nézhetett
ugye '

volna a megejtend vizsgálat elé, ha nem játszott volna közre ebben az ügyben

magasabb érdek.

A Határrvidéken eszközölt szervezési változás következtében Répást a varasd-

károlyvárosi generalatus területéhez csatolták ; ez pedig mindent elkövetett az

átcsatolás megakadályozására s, 1752 ápr. 11-én, terjedelmes felterjesztésben vitatja

Somogy vármegye jogát e területre nézve. A haditanács, a hova a generalatus

felterjesztését juttatta, átteszi azt a helytartótanácshoz, mely viszont Somogy vár-

megyéhez küldi le.

A vármegye az 1752 jún. 28-án tartott közgylésébl válaszol e felterjesz-

tésre, majd júl. 14-én tanúkihallgatást tart Gyékényesen s a vitás területet fel-

méretvén, arról térképet készíttetett. Csakhogy a generalatus is megmozgatott

mindent az átkebelezés megakadályozására, és sikerrel, mert Mária Terézia 1753
jún. 18-án kimondotta, hogy szükségtl kényszerítve, meghagyja Répást a varasdi

generalatusnak abban az állapotban, a mint akkor fennállott (Gábor Gyula

:

A somogymegyei Répás kerület tört. Századok 1911. évf. 91—97— 161.).

Mindamellett Somogy vármegye még nem adta fel jogát a Répás kerületre

nézve. Az 1764—65. évi országgylésre felküldött követek részére adott utasítások

között, ismét ott szerepel Répás kerület visszacsatolásának kérdése. Csakhogy Répás
ügye csak az 1791. évi országgylésen került ismét napirendre. Az 1764—65. évi

országgylésen, a melyre a vármegye Vizeld Tallidn Jánost és Csepreghy Mihály

fjegyzt küldte ki követekül, a nemesség és a jobbágyság közötti viszony: az úrbér úrbér.

rendezése is napirendre került, de mivel ezt a kérdést nem sikerült rendezni, a

királyn rendeleti úton szabályozta. 1765 júl. 10-én kibocsátotta az úrbéri szabály-

zatot, melynek végrehajtását azonban a királyn, esetleges rendzavarásoktól tartva,

nem egyszerre, hanem vármegyénként szándékozott keresztülvinni.

Csakhogy a jobbágyság csakhamar megtudta, hogy az új szabályzat segíteni

fog százados bajain s már 1766. év elején mozgolódni kezdett vármegyeszerte.

Ugyanekkor az egész Határrvidéken óriási lázadás dúlt, a német katonai rend

behozatala és a görög keleti hit elnyomása miatt (Mill. Tört. VIII. 302.). A vár-

megye nemessége meghökkent. Fél volt, hogy a dunántúli lázadás átcsap Somogyba
s ezért a pandúrok számát 1766-ban sietve negyvennel szaporították.

Az úrbér rendezése azonban nagyobb zökkenés nélkül ment végbe. Somogy,
Tolua, Baranya és Veszprém vármegyékre kiterjed hatáskörrel külön bizottság

rendezte az úrbéri (Várni. Levélt. Prot. XVII. pag. 1425.).

Batthyány Károly fispánnak 1772 ápr. 15-én bekövetkezett halálával, Mária Sigray Károly

Terézia királyn máj. 4-én Sigray Károlyt, a vármegye egykori fispánjának fiát,

nevezte ki, kinek beiktatása aug. 11-én ment végbe. A beiktatást gróf Batthyány

József kalocsai érsek, királyi biztos végezte.

Sigray Károly, a kit a királyn 1780-ban grófi ranggal és bels titkos taná-

csosi méltósággal tüntetett ki, egy évtizedet meghaladó id alatt mindenkor a

legnagyobb érdekldéssel viseltetett a vármegye ügyei iránt. Az fispánsága
alatt is Tallián Gábor viselte az els alispáni tisztet. Az 1774. évi tisztújítás

alkalmával újból els, melléje pedig Gyulai Gaal Antalt választották másodalispánná.

Ok intézték a vármegye ügyeit 1785-ig, mely évben II. József a vármegyei önkor-

mányzatot megszüntette, s ekkor (ápr. 17-én) a fispán is beadta a lemondását.

Sigray fispán els teendi közé a vármegyei levéltár rendezése tartozott, a vármegyei

mely a legszánalmasabb állapotban volt. Összefügg iratai 1715-tl kezddnek, derese"
6""

A jelentés szerint az 1715. évi iratok valamikor rendezve voltak, de jelenleg ezek

épp úgy, mint az 1715 eltti iratok, össze vannak hányva, minek az az oka, hogy
a liivatalnokok, különösen a szolgabírák, kiszedegetik a tárgyalási iratokat s többé
nem adják vissza. Az iratokhoz voltak ugyan mutatók, de ezek nem a személy-
es helynevek, hanem az eladó tisztviselk nevei szerint vannak összeállítva.

A fispán mogbotránkozva a levéltárban tapasztalt rendetlenség fölött, egy har-

madik jegyzi állás szervezése iránt tesz a helytartótanácshoz elterjesztést. Míg
azonban eziránt a kormányhatóságok egymással tárgyalásokat folytattak, a fjegyz
1774. évi február 20-án jelentette a fispánnak, hogy a két jegyz és a vármegyei
írnokok közremködése mellett a levéltár rendezése már annyira elrehaladt,
hogy az 1700— 1762. évek közötti iratok év és szám szerint vannak csoportosítva,

a fasciculusokat pedig minség- és évszámjelzésekkel látták el.
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A rendezés folyamán a vármegye átírt Zalához, hogy a Somogy vármegyét
illet iratokat küldje vissza a vármegyének. Mintán azonban Zala válaszra sem méltatta

az átiratot. Somogy vármegye a helytartótanácshoz fordult közbenjárásért. Erre
azután Zala 1773-ban válaszol s azzal mentegetdzik, hogy a tisztán Somogyot
illet iratok kiválogatása nem megy oly gyorsan (Századok 1903. évf. 1742—743.).

Végre 1790-ben a vármegye leveszi a fjegyz vállairól a levéltár gondozását s

vármegyei levéltárnoki állást rendszeresít, 300 frt fizetéssel, melléje pedig egy
írnokot, a kinek évi fizetése 100 frt volt (1792. prot. 3. 284.).

K
erköícsisé^

Sigray fispánsága alatt a vármegye számos intézkedést tesz a közrend és a köz-
' erkölcsiség érdekében is. 1771-ben eltiltották a hazárdjátékokat, 1773-ban a vármegye
szigorúan eltiltotta a nép megrontására szolgáló birbicsjátékot (Prot. 1773. II. 762.)

1774-ben szabályrendeletet alkot, a kocsmákban a zárórán túl dorbézolok ellen

(1774. Prot. 1774. I. pag. 79.); 1778-ban pedig, felsbb utasításra, 100 arany bün-

tetés terhe alatt betiltották a franczia hírlapok járatását. A káromkodók megbün-
tetése tárgyában a vármegye még 1746 máj. 18-án tartott közgylésében hozott

szabályrendeletet (Prot. VI. pag. 999.). Késbb szigorú ítéleteket hoztak a károm-
kodók ellen. így Rédey János Som községbeli lakos, mivel a templomban Szz
Mária ellen gyalázó kifejezésekkel élt, a tisztiügyész indítványára a hóhérbárd
alá került. Hasonlókép halálra ítélte a törvényszék 1790-ben Sebk Mihályt,

miként az ügyész indítványában kifejti, „sokféle cselekedeteiért, de fképen Isten

ellen tett káromkodásáért, magának megérdemlett büntetésül, másoknak rettent

például, nyelvének a nyakán kihúzatása és elvágása után, a hóhér pallosa által

az élk közül kitörültessék". Jónás Julit 1787-ben káromlásért a törvényszék a

tallósi fenyítékházban eltöltend két évig tartó rabságra és rabsága alatt, minden
félévben 25 korbácsütésre ítélte (Csányi Ferencz : Lapok Somogy megye múlt-

jából. 139—140.).
E
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uíás
hadba " Uralkodásának utolsó éveiben (1778) Mária Terézia még egyszer fegyverbe

szólította Somogy vármegyét. A vármegye 400 újonczot ajánlott fel. Ezúttal azon-

ban a hadbavonulás elmaradt, mert a királyn 1779-ben Teschenben békét kötött

Frigyes porosz királylyal (Századok 1878. 501. 507.).

ii. József. Mária Terézia királyn halálával fia, II. József, foglalta el a trónt, a ki

uralkodásának kezdetén szinte lázas igyekezettel fogott hozzá nagy terve : az egy-

séges Ausztria megalapításához.

Els intézkedései, melyekkel a gondolat- és a vallásszabadságot biztosította,

a vármegye területén megelégedést keltettek.
Tü

deíet

iren " ^z 1^81. évi okt. 29-én kibocsátott türelmi rendeletet, mely a protestánsok

vallásszabadságát biztosítja, csak az 1782. évi márcz. 14-én tartott közgylésben
tárgyalta a vármegye közönsége s bár a rendek köszönettel veszik a császár intéz-

kedéseit, mégis kifejezést adnak abbeli kívánságuknak, hogy az országgjülés

mielbb összehívassék, mert csak ez van hivatva ily kérdésekben dönteni (Marczali

Henrik : Magyarország II. József korában II. 227.).
Zsidók sorsa. Ugyanez évben szóba került a zsidók sorsának az enyhítése is. Somogy vár-

megye, a hol ekkor a szabadelv áramlat jutott túlsúlyra, tudomásul veszi a császár

törekvését, melylyel ezt az elnyomott népet az állam hasznos polgáraivá igyekszik

tenni. Nincs kifogása az ellen, hogy a zsidóknak az egyes iparágak, fleg a kéz-

mipar zése megengedtessék, csak azt kéri, hogy a zsidó mesteremberek külön

czéheket alkossanak (Marczali H. i. m. II. 273.).

A lelkesedés azonban, melylyel II. József els intézkedéseit fogadták, csak-

hamar lelohadt, midn a vármegye a császár további reformjairól értesül.
Uj

írás
p°ssze

"

lí- József nagy reformjainak keresztülviteléhez elssorban az ország belálla-

potának teljes ismerete volt szükséges ; ez pedig csak egy új felméréssel és nép-

összeírással volt elérhet. A császár tehát 1784 máj. 1-én kelt leiratával rendelte

el a népösszeírást és a házak megszámozását, a mi ellen a vármegye felháborodva

tiltakozik (1784. évi III. prot. pagina 874—1088.). Erre a császár katonai er
alkalmazásával fenyegetdzik, mire Somogy vármegye rendéi a következ közgy-
lésen kijelentik, hogy a katonai ernek nem kívánnak ellentállni s végrehajtják

a császár rendeletét.

Az összeírás 1785 folyamán csakugyan befejezést nyert, s az adatokat

1787-ben dolgozták fel. Ezek szerint a vármegye lakossága 165,932 lélek volt.

mely szám 1847-ben 231,359 lélekre emelkedett (Marczali H. i. m. I. 83.).

Csakhamar megindultak a felmérési munkálatok is, 1785-ben pedig a császár
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elrendelte, hogy minden falu vagy város végén névmutató táblákat állítsanak fel.

1787-ben az összes szabadalmakat és kiváltságokat összeírták a vármegye területén.

A népösszeírást eh-endel pátens megjelenése eltt, 1784 ápr. 26-án, II. József A német "yelv -

császár a német nyelvet tette meg Magyarországon az állam nyelvévé. Somogy
vármegye azonban ismét ellenszegül a rendeletnek, s a latin nyelv fenntartása

mellett nyilatkozik. De akkor már ki volt mondva a vármegyei önkormányzatra

is a halálos ítélet.

A vármegyei önkormányzat ugyanis nem illett bele II. József reformjainak a Ke
s

rü
,J

eti biz "

keretébe. A vármegyék ellenállása felingerelte a császárt. Neki engedelmes tiszt-

viselkre volt szüksége, a kik rendeleteit pontosan végrehajtják, nem pedig fel-

iratokra, a melyekkel a császári leiratok végrehajtását elodázzák. Az addigi siker-

telenségekért jórészt a fispánokat okolta, s ezért 1785 márcz. 9-én az egész

országot 10 kerületre osztja fel s az egyes kerületek élére biztosokat állít. A kerü-

leti beosztással a vármegyék önkormányzata is megsznt.
Somogy a pécsi kerülethez tartozott, melynek élére gróf Széchenyi Ferenczet

nevezte ki (Millenn. Tört. VIII. 413.).

A vármegye fispánja: gróf Sigray Károly pedig, miután nem volt hajlandó a
s
Temondása.

an

császárt alkotmányromboló munkájában támogatni, 1785 ápr. 17-én lemondott.

De ebben az évben még egy tisztújítás volt, mely alkalommal Becsevölgyi Paiss

Boldizsárt els, Gaal Antalt pedig újból másodalispánná választották meg.

A császár 1784-ben még megengedi, hogy a vármegyék évenként egyszer
A

s

™
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barnása!

gylésezzenek, de a mint a kerületi biztos megkezdi mködését, az önkormányzat
utolsó foszlányait is széttépi. Az 1785-ben megválasztott alispánok közül, csupán

Becsevölgyi Paiss Boldizsárt ersítette meg tisztében a császár. Ettl kezdve,

1790-ig, egy alispánja volt a vármegyének. Széchenyi Ferencz kerületi biztos

1786 szept. 26-án kelt rendeletével betiltotta a megyegylések tartását (1786
Prot. HL. No. 3078.), s e naptól megsznnek a „Nos Universitas" kezdet vár- ^tósi^yl"^;
megyei kiadványok. A közigazgatás nyelve a latin helyett a német lett.

De ez csak kezdete volt a németesítésnek. 1786-ban elrendeli a császár,
Az
mé

s

tesuése
ne "

hogy községi tanítók csak azok lehessenek, a kik a német nyelvet beszélik s a

német rendszerben jártasok (1786. Prot. IV. No. 3497.). A német nyelv sikeres

terjesztése érdekében a császár a ffigyelmet a középiskolákra fordítja. A ferencz-

rendeknek már Mária Terézia királyn uralkodása alatt volt egy középiskolájuk

Segesden, a melynek fenntartására a vármegye 600 frt-ot rendelt folyósítani

(1776. évi prot, 2. pag. 287—316. sz.).

A császár azonban Kaposvárott akart gimnáziumot feliállítani, melynek helyét

1789-ben ki is jelölték.

Addig, míg II. József rendszere a fegyveres erre támaszkodhatott, semmi
sem zavarta annak kifejldését ; de a mint a külháború az egész hadert igénybe
vette, már nem lehetett féken tartani a kitör elégületlenséget.

Az 1788-ban megindított török háború következtében a császárnak újonczokra a török háború

volt szüksége, s emellett a sereg ellátásáról is gondoskodnia kellett. Hogy a császár
<SUJonczoz

a vármegyéket megnyerje, megengedte a megyegylések tartását. A vármegye
azonban egykedven vette tudomásul a császár parancsait s azokat ellenmondás
nélkül teljesítette, anélkül hogy lelkesedést vagy különösebb érdekldést mutatott

volna, mert a vármegyei önkormányzat megszntével a közigazgatás egy léleknélküli

gép lett, melyet csak a fegyelem s a felsbbség iránti engedelmesség tartott össze.

A Belgrád elfoglalására rendelt császári seregnek a vármegyén való átvonu-
lása rendkívül lassan ment végbe. A katonaság nagymennyiség élelmiszert fogyasz-

tott el, minek következtében, 1788 tavaszán, különösen Siófok környékén nagy volt a Kenyérhiány.

kenyérhiány és az ínség (Marczali i. m. III. 405.). A vármegye már 1788 tavaszán
panaszkodik a kormányhatóságoknak a folyton fenyeget ínség miatt s kimutatni
igyekszik, hogy a gazdasági helyzet következtében az ország a hadviselésre képtelen.

Még súlyosabb csapás volt a vármegyére a folytonos katonai fuvarozás, mely Katonai fuva-

óriási elkeseredést szült a nép között (Marczali i. m. HL 534.). Az egyik község
rozas '

lakosai, elkeseredve a folytonos fuvarozás miatt, a Drávába lökték kirendelt veze-
tjüket, majd hazaérve, a megyei hatóságnak fegyveresen ellenállottak. 1789 nyarán
már mindenütt kitör a nemzeti ellentállás. II. József kénytelen-kelletlen össze- a megyegyié-

hivatja a megyegyléseket, hogy ezzel az ellentállással felvegye a küzdelmet. hivatása.
6

A közgylések ftárgya a terményszállítás felosztása és az újonczozás lett

volna ; de a rendek elssorban a sérelmeket tzik napirendre és az alkotmány
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visszaállítását követelik. Somogy rendéi azonban, miután az egész vármegye kato-
ingven gabona- nasággal volt megszállva, kénytelenek türtztetni magukat s inkább ingyen adják

a kirótt gabonát, de nem tünk meg, hogy a hatóságok azt a varmegyére kivessék

(Millenn. Tört, VIII. 458.).

új kerületi biz- \ 7 1789-ben kinevezett új kerületi biztos, báró Splény József, teljesen tehe-

tetlen a nemzeti ellenállással szemben. II. József, a ki már ekkor súlyos beteg
volt. belátva, hogy a nemzeti ellentállást megtörni nem lehet, szakít eddigi rend-
szerével. Ennek els jele az 1789 decz. 18-án kelt leirat, melynek szövege két-

nyelv, német és magyar. Ugyanakkor elrendeli a földmérésnek és a házak
összeírásának félbeszakítását.

Az els lépés az eddigi rendszer megszüntetésénél csak növelte az ellent-

állást, 1790 els napjaiban maguk a kormányhatóságok is ajánlják II. József

császárnak, hogy mivel a nemzeti ellentállás elnyomására gondolni sem lehet, csak
egy mód van a forrongás lecsillapítására: a magyar alkotmány elismerése, a

megyei választások elrendelése és az országgylés egybehívása. II. József elfogadván
az önkormány- a kanczellária elterjesztését, csakugyan hozzáfog a vármegyei önkormányzat

mása"
8

' visszaállításához. Somogy vármegye 1790 jan. 20-án tartott közgylésében foglal-

kozik a decz. 18-án kelt leirattal s arra hosszabb felterjesztésben válaszol, melyben
18 pontba foglalja össze sérelmeit, Ez volt báró Splény József utolsó szereplése

Gróf sigray Somogy vármegyében ; azután helyet adott gróf Sigray Károlynak, a kit január

"bánsága, havában neveztek ki újból fispánná.

Sigrayt a rendek kitör lelkesedéssel üdvözlik. Mindamellett Sigraynak rend-

kívül nehéz helyzete volt. Az alkotmányos tisztikar még nem volt megalakulva,

a kinevezett tisztviselknek pedig senki sem akart engedelmeskedni. Csakhamar
megérkezik az 1790 jan. 28-iki legfelsbb elhatározás híre is, mely szerint a

császár összes intézkedéseit, a vallásügyre vonatkozó türelmi rendelet, a jobbágy-

ságra és a lelkészségek rendezésére vonatkozó intézkedések kivételével, eltörölte.

Régi állapot. A vármegye lázas sietséggel fog a régi állapot visszaállításához és II. József

összes intézkedéseinek megsemmisítéséhez. A nemesség haragja és gylölete fleg
a földmérk ellen irányul, a kiket záros határid alatt a vármegye területének

elhagyására utasítanak. Egyben kimondják a házszámozás beszüntetését s elren-

delik a házszámok és a községek neveit jelz táblák eltávolítását. Ez intézkedések

áthágóit, a mennyiben jobbágyok : 50 botra ítéli, a nemesek ellen pedig actio

(kereset) indítandó (Várm. Levélt. Prot. 1790. I. Pag. 420.). A közigazgatás nyel-

vét illetleg a vármegye a régi állapotot, vagyis a latin nyelvet kívánja visszaállítani.

Erre nézve még az 1790 jan. 20-án tartott közgylésébl II. József császár-

hoz intézett febratában a következket jelenti ki : „A német nyelv, melynek béhozat-

tatása már azért is iszonyú károkat okozott, hogy a hazának tanult, érdemes fiai

az hivatalokbul kivettettek és azok helyében idegenek, nemtelenek, tudatlanok,

kiknek egész tudományok csak a német nyelvbül áll, bé tétettek, és ezeknek

heltelen rendelései mind a földesuraknak, mind a szegény adózó népnek kárára

voltak és vannak, az egész országban mullon el, és az eddig szokott deáknyelv,

mellyet fölséged is és a magyar korona alatt lev több nemzetek tudnak, annyival

is inkább álléttassék vissza, hogy minden törvény, régi királyi levelek és a nemes-

ségnek legtöbb levelei deák nyelven vannak írva és ezentúl mind munkálkodó
Latin hivatalos fispány, mind v. ispányok és az egész vármegye ezen deáknyelvel ellenek, a

mellyre ezen közönséges gylés által utaséttattak" (Melhárd Gyula i. m. 43. 1.).

Szinte érthetetlen, hogy a vármegye közönsége, mely oly lelkesen szállott síkra

a magyar nyelv érdekében, most a latin hivatalos nyelv mellett foglal állást,

holott már Mária Terézia uralkodása alatt, mikor a vármegyei hivatalos életben

számzve volt a magyar nyelv, Somogyban, az 1772. évi fispáni beiktatás alkal-

mával, kizárólag magyar beszédek hangzottak el a közgylésen. Az 1790 jan.

20-án tartott közgylésen pedig elrendeli a vármegye, hogy az iskolásgyermekeket

a jövben magyar és latin nyelven kell oktatni (1790 Prot, I. pag. 38.).

Ugyanekkor tárgyalta a vármegye Szabolcs vármegye átiratát is, melyben

elrebocsátván a nemzetnek III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt észlel-

het elkorcsosulását, elhatározta, hogy a jövben társadalmi és családi körben

„Magyartipus". nyelvre és viseletre nézve a „magyar typust" fogja felkarolni s attól nem szán-

dékozik többé eltávozni. A vármegye lelkesedéssel tette magáévá Szabolcs vár-

megye álláspontját s ennek azzal is kifejezést adott, hogy a helytartótanácsnak

egy német nyelv leiratát visszaküldötte (1790. prot. I. pag. 437.).
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Közben, mialatt a korona a nemzet örömrivalgása! között visszaérkezett az 11. József ha-

országba, 11. József febr. 20-án elköltözött az élk sorából.
lál8,

A mint II. Lipót átvette az uralmat, márcz. végén már kibocsátja az ország- n. Lipót.

gylésre szóló meghívókat. A királyi meghívólevelet az ápr. 19-én Kaposvárott

tartott közgylésen hirdették ki, mely alkalommal a vármegye a sérelmeknek és

a követi utasításoknak kidolgozására, Festetics Lajos tanácsos elnöklete alatt, külön

bizottságot küldött ki, mely ápr. 29-én Toponáron kezdte meg munkáját. Tagjai

voltak : Nagy Ferencz veszprémi kanonok. Boronkay József, Bakó Mihály, Somssich

Antal, Eperjessy Sámuel, Gombay András, Bóka János és Hegeds Ferencz (Mel-

hárd Gyula i. m. 49-56.).
A máj. 19-ére egybehívott közgylésen a fispán tisztújítást tartott. Alispá- vármegyei tiszt-

nokul Alsószilvágyi Gaal Lászlót és Gyulai Gaal Kristófot választottak meg,
UJlt s '

országgylési követekül pedig — minthogy a vármegye alispánjának a háborús

dolgokkal összekötött naponkénti intézkedések és a megye belbiztonsága miatt

itthon kellett maradnia — Boronkay József és Pallini Inkey Károly táblabírákat

küldték ki. melléjük pedig írnokul Zárka József nemes ifjút és egy megyehuszárt
rendeltek.

Az 1790 máj. 19-én Gaal László els alispán elnöklete alatt tartott közgy- Sc
r
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lésben tárgyalta a vármegye a követi utasításokat és a sérelmeket. A követi utasí-

tásokat öt pontban, de az egész országot és különösen Somogy vármegyét érdekl
sérelmeket 62 pontban foglalták össze. A vármegyét érdekl sérelmek között

szerepel ismét a Bépás kerület visszacsatolásának kérdése, továbbá Várong,

Lápaf és Nak helységeknek Somogy vármegyéhez csatolása.

Az országgylési követi utasítások és a sérelmek jegyzéke fényesen hirdetik

összeállítóinak nagy törvénytudását, de miként Melhárd Gyula már idézett mvé-
ben megjegyzi, egyszersmind annak a nagy visszahatásnak az eredményei, melyet

II. Józsefnek alkotmányellenes reformjai okoztak. Igaz ugyan, hogy a magyar
alkotmány törhetetlen fenntartásának és a nemesi kiváltságok csorbítatlan megrzé-
sének a törekvése vonul át a somogyi gravameneken is, de nem lehet eltagadni,

hogy k is, mint a többiek, a királyi hatalomnak a korlátozására törekedtek

(i. m. 50. L).

A szent korona hazaérkezte után a vármegye a korona rzésére, gróf Schmideyg Koronaórz

László vezérlete alatt, 64 tagú bandériumot szervezett, mely jún. 21-én érkezett

Lengyeltótiból pihenés nélkül Budára, épp aznap, midn a közszemlére kitett koronát

a Szent Zsigmond-kápolnából visszavitték a királyi várban lev kamarába. Ez aktus-

nál a somogyiak állottak sorfalat. Június 23-án a bandérium tagjai, két régi megyei
zászló alatt, a budai Szent János-templomba vonultak, hol káplánjuk misét mon-
dott. 25-én az egész bandérium felvonult a várba s zászlóik alatt a királyi palo-

tától nyugatra foglalt állást, majd átvette Szatmár vármegyétl a szent korona
rzését s júl. 3-ig volt díszrségen, a mikor átadván a szolgálatot a bácsmegyeiek-
nek, miként az egykorú naplóban olvasható : „trombita és más muzsikariadások

között távoztak" (Századok 1881. 342.).

A nemzeti felbuzdulás azonban Somogyban is túlcsapongott. Szigetvár városa szigetvári sza-

Neogrády Imre, akkori jegyzje indítványára szabadságoszlopot emelt, melyet badság° szl°p

nagyarányú népünnepélyek között avatott fel.

Ez a szabadságoszlop csakhamar fhelye lett a tüntetéseknek, melyek, a

franczia forradalmi jelszavak hangoztatása következtében, felkeltették a kormány
figyelmét is, minek következtében a helytartótanács, 1795-ben kelt rendeletével,

ezt az oszlopot, mint a mely a közrendre veszélyes, lerombolni rendelte (Prot.

1795. I. pag. 593.), Neogrády Imre ellen pedig tiszti keresetet indítottak, többrend-

beli bujtogatással vádolták s fogságba vetették. Az ellene megindított per csak
1797-ben végzdött be. Háromévi fogságra s azonkívül pellengérre leend kité-

telre ítélték.

Az 1790/91. évi országgylés bezárása után az 1791. évi máj. 24-én tartott Követi jeien-

közgylésen terjesztették a követek jelentésüket a vármegye közönsége elé, mely
azokat tudomásul véve, a máj. 24-én tartott közgylésébl köszönlevelet intéz

a trónörököshöz, továbbá a nádorhoz és a kanczellárhoz.

Az 1790/91. évi országgylés több reformkérdés megvitatását egy országos Reformkérdé-

választmányra bízván, a vármegye az e bizottság által készítend javaslatok

letárgyalására szkebb bizottságot küldött ki, melynek feladata lett, a javaslatokat

érint észrevételeit és kívánalmait illetleg, a nádorhoz elterjesztést intézni. E vár-

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 26
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megyei bizottság elnökévé az els alispánt választották meg (Melhárd Gyula
i. m. 150.).

Ferenci Hráiy. II. Lipótnak 1792 márcz. 1-én bekövetkezett váratlan halálával Ferenczre

szállott a királyi hatalom, a ki máj. 20-ára, Budára, koronázó országgylésre hívta

egybe a rendeket, A vármegye az 1792. évi ápr. 18-án tartott közgylésében
G

*s!, m
lS7'KS al Alsószilvágyi Gaal László alispánt és Vizeki Tallián Antalt, a dunántúli kerületi

tábla ülnökét választotta meg követekül. Közülök Gaal László Vas vármegyébl
származott. Családja Váthon és Szilvágyon volt birtokos. Házassága révén 1781-ben
telepedett le Somogyban, hol csakhamar annyira megnyerte a rendek bizalmát,

hogy 1790 máj. 4-én egyhangúlag els alispánná választották meg. Már az

1790—91. évi országgylésre is t akarta a vármegye küldeni, de ekkor a köz-

igazgatás érdekei kívánták, hogy otthon maradjon ; most azonban, a kitörfélben

álló franczia háború küszöbén, különösen fontos volt, hogy az a férfiú képviselje

a vármegyét, a ki bölcs mérsékletével méltóképen megállja a helyét az ország-

gylésen.
Követi utasítá- a követi utasításokat Paiss Boldizsár elnöklete alatt Zsolnai Dávid veszprémi,
SOK lGltíIl-

tések. Szanyi Ferencz pécsi kanonokból, továbbá Boronkay József táblabíróból és Nóvák
Zsigmond fjegyzbl álló bizottság dolgozta ki. 11 pontból állott.

A vármegye hangsúlyozta, hogy az ország alkotmánya és a nemesi kiváltságok

fölött különösen rködjenek, a vármegyék állását és tevékenységét pedig ne
engedjék kérdés tárgyává tenni vagy gyengíteni. A negyedik pontban meghagyják
a követeknek, hogy a vallási ügyek tárgyalását ne támogassák. Úgy látszik, meg-
elégelték az elz országgylés izgalmait s belátták, hogy az ily ügyek feszege-

tése csak a nagynehezen megszilárdult rendnek és békének lehet kárára ; utasítják

továbbá a követeket, hassanak oda, hogy a megrögzött bnösökön a halálos ítélet

végrehajtható legyen, hogy további intézkedésig az adó ne emeltessék, a nemzetet

és vallást támadó gúnyiratok ne terjesztessenek, illetleg terjesztésök megakadá-
lyoztassék. A nyolczadik pontban az ily tartalmú könyvek közül a „Grosse Wahr-
heiten u. Bábel, Ninive és Manchermion" (helyesebben Manch Hermáon) czímeket
sorolják fel ; s végül, hogy a nagy port felvert Illyr kanczellária töröltessék el

(Melhárd Gyula i. m. 158—166.).
Az országgylési követek jún. 15-én keltezték els jelentésüket, a melyet a

júl. 2-án Kaposvárott tartott közgylésen olvastak fel. A végjelentésüket az ország-

gylés berekesztése után hazatér követek személyesen adták át az aug. 6-án

tartott közgylésen. A követi jelentés örömmel emlékezik meg a magyar nyelv

érdekében hozott határozatról. A jelentésbl azt is láthatjuk, hogy a rendek
könnyszerrel ajánlották fel a franczia háborúra elssorban nem a jobbágyokat,

hanem a földesurakat terhel segedelmet (Melhárd Gyula i. m. 158—159.).
Forradalmi J e_ Az 1790. évi országgylés megszilárdította a régi közjoggal együtt a régi

társadalmi rendet is. A forradalom pedig akkor még nem támadta meg a trónt,

de gyzelme mindenesetre egyértelm volt az egyházi és rendi kiváltságok eltör-

lésével. Azokat az eszméket hirdették Parisban, a melyek ellen II. József idejében

küzdött a magyar nemesség és a papság ; csakhogy ezek az eszmék most sokkal

erszakosabb alakban léptek fel. A mi akkor a magyar államot alkotta, király,

prelátusok, mágnások, köznemesek és kiváltságos polgárok, mind elvi és termé-

szetes ellensége volt a forradalomnak.
Martinovics. Ferencz király közvetetlenül trónralépte után nagy figyelemmel kísérte a nagy-

számban közkézen forgó röpiratokat ; ezek között különösen a Martinovics Ignácz

szászvári apát, II. Lipót király udvari vegyésze által írt, de névtelenül megjelent

„Oratio ad Proceres" vonta magára a figyelmét. A helytartótanács ápr. 23-án az

összes vármegyékhez intézett leiratával elrendelte a szerz kinyomozását és az

összes található példányok lefoglalását. Utóbb, midn a röpirat magyarul is meg-
jelent, ezeknek a lefoglalására és a fordító kinyomozására is kiterjeszti a rende-

letet. Somogy vármegye mindkét leiratra azzal válaszolt, hogy sem a szerznek,

sem a munka példányainak nyomára nem akadt ; st megjegyzi, hogy a vármegye
területén sem nyomda, sem könyvárus, de még könyvköt sem található. Mind-

amellett a vármegye utasította a szolgabírákat, hogy a vásárokra érkez könyv-

kereskedkre, a kiktl a vidéki nemesek olvasmányaikat be szokták szerezni,

ügyeljenek (Századok 1878. 215.).

A nyomozások azonban nem jártak eredménynyel, de Martinovics, midn látta,

hogy az udvarnál kegyvesztett lett, elkeseredésében az izgatás terére lépett ; elbb
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röpiratokat bocsátott ki, melyek I. Ferencz kormányzatát élesen bírálják, majd a

franczia konventtl az 1794. év tavaszán megbízást nyervén a forradalmi eszmék
terjesztésére, e czélból Bécsben és Magyarországon titkos társaságokat alapított.

E titkos társaságok egyikébe többi között gróf Sigray Jakab, Somogy vár- s
°X|ytár
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megye fispánjának fia is belépett, a ki 1793 telén ismerkedett meg Martinovics- ságban.

csal. Sigray Jakabot Martinovics fleg azért igyekezett megnyerni, hogy össze-

köttetései révén a forradalmi eszméket a fúri körökben is terjeszsze. Csakhogy
Martinovics csalódott Sigrayban, a ki egy bécsi kertész leányát vette nül s e

miatt nemcsak atyjával hasonlott meg, de összeköttetései a fúri körökkel is

megszakadtak. Leginkább Kszegen igyekezett a titkos társaságnak tagokat tobo-

rozni. Ezek közé tartozott Rosty János, a kszegi kerületi tábla jegyzje és

Rosty Pál földbirtokos, mindketten a vármegyében is birtokos család sarjai, de

magából a vármegyébl senki sem csatlakozott a mozgalomhoz (Századok 1879.

59—60.). A titkos társaságot azonban csakhamar felfedezték. Sigray Jakab, a

társaság igazgatóinak egyike, Martinovicscsal együtt 1795 máj. 20-án hóhérbárd

alatt végezte életét. Sigray Károlyt, a vármegye fispánját, annyira megrendítette

fia halála, hogy állandóan betegeskedett és csak ritkán jelent meg a megye-
gyléseken.

A franczia köztársaság hadainak sikerei Olaszországban az 1796. év folyamán

már az örökös tartományokat fenyegették. I. Ferencz tehát kénytelen volt ország-

gylést egybehívni, hogy a háború viselésére elegend segedelmet kapjon. A meg-
hívót az 1796. évi okt. hó 20-án tartott közgylésben tárgyalta a vármegye.

A fispán távolléte alatt az elnöki széket Graal László alispán foglalta el. A bete-

gesked fispán a közgyléshez intézett levelében követekül Gaal László alispánt

és Zichy József kir. tanácsost ajánlotta. E közgylésen azonban váratlanul szót

emelt Nagyatádi Czindery Pál s kifejtvén, hogy mivel a királyi meghívóban az Czindery Pál.

országgylés tárgyául csakis a segedelem szerepel, ennélfogva a megválasztott

követeket oda utasítsa a vármegye, hogy az ország sérelmeit is tartoznak a felség

elé terjeszteni.

Czindery hatásos beszéde csakhamar megváltoztatta a hangulatot. A közgy-
lés, mellzve a fispán jelöltjeit, követekül Czindery Pált és Kovács Antal tábla-

bírót választotta meg, majd Ladányi gróf Schmidegg László elnöklete alatt bizott-

ságot küldött ki a követi utasítások megszövegezésére. A 16 pontból álló követi So™°£[
*f:

utasítás utolsó pontjában a vármegye meghagyta a követeknek, hogy mindaddig, tikája.

míg a felség a követi utasításokban részletezett kívánalmakba bele nem egyezik,

semmiféle segélyt meg ne szavazzanak és ha ez utasítás ellenére hoznának vala-

mely határozatot, az országgylési jegyzkönyvbe ünnepélyes óvást vezettessenek

be, a melyet a vármegyéhez intézend jelentésükhöz hiteles alakban mellékeljenek.

Bécsben azonban csakhamar megtudták az okt. 20-iki megyegylésben történ-

teket. A kanczellária futárral küldte le a vármegye közönségéhez a felségnek

nov. hó 1-én kelt leiratát, melyet a nov. 15-iki közgylésen olvastak fel. E leirat

értesíti a vármegyét, hogy Czindery Pált az okt. 20-iki megyegylésen tartott Az
d
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lázító beszéde miatt a követi tisztbl kizárja és egyben meghagyja a vármegyé-
nek, hogy helyébe más, békés indulatú követet válaszszanak. Egyúttal kemény
szavakkal megrótta a vármegyét is, mert Czindery beszédét közhelyesléssel fogadta

s a követeknek oly utasítást adott, mely a legfelsbb királyi tetszésnek nem
felel meg.

A közgylés fájdalmasan vette tudomásul a királyi leiratot és elhatározták,
A

hatás
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hogy az okt. 20-iki közgylés jegyzkönyvi kivonatát megküldik a felségnek és

felterjesztésükben kijelentik, hogy Czindery beszédét semmiféle más értelemben

nem vették, mint a minben az a jegyzkönyvbe vezettetett s azt nem közfel-

kiáltással fogadták el. Egyben József fherczeghez és a herczegprimáshoz is

feliratot intéztek, hogy vegyék ügyüket pártfogásba. Végre pedig arra az esetre,

ha a felség Czinderynek nem bocsátana meg
;
helyébe Somssich Antalt választották

meg követül, a ki azt azonban nem fogadta el.

Ezalatt Czindery követtársával, az öreg Kovács Antallal, nov. 6-án Pozsonyba A
£jleSyei

gy

érkezett. Megbízólevelüket átadván, a kir. személynök rögtön magához kérette

Czinderyt és tudtára adta, hogy miután a felség t a követségtl megfosztotta,

Pozsonyt azonnal el kell hagynia. Czindery bemutatta beszédének hiteles szövegét
s azt magyarázni igyekezett, a királyi személynök azonban azt tanácsolta néki,

hogy menjen egyenesen Bécsbe. Czindery elhagyja ugyan Pozsonyt, de távozása

26*
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eltt kijelenti, hogy követi tisztétl mindaddig vissza nem lép, míg a vármegye
vissza nem hívja. Követtársa ugyan az országgylésen felszólalt eme törvénytelen

eljárás ellen, kijelentvén, hogy az elmozdítása a sarkalatos törvényeinkkel, az
oltalomlevéllel és a vármegye cselekvési szabadságával ellenkezik

; de felszólalása

nem talált visszhangra.

Kovács Antal még egy kísérletet tett Czindery érdekében, a királyi személy-
nkhöz, majd a herczegprímáshoz fordul, hol azonban azt az értesülést nyerte,

hogy a vármegye kormányzatát más, alkalmasabb emberre fogják bízni, a ki a
„megyét helyesebb eljárásra fogja vezetni".

S
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-^ Czindery-ügy, mely tulajdonképen egy jellemtelen besúgásnak a következ-

ménye volt, lassanként elsimult. Kovács egyedül képviseü a vármegyét az ország-

gylésen, mely 50 ezer újonczot, kétmillió négyszázezer pozsonyi mér rozsot.

3,760000 pozsonyi mér zabot, 20.000 ökröt és 10.000 lovat szavazott meg a
francziák elleni hadjáratra. Ebbl az összegbl a vármegyére 1236 ember, 50 ezer

mér rozs, 60 ezer mér zab, 445 ökör és 222 ló szállítása esett.

A vármegye követi utasításaiban kidolgozott sérelmekrl Kovács Antal követi

jelentésébl csak annyit tudunk, hogy azokat az országgylés a felség elé terjesz-

tette, a ki meg is Ígérte, hogy azokat tanulmányoztatni fogja. Kovács Antal
végjelentését az 1797. évi jan. 18-án tartott közgylésében tárgyalta a vármegye
közönsége s fáradozásaiért köszönetet szavazott neki (Melhárd Gyula i. m. 193—233.).

Nemesi felkelés. 1797 elején Olaszországban rendkívül kedveztlenre fordult a császári hadak
helyzete. Bonaparte Napóleon, a franczia hadak vezére, márcz. 24-én már Leobenbe
ért, honnan Bécs felé látszott fordulni, s habár a gyztes hadvezér ekkor maga
kezdte meg a békealkudozásokat, I. Ferencz király mégis fegyverbe szólította a
nemességet, mely felhívásra a vármegye sietve tette meg az elkészületeket.

Az összeírások szerint személyes felkelésre 127-en voltak kötelezve, a porták
A
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g?i fe '" utí*u Pec^S 371-et állított ki a vármegye. A tisztikart az 1797. évi május 22-én

''tartott közgylés a következleg alakította meg: Els kapitányok: Festetics Lajos,

Gyulai Gaal Gábor. Másodkapitányok: báró Maithényi Antal és Zarkaházi Zárka
Károly. Fhadnagyok: Nitzky Antal, Polaesek Pál, Ország András, Somogyi
Zsigmond. Alhadnagyok : ifj. Borda Antal, Vasdényey Antal, Hunkár János,

Vörös Sándor. Hadbíró Palles Ignácz. Számviv Hunkár László, fhadnagyi
ranggal. Zászlótartók : Vajda Vincze és Tevely Antal. rmesterek : Bárány István,

Bárány Pál, Roboz István, Szakátsi Simon István.

Somogy vármegyét a 4-ik dandárba osztották be, mely dandárhoz Somogyon
kívül még Tolna, Gyr, Veszprém, Baranya és Mosón vármegye tartozott. Ez a
dandár gróf Eszterházy János parancsnoksága alatt állott. A somogyi csapat

parancsnoka gróf Schmidegg László, majd Széchenyi lett. A somogyi felkelk, a

kiknek ruházata veres nadrágból, zöld dolmányból és mentébl s fekete csákóból

állott, júüus havában Körmendre vonultak, majd innen a szombathelyi táborba

(Várm. Lev. Ins. iratok. Hadtört. Közi. 1888. 52.). Mialatt azonban a szombathelyi

táborban a hadgyakorlatok folytak, azalatt okt. 17-én megkötötték a campoformiói

békét, mire I. Ferencz király hazabocsátotta a felkelket.

A következ évben gróf Sigray Károly fispán, a kire Bécsben a Czindery-
Széchenyi Fe- eset miatt különben is nehezteltek, agg korára hivatkozva, lemondott a fispáni

Jisp n
" méltóságról. Helyébe a király 1798 ápr. 6-án gróf Széchenyi Ferenczet nevezte

ki, a kinek beiktatása júl. 4-én a szokott fénynyel ment végbe. Kinevezése jó
benyomást keltett a vármegyében, mert II. József alatt elvállalt kerületi biztosi

állásáról, nem akarván II. József németesít törekvéseinek eszköze lenni. 1787-ben
lemondott s ezzel nagy népszerségre tett szert. Az 1790—91. évi országgylésen

már ismét tevékeny részt vett, majd a nemzet és a király képviseletében a

nápolyi udvarhoz küldöttek, hogy a királynak a koronázási emlékérmet át adja.

Fispánná történt kinevezésével egyúttal a Dráva és a Mura folyók szabályozá-

sának királyi biztosa is lett.

Fispánsága alatt számos üdvös intézkedés történt. Els ízben 1800 máj. 20- án

tartott tisztújítást, mely alkalommal Inkey Károlyt els, Edvi Illés Ferenczet pedig
a járások új másodabspánná választották. Ugyanezen a közgylésen megváltoztatják az eddigi

járási beosztást. Az új beosztás szerint megsznik az eddigi kanizsai járás elne-

vezés és a vármegyét öt járásra osztották fel. Az új járások székhelyei Igal,

Szigetvár, Babócsa, Kaposvár és Marczali s ez a beosztás 1843-ig maradt érvényben

(Várm. Levélt. 1800 prot. No. 618. pag. 347.). Az 1806 jún. 6-án tartott közgyü-
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lésben hozott határozat értelmében a vármegye hivatalos nyelve a magyar lesz,

s a közgylési jegyzkönyvek is magyarul vezettetnek.

A közegészségügy terén is két jelentékeny újítás lép életbe ; az egyik a Kgyéb újítások,

himloltás, melyet 1804-ben hozott be a vármegye (Prot. 1804. IV. pag. 145.), a

másik az 1803. évi vármegyei szabályrendelet, mely véget vetett a kuruzslásnak,

midn a javasasszonyokat az orvoslástól és a jóslásoktól eltiltotta (Prot. 1803.

I. pag. 667.).

A közrend szempontjából figyelmet érdemel az 1804. évi statútum, mely a

szerencsekerekekkel való üzérkedést és más szerencsejátékokat eltiltja (Prot. 1804.

II. pag. 850.).

Mivel a vármegyeház épülete a XIX. század elején már nem volt elégséges

a rohamosan fejld közigazgatás részére, herczeg Esterházy 1806-ban a vár-

megyei hivatalok és a vármegyei börtönök czéljaira a kaposvári gazdatiszti lakot

engedte át.

De bármennyire szívén viselte is Széchenyi a vármegye érdekeit, mégis csak

a francziák elleni hadjárathoz szükséges katonaság kiállítása és a kivetett hadi-

költségek behajtása feletti felügyelet voltak a fteendi.
Az 1800. évi szept. hó 29-én tartott bizottsági közgylésben a vármegye A

d
s

°,f
ogyi ha"

rendéi az elnökl fispán indítványára egy gyalogzászlóalj és egy század lovasság

kiállítását határozták el.

A lovasszázad kizárólag nemesekbl állott volna, a gyalogságot ellenben

toborzás útján igyekeztek összehozni. A vármegye nemessége október közepén
már javában gyakorlatozott a kaposvári mezn ; ellenben a gyalogság egybegyj-
tése rendkívül lassan haladt elre, úgy hogy okt. végére még alig egy századra

való csapott fel. Miután tehát a toborzás nem sikerült, a vármegye a hiányzó

katonaságot a népesség arányában vetette ki az egyes községekre s a községnek
kötelességévé tette a ráes újonczszámot kiállítani. A községi elöljárók azután

összefogdosták a faluban a munkakerülket, a közismert naplopókat és vereke-

dket és Kaposvárra kísértették. így azután október végére az egész zászlóalj

létszáma ki volt állítva.

A lovasság gróf Gatterburg József els kapitány parancsnoksága alatt állott.

A gyalogzászlóalj parancsnoka Roth Péter rnagy volt. Századparancsnokok
Huyliczka, Siklóssy, Szentléleky, Troyanek, Vidák és Oroszy Benjámin voltak.

Nov. 1-ére a gyalogzászlóalj és a lovasszázad teljesen fel volt szerelve.

E napon az egész felkelt sereg zászlai alatt kivonult a kaposvári mezre, hol

báró Ott cs. kir. tábornok szemlét tartván, a felkelket feleskettették. A lovas-

század már másnap útrakelt s Lengyeltóti, Szemes, Siófok és Lepcsényen át

Veszprémbe vonult, hol a székesfehérvári ezredbe osztották be (Hadtört, közi.

1888. évf. 52. 1.). De nem így a gyalogság, mely teljesen elkészületlen volt ; a

tiszteket csak okt. 26-án nevezték ki, a legénység jórészét is csak okt. hó vége
felé hozták be Kaposvárra, a fegyelmezetlen újonczok begyakorlása nehezen ment,

végre is nov. 6-át tzték ki az indulásra. A zászlóalj két csapatban vonult volna.

A 2-ik, 4-ik és 6-ik század nov. 6-án indult el, niíg az 1-s, 3-ik és 5-ik nov.

7-én. Az utóbbi csapattal vonult a zászlóaljparancsnok, a zászlóval. Az els csapat

nov. 6-án csakugyan kivonult Kaposvárról s Szomajomon s Nagybajomon át nov.

9-én Tapsonyba ért.

A hadvezetség, esetleges szökések megakadályozása czéljából, a herczeg

Czartoryski-féle vasasezred parancsnokának utasításul adta, hogy az akkoriban
Pécsváradtól Istvándiig terjed vonalon állomásozó ezredbl fél századot küldjön a

Tapsony felé menetel velites gyalogság után. A fél század vasas éppen nov. 9-én
délután ért Tapsonyba. midn Szentléleky kapitány mind a három századot fegy-

vertelenül felállította s tudtára adta a katonáknak, hogy a most érkezett vasasok
ket egész Szombathelyig tartó útjukban mindenütt kísérni fogják, nehogy kedvet
kapjanak a szökésre. Midn erre az újonczok zúgolódni kezdtek, az altisztek arra a somogyi ka-

kérték, hogy tekintettel a legénység izgatott hangulatára, a kíséretében lev vasas- dáL.

tiszttel távozzék a legénység arczvonala ell. Szentléleky azonban hajthatatlan

maradt, st a mellette lev vasastiszt parancsot adott a vasasoknak, hogy húzzák
ki kardjaikat. Ez még jobban felbszítette a legénységet, mely „fegyverre" kiál-

tással szétfutott s csakhamar feltzött szuronynyal jelent meg az utczákon s a

vasasokat, a hol találta, legyilkolta. A vasasok a túlervel szemben tehetetlenek

lévén, tisztjeikkel együtt úgy szétfutottak, hogy csak napok múlva lehetett ket
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összeszedni. Sokan még lovaikat is otthagyták és gyalog menekültek. Két vasas
éppen nyergelt az istállóban, midn a zendülés kitört. Látván, hogy nem mene-
külhetnek, eltorlaszolták az ajtót, mire a zendülk betörték a mennyezetet és a
vasasokat kivonszolva, iszonyú kínzások között legyilkolták.

A
me*eWJése!

Szentléleky kapitányt csak a helybeli plébános lélekjelenléte mentette meg a
biztos haláltól. Szentléleky egy mellékajtón kiosont s Berzeviczy fhadnagy tár-

saságában Kiskomáromba menekült. A többi tisztek, midn a zendülés kitört,

kereket oldottak, mindenki futott a merre látott, csak egy Némethy nev alhad-

nagy maradt Tapsonyban, a kit a zendülk közrefogtak és felszólítottak, hogy
legyen parancsnokuk. Ezután a zendülk nekiestek az elmenekült tisztjeik pogy-
gyászainak s azokat felprédálva, megtámadták a kocsmát, a pinczébl a hordókat
felhozták s a bort az utczákon szétfolyatták. Majd magukhoz véve az elmene-
kült vasasok fegyvereit és lkészletét, az egész helységet felprédálták.

A
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Estefelé a zendülk a Tapsony melletti mezn tanácskozást tartva, elhatároz-

ták, hogy a Nagybajomban visszamaradt második osztály legénységét is csatla-

kozásra fogják felszólítani. Nagybajomba éjfél után érkeztek és nagy ordítozással

vonultak be a helységbe, mire az ott tanyázó vasasok ijedtükben megszaladtak;
csak a kocsma udvarán találtak egy vasaskatonát, a kit agyonszúrtak.

faszióaij
ses E közben a Nagybajomban elszállásolt második osztály is értesülve a Tapsony-

ban történtekrl, a zendülkhöz csatlakozott. Még a zászlótartó is cserbenhagyta
zászlaját, a zászlóaljparancsnok pedig az ágyból ugrott ki s követve a vasasok
példáját, elmenekült. Erre az egész zászlóalj féktelenül garázdálkodni kezdett a

Fosztogatások, községben. A zendülk elbb a zsidó boltost fosztották ki, majd Festetics Antal,

Paiss Boldizsár volt alispán, Horváth Ádám és Sárközy István fszolgabíró házaira

törtek s azokat teljesen kifosztották. Sárközy szerencséjére nem volt odahaza,

mert különben, miután sok legényt fogdostatott össze a katonaság számára, fel-

tétlenül felkonczolták volna. Családját is egy Ács nev jobbágya mentette meg,
a ki Sárközynével és gyermekeivel a szomszéd Jákóra menekült ; de a zendülk
az egész Sárközy-kúriát elpusztították.

Somslich- A zendülk másnap reggel Sárdra törtek, honnan azonban a Somssich család.
k-astéiy. értékesebb ingóságaival, még idejekorán elmenekült. A zendülk betörték a kas-

tély kapuját, az egész kastélyt felprédálták és az istállóban talált nemesvér
lovakat leszúrták. Még a családi kápolnát is meggyalázták. November 10-én dél-

után a bortól elázott zendül had Hetes alá szállott és Némethy és Varjú nev
tisztjeiket küldték be a faluba Jankovics nyugalmazott rnagyhoz, hogy számukra
élelmiszert küldjön ki. Jankovics azonban azt válaszolta nekik, hogy haramiákat

a

'nagy!

cs *' nem szokott megvendégelni ; de ha házát megtámadni merészeUk, készen várja

ket. Erre a zendülk éktelen haragra lobbanva, megtámadták a kastélyt. Janko-

vics egy darabig az ablakból lövöldözött reájuk, de midn a zendülk átmásztak

a kastélyt körülvev kfalakon, belátván, hogy a túlervel szemben nem veheti

fel a küzdelmet, kis fiával együtt egy rejtekajtón át elmenekült. A zendülk
betörtek a kastélyba, azt teljesen elpusztították, s még az udvaron lev baromfit

is levágták.
k
sz^.id^l°

szy Oroszy Ben, a 6-ik század kapitánya, a ki útközben búcsúzni betért Ist-

vándiba, nov. 11-én értesült a történtekrl. Tapsonyba ment tehát, hol Vidák
kapitánynyal találkozván, elhatározták, hogy a zendülk után indulnak és ket
megállásra bírják. El is jutottak Nagybajomba, de Vidák innen nem mert tovább

menni, mert arról értesült, hogy a zendülk tisztjeikre fegyvert fogtak ; mire

Oroszy egymagában továbbindult Sárdra, s onnan másnap egy lovász kíséretében

Hetesre, hol felkereste a tivornyázó zendülket s hosszas tárgyalás után sikerült

ket rávenni, hogy Kaposvár és Toponár megrohanásától elálljanak s vezetése

alatt visszatérjenek Tapsonyba. Mivel azonban a legénység egy része holtrészegen

hevert a földön, a boroshordók között, a felkészüldés lassan ment. Végre meg-
indult a menet Mezcsokonya felé, de alig értek oda, a zendülk elször a falu

végén álló korcsmát rohanták meg. majd ellepték az egész helységet s ismét

prédálni kezdtek.

E közben a vármegye állandó választmánya Somogyi Zsigmond vármegyei
A
gyeta^veie*. várnagyot Mezcsokonyára küldötte, aki a vármegye kegyelmi levelét a zendülök

eltt felolvasta. Erre Oroszy rábeszélésére megtértek és egyenesen Kaposvárra

vonultak, hova Oroszy Somogyi várnagyot elreküldte, hogy a vármegye urait

a lázadó had visszatérésérl értesítse (Oroszy Benjámin fatális története. Olmütz.
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1803. Az eredeti példányról másolta Paczolay József. Kézirat Sárközy Imre bir-

tokában).

Bár a vármegye kegyelmet biztosított a megtérknek, a vasasok legyilkolása

nem maradhatott megtorlatlanul. A kiküldött rögtönítél bíróság hat közkatonát

kötél általi halálra, egyet pedig agyonlövetésre ítélt. Még Oroszt) Ben is súlyosan

bnhdött azért, mert a lázadó katonák élére állott. Pedig egyedül az érdeme,

hogy a bortól feltüzelt, zabolátlan tömeg nem rohanta meg Kaposvár városát.

Mivel teljesen a saját elhatározásából ment a fellázadt zászlóalj után, nem tudta

magát tisztázni ama vád alól, hogy a lázadókkal összejátszott. Mint volt cs. kir.

katonatisztet a hadbíróság várfogságra ítélte, melyet Olmützben nehéz vasban

töltött el. Itt írta fentebb idézett emlékiratát, a melyet forrásul felhasználtunk.

Ezalatt a felkelt lovasság, mely kizárólag nemesekbl állott, Veszprémben A
s^áVo™-
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táborozott. Deczember havában azonban a székesfehérvári ezredet is a Lajta zála.

mellé rendelték, az országból való kivonulás azonban elmaradt, mert a deczember
25-én aláírt fegyverszünet az ellenségeskedésnek egyelre véget vetett. A felkelt

nemesség ennek ellenére átlépte a határt és Bécsújhely körül vonták össze.

Az 1801 február 9-én megkötött béke után a felkelt sereg még egy ideig Stájer-

országban 2,'vakorlatozott s csak április havában bocsátották haza (Hadtört. Közi.

1888. 63.).

A luneville-i békekötés után a bécsi udvar a hadsereg újjászervezését tzte ki

feladatul, mely czéh'a elssorban Magyarország erejét készült a kormány kiaknázni.

E végbl I. Ferencz király 1802 május 2-ára ismét országgylést hívott egybe, I8

g^
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ü°és
mely királyi meghívót a márcz. 29-én tartott közgylésen hirdették ki, melyen
gróf Széchenyi Ferencz helyett, a ki Pesten betegen feküdt, Pallini Inkey Károly

alispán elnökölt, Mindenekeltt felolvasták a fispán levelét, a melyben Gaal
László tanácsost, Boronkay József és Kováts Antal táblabírákat s végül Festetics

Lajost ajánlja követekül. Egyúttal felkéri a rendeket: „hogy rövid, összevont,

mindnyájunk tiszteletét, szeretetét s bizalmát kifejez szavakkal fogalmazott uta-

sítást készítsenek".

A rendek megfogadták a fispán tanácsát. Az ajánlottakat választották meg
követekül, kik tizenkét pontból álló utasítást kaptak, a melyekben kérik az elz
gylések bizottsági munkálatainak elterjesztését, erélyesen követelik azonban a

nemesi kiváltságok tiszteletben tartását, Helyeslik a meghívóban érintett ügyek
támogatását, követelik az utolsó török és a franczia háborúk folyamán a kincstári

szállítások következtében tetemes kárt szenvedett adózó nép kártalanítását, óhajtják

a vármegyei zsidóság türelmi adójának mérséklését, tiltakoznak a pécsi akadémiá-

nak Gyrbe való átvitele ellen, a nemesekre sérelmesnek tartják az eszéki hídvámot,

szorgalmaztatni kívánják a Kapós, Sió, Dráva szabályozását s felszólalnak ismét

Répás és Ketel visszacsatolása érdekében (Melhárd Gyula i. m. 237—238.).

A vármegyei követek jelentését a jún. 21-én tartott közgylésben tárgyalja

a vármegye és hat pontba összefoglalva küldi meg követeinek a pótutasításait,

melyek szerint a hadkiegészítés : capitulatio (szegdés, alku) útján történjék, az

adózás alapjául szolgáló vármegyei jobbágytelkek számát a korábbi 102-re szállít-

sák alá, új, igazságos portaösszeírást sürgessenek, az 1794-ben besorozott katonákat •

bocsássák haza. A nemesek összeírása mellztessék; katonának a népesség jelen-

tékeny részét alkotó zsidóságból is sorozzanak s mindazt, a mi a megye és az

országnak javára szolgál, mozdítsák el (u. o. 239— 240.).

Az országgylés a porták számának kiigazítása czéljából a nádor elnöklete

alatt bizottságot küldött ki, melyhez Inkey Károly, a vármegye követe, terjedelmes

emlékiratot nyújtott be a vármegye portáinak leszállítása érdekében ; de ez el-
terjesztésnek nem volt eredménye.

Az 1802. évi országgylésen ismét tárgyalás alá került a Répás kerület ügye. Somogy határ-

Idközben azonban a Dráva Zákány alatt új ágat mosott magának s ezáltal szigetté
pöre '

változtatott egy 10—12 holdnyi területet, melyet Krös megye lakosai sietve elfog-

laltak. Ez a terület, a Keter-dl, eredetileg a zákányi uradalomhoz tartozott, s

csak a Dráva mederváltozása következtében került Répáshoz. E dl tulajdonosa,

gróf Széchenyi Ferencz, ugyan rögtön tiltakozott a foglalás ellen, de minden
eredmény nélkül. Az 1790—91. évi országgylésen azután szóba kerül úgy a
Répás kerület, mint Keter-dl hovatartozásának ügye, de ígéreteken kívül nem
történt semmi. Az 1802. évi országgylés folyamán azonban felmerült egy vegyes-
biróság eszméje, mely eltt az érdekelt felek kifejthetik igazaikat s elterjeszt-
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hetik bizonyítékaikat. így keletkezett az 1802. XXVII. törvényczikk, melyben a
király ebben az ügyben egy polgári-katonai vegyesbizottság kiküldését igérte s

elnökévé József nádort nevezte ki, meghagyván neki, hogy a bizottság többi

tagjait a helytartótanács és a budai katonai fparancsnokság tagjai közül szemelje
ki. A bizottság meg is alakult, de az els tárgyalást, melyet 1804 február 1-ére

tztek ki. a kanczellária akadékoskodása következtében nem lehetett megtartani

;

végre is, hosszas huzavona után, 1805 márcz. 8-án kezdték meg a tárgyalást

Budán, s az 1807 jan. 20 -26. napjain tartott bizottsági ülésekben fejezték be.

A bizottság egyhangúlag hozott határozatával akként döntött, hogy Magyar-
ország és Horvátország között a természetes határ a Dráva és nem a Zala vize

;

ebbl folyólag kimondja tehát, hogy a peres terület Somogy megyéhez lenne

ugyan csatolandó, ámde ezáltal a varasdi generalátus abba a helyzetbe kerülne,

hogy nem tudná szükségleteit fedezni. Ezért a bizottság abban a véleményben
vau, hogy a varasdi generalátus maradjon meg mindaddig Répás és Ketel birto-

kában, míg a katonai Határrvidék feloszlik, vagy e terület helyett a generalátus

más területet kap. E határozat alapján keletkezett az 1808. évi január 8-án kelt

legfelsbb elhatározás is. A vármegye ezt márcz. 9-én tartott közgylésében tár-

gyalja és köszön feliratot intéz az uralkodóhoz, egyúttal pedig kéri. hogy a

visszakebelezést a legközelebbi országgylés czikkelyezze be (G-ábor Gyula czikke.

Századok 1911. évf. 161—170.). Ezzel azután hosszú idre lekerül a napirendrl
a Répás kerület hovatartozásának kérdése. Ketel-dl ügyében egész 1815-ig folytak

a tárgyalások, míg végre ezt a kérdést Somogy és Krös vármegyék egyezségileg

intézték el.

Az 1805. évi hadjárat folyamán szenvedett vereségek a bécsi udvart az
18

szággyüiés"
országgylés egybehívására késztették. Az 1805. évi okt. 13-iki országgylésre
a vármegye Inkey Károly els alispánt és Armpruszter Imre táblabírót küldték

ki követekül. Az elbbi már az 1802. évi országgylésen is képviselte a vár-

megyét, az utóbbi Vas megyébl szakadt Somogyba. A követi utasítások csaknem
kizárólag a háború és az újonczok megajánlása, valamint a nemesi felkelés körül

mozognak. Csupán a bíróságok rendezését sürgette a vármegye, mely azonban
nem került tárgyalás alá; a szentesített törvények között van azonban a magyar
nyelv használatáról szóló is (Melhárd Gy. id. m. 294.).

^iJzTifi'itts'
1806 aug. 4-én a vármegye tisztújító közgylést tartott, mely alkalommal

Inkey Károlyt újból els, Csapody G-ábort pedig másodalispáuná választották.
1

szágOTiés -^z 1807. évi ápr. 5-ére egybehívott országgylésre a vármegye rendéi Zala-

lövi Csapody Grábor másodalispánt és Szentgyörgyi Horváth Zsigmondot válasz-

tották meg követekül, a kiknek 12 pontból álló követi utasítást dolgoztak ki.

Az 1., 2. és 3. pontban szívökre köti a vármegye követeinek, hogy a nádort a

nemesi kiváltságok megvédésére kérjék fel. Az udvariasság tényének teljesítése

után a felségben való teljes bizalmuknak adjanak nyilvánulást. 4. Nyújtsák be az

országos és megyei sérelmeket ; különösen követeljék az országos válaszmányok

munkálatainak elvételét, a melyekre a megye véleményét szintén adják el

:

fleg szorgalmazzák az igazságszolgáltatás rendezését. 5. Az erszakos katonai

állítás és capitulatio eltörlését kívánják. 6. Az 1790. LXVI. t.-cz. alapján olyan

katonaállításról gondoskodjanak, mely mérsékletével a nemzet természetének

megfelel. 7. Ha szükséges, a nemesi felkelést szavazzák meg; de követeljék,

hogy a haszontalan pompát kerüljék s fegyverekrl kell idben gondoskodjanak

;

adóemelésbe azonban semmi szín alatt bele ne egyezzenek. 8. A nemesi kivált-

ságokra különösen vigyázzanak. 9. Fontosabb esetekben új utasítást kérjenek.

10. Répás és Ketel visszacsatolását kérelmezzék. 11. G-róf Braida Lajos honfiúsí-

tását támogassák. 12. A porták kiigazítását sürgessék s minden két hétben körül-

ményes értesítést küldjenek. A megye sérelmeit hét pontban foglalták össze.

1. Bankó helyett peng pénzt kérnek. 2. A kereskedelem elmozdítására irányuló

intézkedéseket sürgetnek. 3. A vármegyék egyesítésével az országgylési szava-

zatok száma ne csökkenjen. 4. A só ára szállíttassák le. 5. A megyebeli zsidók

türelmi adóját enyhítsék. 6. Hogy a zsidók országunknak, de leginkább a köz-

népnek ártalmára ne lehessenek és a katonáskodás terhe alól ki ne vétessenek,

idegen zsidók az országba be ne bocsáttassanak. 7. A harminczad-adókat és a

vámokat az országgylési tárgyalásoknak megfelelleg másítsák meg.

Az országos közjogi sérelmek egész lánczolatat magában foglaló panaszokat

a rendek a nádor elé terjesztvén, kérik, hogy közbenjárói tiszténél fogva töreked-
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jék ennek a Felségnél orvoslást szerezni. Kérelmüket ezekkel a szavakkal zárják

be: „Méltóztassék Királyi Fenség! hathatós közbenjárásával kivívni, hogy Felsége

a boldogító béke feléledésével az országot a gyarmati állapotból, a melyben áll,

felszabadítsa ; minden elnyt és javadalmat tegyen közössé ; a magyar nemzetet

újítsa meg s az országnak azt a díszt, mely független nemzethez illik, szerezze

meg'' (Melhárd Gy. i. m. 306—307.). Az országgylés berekesztése után a követek

az 1808. évi márcz. 14-én tartott közgylésen terjesztették be végjelentésüket, a

melyet a vármegye szívesen fogadott és mködésükért elismerését fejezte ki.

Az 1808 aug. 28-ára Pozsonyba összehívott országgylésre a rendek Zichy XS
g^J

vi

ü^
József kamarást és Illés Ferencz táblabírót küldöttek fel követekül. Ezen az

országgylésen tárgyalták a nemesi felkelés ügyét, melyet a rendek hosszas vita

után beczikkelyeztek. Ellenben az országos sérelmek tárgyalását ismét a jöv
országgylésre halasztották.

Napóleon császárnak 1809 tavaszán a délnémetországi csatatereken elért

sikerei következtében, országszerte lázas készüldés folyt a bekövetkezend
magyarországi hadjáratra. A vármegyei felkel nemessereg már április hó vége
felé teljesen fel volt szerelve s készen állott az indulásra. A tisztikart az 1809. a felkelsereg

évi ápr. 27-én tartott közgylésben a következleg alakították meg. Parancsnok
báró Pászthory Menyhért. I. kapitányok: Festetics Lajos, báró Maithényi Imre,

Festetics János. II. kapitányok : Bakó Farkas, Ország Sándor, báró Maithényi Antal.

Fhadnagyok : báró Maithényi Pál, Tallián József, Tallián Antal, Tallián István,

Svastics Antal, Eöry Antal. Alhadnagyok : Gaal György, Berzsenyi József, Siklósy

József, Sárközy Lajos, Nagy Mihály, Bogyay László, Domanitzky János. Hadbíró
Petróczy László. Számviv Radványi Ádám.

A május 8-án tartott közgylésen bejelentette az elnökl alispán, hogy a a felkelk be-

nádor rendeletére Baranya, Tolna, Komárom és Somogy vármegyék felkelt nemes-
sége egy ezredet fog alkotni és parancsnokává Pászthory Menyhértet nevezte ki

a nádor, minek következtében a rendek Festetics Lajost törzstisztté kiáltották ki,

a kit a nádor utóbb alezredessé nevezett ki.

A somogyi nemesfelkelkbl három századot alakítottak. Ezenkívül a vár-

megye egy 85 fbl álló gyalogoscsapatot is szervezett, Antal György hadnagy
parancsnoksága alatt. A lovasság beosztása a következ volt : I. század 199 ember,

203 ló. Századparancsnok báró Maithényi Imre. II. század : 181 ember 195 ló.

Parancsnok Festetics János. III. század : 183 ember, 199 ló. Parancsnok Feste-

tics Lajos. Május elején már az egész felkelt nemesség Kaposvárott táborozott.

A hadiszemle május 18-án volt, báró Ott tábornok jelenlétében. Május 20-án indult

el a felkelt nemesség három lovasszázada Kaposvárról s Nagybajom, Iharosberény

és Gálosfa helységeken át Somlyóvásárhelyre vonult.

A somogyi nemesfelkelk résztvettek a június 14-én vívott gyrszabadhegyi A
g
f

yrfütko-
ütközetben is, hol derekasan megállották helyüket. Mikor délután 4 órakor a fel- zotben.

kelt nemesség lovasságát Montbrun franczia tábornok megfutamította, majd üldözni

kezdte, a somogyi felkelt nemesség visszavonuló útjában több ízben összecsapott

vele (Hadtört. Közlemények 1897. évf.).

A vármegyei felkelt nemességbl a gyrszabadhegyi csatában elestek ketten : Az áldozatok.

Festetics János, a II. század kapitánya és Bátor György közvitéz a II. századból.

Eltntek az I. századból ketten, a Il.-ból öten és a III.-ból egy. Megsebesültek

:

Bakó Farkas kapitány, Tallián József fhadnagy és Gaal György alhadnagy,

a kiket június 18-án hazabocsátottak. Az e csatában kapott sebeik következtében
Berzsenyi József alhadnagy és Eöry Antal fhadnagy is szolgálatképtelen lett, de
ket csak szeptember havában bocsátották el. A megsebesült tisztek mind a II.

századból valók voltak ; úgy látszik tehát, hogy ez a század került a tzbe.
Bár a békét Schönbrnnnban már okt. 14-én megkötötték, a felkelt nemes- Határozat a fei-

sereg csak az év vége felé tért vissza Kaposvárra. Közben azonban betegség
miatt többet hazabocsátottak a legénység közül is ; Zsebe István közvitézt pedig

nov. 18-án kivégezték. Az eloszlás iránt az 1810 jan. 8-án tartott közgylésében
intézkedett a vármegye s határozata értelmében a közvitézek megtarthatják ruhá-

jukat, de két esztendeig szolgálatra köteleztetnek. Ez id alatt ruhájukat rendben
tartani kötelesek, 'míg nyeregfelszerelésüket és fegyvereiket a vármegye vette

gondjaiba.

Az eloszlás jan. 22-én ment végbe báró Andrássy János cs. kir. tábornok az eloszlás,

jelenlétében, a ki a megelz napon érkezett Kaposvárra. Mind a három század
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lóháton, teljes felszereléssel jelent meg a vármegyeház udvarán és a vármegyeház
eltti térségen. Az egybegylt nemesfelkelkhöz báró Andrássy tábornok, majd
Pászthory ezredes és Csapody Gábor alispán tartottak beszédet, mire megkezd-
dött a leszerelés. A társzekereket az alispán vette gondjaiba, míg az orvosszereket

átadta a vármegyei forvosnak. A legénység hazaszéledt, miután a vármegye
határozata értelmében eddigi lakhelyeikre tartoztak visszatérni (Várm. Levélt. Ins.

iratok).

sxággyöiés" A pénzügyi helyzet I. Ferencz királyt 1811-ben az országgylés egybe-
hívására kényszerítette. Az aug. 25-ére egybehívott országgylésre szóló meghívót
az aug. 5-én tartott közgylésen hirdették ki Somogyban. Ez alkalommal értesült

a vármegye : fispánjának, gróf Széchenyi Ferencznek a felmentésérl, a ki szem-

baját hozva fel okul, 1811. év elején összes méltóságairól lemondott. A vármegye
Festetics Antal kamarást és Somssich Miklóst, a vármegye fjegyzjét, küldte

követekül az országgylésre. Festetics Antal azonban a követséget, megrongált
egészségére való hivatkozással, nem fogadta el, minek következtében a második
követ Jankovics Ferencz lett. A követi utasítás 2-ik és 3-ik pontjában kijelenti

a vármegye, hogy a febr. 20-iki és máj. 8-iki pátensekbl szomorúan vette tudo-
Devaiváczió. másul a pénz egy része értékének egyötödre való leszállítását, más részének pedig

egész megsemmisítését, mely intézkedést törvénytelennek nyilvánítván, odautasít-

ják követeiket, hogy a többi vármegyék követeivel egyetértleg a felséget arra

kérjék, hogy e sérelmet orvosolni és a váltóczédulák helyett igaz pénzt kibocsá-

tani méltóztassék. Az új államjegyek, vagyis váltóczédulák fedezéséhez, a meny-
nyiben az eredeti bankóczédulák kibocsátásához az ország sohasem járult s így
Magyarországot nem is illetik, hozzá nem járulhatnak annál kevésbbé, mert hiszen

az összes állami javak : érez- és sóbányák, koronái és kamarai javak stb. mind a

felség kezében vannak (Melhárd Gy. i. m. 386.). Jankovics Ferencz betegsége

miatt lemondván a követi tisztérl, az 1812 márcz. 18-án tartott közgylésben
Igmándy Antal fszolgabírót választották meg helyébe.

Az országgylési követek az 1812 júl. 1-én tartott közgylésen terjesztették

önkényuralom, be végjelentésüket, mely szerint az országgylés minden nagyobb eredmény
nélkül oszlott szét. A rendek megtagadták a hadiadó felemelését, épp úgy vona-

kodtak a devalvácziot kimondó pátens következményei fell tanácskozni. Az ország-

gylés határozott ellenállása megersítette az uralkodó önkényuralmi hajlamait
A
kotminyvé-

al ^z 1825-ben összehívott országgylésig ismét a vármegyékre hárul az alkot-

deimé. niány védelme. 1812-tl kezdve 1825-ig a vármegyei közgylésre hárult a feladat,

hogy a bécsi kormánykörök önkényes törekvéseinek gátat vessen.

Ez a feladat pedig Somogyban egészen új embereknek jutott, Széchenyi
Te

heíyta
f

rtó
pí ' nl

Ferencz lemondásával a király gróf Teleki László kir. táblabírót, a késbbi hét-

személynököt nevezte ki fispáni helytartóvá, a kit 1812 márcz. 18-án iktattak

be méltóságába, Teleki 1813 aug. 23-án tartott fispánsága alatt els ízben tiszt-

újítást, mely alkalommal Kovács Antalt els, Somssich Miklóst pedig másodal-

ispánná választották. k lettek tehát a vármegyei közélet vezérei. A következ
korszak megmutatja, hogy mennyiben feleltek meg feladatuknak.

3. A vármegye részvéte az újkori államalkotás munkájában és küzdelmeiben.

^k'a 'pénz- Az 1812. évi országgylés szétoszlásától egészen az 1821—22. években

ufáíí

buk: 's kibocsájtott törvénytelen rendeletek ellen támadt nemzeti ellenhatás nyilvánulásáig.

egy évtizeden át, a tespedés jeleivel találkozunk a vármegyei közélet terén.

A Napóleon elleni utolsó hadjáratok óriási pénz- és véráldozatot igényeltek,

de emellett még súlyosabb teherrel nehezedett az egész országra az 1811. évi

pénzügyi bukás, melynek hatása a közgazdasági élet terén éveken át észlelhet volt.

Az általános pénzszükség, a kedveztlen idjárás okozta rossz termés, tétlenségre

kárhoztatta a vármegye nemességét ; mindenki a saját bajával volt elfoglalva és

nem volt ideje a közdolgokkal tördni.

Az akkori viszonyokat élénk világításba helyezi Berzsenyi Dániel nagynev
költnk levele, melyet 1812 febr. 5-én Nikláról Kazinczyhoz intézett. „El vagyok

temetve írja. — Nem elég, hogy a mártiusi pátens és júliusi jéges tíz

esztendei iparkodásaimat elseperték, még az én vén házam is féligre ledült. úgy
hogy feleségemmel, gyermekeimmel egy szobába kellett zárkóznom, mely engem
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minden írástól és olvasástól megfosztott és ezen fatális esztendmben nyakra-fre

áj házat kellett építenem, mely ámbár csak négy szobákból és egy konyhából áll, mégis

oly sok pénzbe és gondba került, hogy ezen bolond esztendnek nyomai az én

humoromban tartósak lesznek" (Toldy Ferencz : Berzsenyi Dániel életrajza.).

E borongós hangulat nyomait megtaláljuk a nagy ódakölt költészetében is,

de épp ezúttal igyekszik ódáival az elkorcsosult nemzetet a tespedésbl felrázni.

A pangásba sülyedt közéletbe csak a helikoni ünnepek hoztak némi változatos-

ságot, a melyeket a vármegye egyik legnagyobb birtokosa, gróf Festetics György,

az 1817—19. években uradalmi székhelyén, Keszthelyen tartott, a hol a vármegye
birtokos urain kívül a dunántúli költk közül Berzsenyi Dániel és Horváth Ádám
is megjelentek ; az utóbbi egyideig szintén Somogyban, Nagybajomban, lakott.

Hasonló tespedést tapasztalunk a közigazgatás terén is. Ez évtized alatt
e
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csupán egy jelentségteljes szabályrendeletet találunk, mely a himloltásra vonat-

kozó intézkedéseket tartalmaz (Prot. 1815. Pag. 882.). A vármegye alispánja

1813 óta Kovács Antal volt, a ki az 1796. évi országgylés alatt szerzett érde-

meiért került a közigazgatás élére, de hajlott kora miatt nem volt vezérszerepre

hivatva, úgy hogy a vármegyei közigazgatás irányítása az 1813-ban másod- vagyis

helyettes alispánná választott Somssich Miklósra hárult volna. Somssich alig 22
éves korában lépett a vármegyei szolgálatba. 1806-ban al-, majd 1808-ban fjegy-

zvé választották ; 1809-ben, a franczia háború idején, a vármegye a hadi tudósí-

tások megszerzése czéljából küldte ki. Majd az 1811. évi országgylésre követül

választották. Somssich az 1811. évi országgylésen a Felsbükki Nagy Pál és Vay
József vezérlete alatt álló ellenzékhez csatlakozott s élénk részt vett a pénzügyi

vitákban (Vasárnapi Újság 1871. 1.). A vármegye közönsége ezután helyettes

alispánsággal jutalmazta, de e tisztétl váratlanul megvált s az 1817. évi okt.

8-án megtartott tisztújítás alkalmával a nyugalmasabb árvaszéki elnöki állást fog-

lalta el. Helyébe a rendek Tallián Boldizsárt választották.

Teleki László ezúttal tartott utoljára tisztújítást Somogy vármegyében, 1819-ben

a hétszemélyes tábla bírájává neveztetvén ki, a vármegye ügyeivel nem igen ért

rá többé foglalkozni. 1821 márcz. 24-én bekövetkezett halálával a fispáni szék

egy évnél tovább üresen állott. Az ápr. 4-én kibocsátott királyi rendelet az 1813—14.

években kívánt újonczlétszámból még hiányzó összeg kiállítására kötelezi a vár-

megyéket. Jóval egy évvel késbb jelenik meg a másik rendelet, mely szerint az

adó nov. 1-tl kezdve peng pénzben fizetend, a mi, tekintve a papirospénz és

a peng pénz értékarányát, a legsúlyosabb adóemeléssel volt egyértelm.
Bár a két rendelet nem érte egész váratlanul az országot, mindamellett e

rendeletek kihirdetése felrázta a nemességet tespedésébl és megkezddött a küz-

delem a törvénytelen rendeletek végrehajtása ellen.

Somogy febratot intéz az uralkodóhoz, a melyben megtagadja az országgy-
léstl meg nem szavazott adó és újonczok kiállítását. A kanczellária, tudva, hogy
nem boldogul a vármegyével, elssorban a fispáni állás betöltésére fordítja

figyelmét. Fispáni helytartóvá a király 1822. évi szept. 16-án a vármegye egy-

kori fispánjának, gróf Sigray Károlynak a fiát, gróf Sigray József kir. táblai
G

j°ó
f

zs
S
ef'

ay

titkárt nevezte ki.

Még mieltt a fispáni helytartó helyét elfoglalta, a vármegye végrehajtja az

adóügyben kibocsátott királyi rendeletet, ellenben az újonczozás ügyében kibocsátott

második leiratra ismét febratot intéz az uralkodóhoz. A kanczellária látván, hogy
az újonczozást elrendel leirat nem fog simán menni, elterjesztést tesz az xij

fispáni helytartónak királyi biztosi hatáskörrel leend felruházása iránt, hogy az

iijonczozás végrehajtására a szükséges katonai karhatalom is rendelkezésére álljon.

Az új fispáni helytartó tehát az 1822. évi decz. 16-án tartott vármegyei köz-

gylésen már királyi biztosként jelent meg, mit az egybegylt rendek a legnagyobb
felháborodással vettek tudomásul; de miután a királyi biztos kijelentette, hogy
szükség esetén katonai ervel fogja az újonczozás tárgyában kibocsátott leirat

végrehajtását foganatosítani, a közgylés határozatikig kimondja, hogy a katonai

ernek ellentállani nem kíván, a királyi biztos mködése elé akadályokat nem
gördít, a királyi biztos kiküldését azonban a legközelebbi országgylés elé ter-

jesztend sérelmek közé iktatja (Várm. Levélt. Prot. 1822. No 3061. Pag. 758.).

Ezzel kezddik Sigray fispáni mködése, melyet megkönnyít a vármegye
vezérférfiának. Somssich Miklósnak és Somssich Pongrácznak a magatartása is,

a kik a mérsékeltebb irányt képviselték. így történt azután, hogy Somogyban a
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királyi biztos minden nagyobb nehézség nélkül hajtja végre az újonczozást, míg
a szomszédos Zalában és Veszprémben a nemzeti ellentállás az 1823. év folya-

mán mindegyre nagyobb hullámokat vert s az egész éven át folytonos izgalomban
tartja mindkét vármegye nemességét.

Bécsben azonban nagyon meg voltak elégedve Sigray fispáni helytartó mkö-
désével és a .jutalom nem is késett sokáig, mert 1823-ban tanácsossá nevezték
ki a helytartótanácshoz és ugyanez évben a bels titkos tanácsosi méltóságot
is elnyerte ; 1824 decz. 30-án pedig a király felmentvén t az eddig viselt királyi

biztosi és fispáni helytartói állásaitól, Somogy vármegye fispánjává nevezte ki.

Fispánsága alatt 1824 máj. 3-án tartott els ízben tisztújítást, mely alkalommal
Somssich Pongráczot els, Sárközy Istvánt pedig másodalispánná választották.

Álljunk meg egy pillanatra e két férfiúnál, kiknek eredményes, nagyjelent-
ség közpályája indokolttá teszi, hogy velük részletesebben foglalkozzunk,

somssich Pong- Somssich Poiigrácz, Somssich József és Ürményi Mária fia, Somssich Mik-
lósnak, a vármegye volt helyettes alispánjának testvéröcscse, 1786-ban Sárdon
született. 1811-ben már szolgabíró volt, midn a pénzügyi válság tört ki, melynek
a vármegyei közgylésen történt tárgyalása alkalmával elmondott erélyes hangú
beszédeivel csakhamar magára vonta a közfigyelmet. A franczia háborúkat követ
gazdasági válság és önkényuralom alatt t is elfogta a csüggedés, de már a

húszas évek elején vezére lett a vármegyei ellenzéknek, st híre és tekintélye

csakhamar túlterjedt a vármegye határain, úgy hogy az 1822—23. évi nemzeti

ellentálláskor az egész Dunántúl t tekinti a „patrióták" egyik vezérének. Alis-

pánná választása a vármegyei ellenzék gyzelmét jelentette. Pályája tulajdonképen

csak ekkor vette kezdetét. 1825-ben a vármegye követül küldi az országgylésre,

1830-ban alnádor, 1833-ban királyi személynök lett, 1836-ban Baranya vármegye
fispánjává nevezték ki, majd 1841-ben a cs. kir. államtanács tagjai sorába lép

és 1845 máj. 3-án grófi rangot nyer (Magy. Tudom. Akad. Ért. 1863. 263. —
Beöthy Ákos : A magyar államiság fejldése II. 1. 13.).

Méltó helyet foglalt el mellette Sárközy István, a ki már hosszú, tapaszta-

latokban gazdag életpálya végszakában került a vármegyei önkormányzat élére.

1759 ápr. 22-én Kisasszondon született. 1781-ben a 33. sz. gyalogezredbe

lépett, nemsokára elérte a hadapród-rmesterséget, de hamarosan megválván a

katonaságtól, gróf Széchenyi Ferencz 1785 nov. 23-án Somogy vármegye aljegy-

zjévé nevezte ki. Ettl kezdve végigemelkedett a vármegyei hivatalok minden
fokán. Több ízben jelölték az alispánságra, de azt, miként ez Kazinczy Ferencz-

hez intézett leveleibl kitnik, az akkori vallási türelmetlenség miatt csak 1824-ben

nyerte el ; ettl kezdve 1836 nov. 24-ig mint a vármegye közbecsülésben álló

másodalispánja szerepel. Szigorúsága és igazságossága még ma is él az emléke-

zetben. Nagybajomi háza a vármegyének egyik állandó középpontja volt. hol

gyakran megfordultak ama kor legkiválóbb költi, mint Berzsenyi Dániel. Pálóczi

Horváth Ádám és Csokonai Vitéz Mihály. Állandó összeköttetésben állott Kazinczy

Ferenczczel is, kinek a Dunántúl legbuzgóbb híve volt és az is maradt mindvégig

(Turul 1907. évf. 129—130.).
Közigazgatási Hy erk közremködése mellett a vármegyei közigazgatás terén is jelentékeny

fejldés. tejlodest tapasztalunk.

Különösen a közegészségügy terén történt számos üdvös intézkedés, melyelvrl

a közegészségügyi fejezetben bvebben van szó.

1828-ban épült fel a vármegyei levéltár és a börtön. Az új épület alapkövét

1828-ban tették le és abban a
;
vármegye egy emlékiratot helyezett el (Várm.

Levélt. Prot. 1828. No 2149.). Újonnan szervezték az adókezelést is. Hogy pedig

az adószedésnél közremköd községi elüljáró az esetleges bosszúállók részérl

szenvedett károkért biztosítva legyen, 1829-ben elrendelték, hogy a községi elül-

járók felégetett épületei az illet községbeliek által építendk fel.

Jelentékeny fellendülést tapasztalunk a társadalmi élet és a közmveldés
terén is. Az 1826 jan. 20-ikán tartott közgylésen megalakítják a vármegyei

„Olvasó Társaság"-ot (Prot. 1826. No 1123.). Ugyanez évben keletkezik a vár-

megyei könyvtár is, a melynek czéljaira 1827-ben gróf Festetics László ezer

peng forintot adományozott.
az 1825/26. évi Az 1825. évi szept. 11-éii Pozsonyba egybehívott országgylésre a vármegye

s
' Somssich Pongrácz els alispánt és Nagyatádi Czindery László táblabírót válasz-

totta követekül s számukra 34 pontból álló követi utasítást dolgozott ki. melynek
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lényeges része a sérelmek orvoslása s a jövbeli megtámadások ellen, az alkot-

mányt biztosító intézkedések követelése volt. Az utasítás fbb pontjai a követ-

kezk voltak : hogy a követek a királyi elterjesztések tárgyalásába mindaddig

bele ne bocsátkozzanak, míg az 1790 : XII. t.-cz. ereje és sérthetetlensége a végre-

hajtó hatalomra nézve teljesen nem biztosíttatik. — Hogy a bankópénz érté-

kének leszállítása által az 1790 : XII. t,-cz. ellen elkövetett sérelem orvosoltassék.

— Hogy a papírpénz törvényesnek el nem ismertetvén, arany- és ezüstpénz

bocsáttassák forgalomba. Arany és ezüst az országból ki ne vitessék. — Hogy
1813.. 1815. és 1822—23. években az országgylés hozzájárulása nélkül kibo-

csátott pátensek által okozott sérelmek orvosoltassanak. — Hogy a kaposfi pré-

postságjavai, melyeket jelenleg egy külföldi intézet haszonélvez, attól elvétetvén, annak
jövedelme egy hazai intézet javára fordíttassék. — Hogy a református ifjúságnak

a külföldi fiskolák látogatása, mely eddig tiltva volt, megengedtessék. — Hogy
a magyar nyelv használatának általánosítása szorgalmaztassák. — Hogy a segesdi

gimnázium javára még Mária Terézia királyn részérl 1776-ban felajánlott évi

600 frt folyósítása sürgettessék. — Hogy a Répás kerület visszacsatoltassék. —
Hogy a kamarai jószágok, a helyett, hogy azokat holmi jött-ment. legtöbbet igérö

idegeneknek eladnák, érdemes hazafiaknak adományoztassanak. — Hogy a pesti

egyetem függetleníthessék és a sajtószabadság szorgalmaztassák.

Bár a követi utasítások legnagyobb része az alkotmányon ejtett sérelmek

orvoslására vonatkozik, itt-ott mégis megtaláljuk benne a szabadelv haladás, st
a gazdasági függetlenség iránti törekvést is. Maguk a követek azonban határo-

zottan konzervatív irányúak, a kik elssorban a sarkaiból kiforgatott si alkot-

mány megszilárdításán fáradoznak.

A követek közül Somssich Pongrácz csakhamar feltnik az országgylésen.

Az elleges sérelmek tárgyalása alkalmával, midn az 1825 nov. 20-án tartott

kerületi ülésben a magyar nyelv ügye került sznyegre, Somssich felszólalt s

beszédében a magyar nemzeti nevelés szükségességét hangsúlyozta. Másnap (nov.

3-án), midn gróf Széchenyi István a Magyar Tudós Társaság megalakítására egy
évi jövedelmét ajánlotta fel, a jelenlev vármegyei birtokosok közül gróf Széchenyi

Pál, Marczali ura és gróf Festetics László egyenként tízezer, Inkey Imre pedig

egyezer forintot adományoztak ugyané czélra.

A vármegye közönsége lelkesedéssel vesz tudomást a nemzeti nyelv mvelése
érdekében alakítandó tudós társaság keletkezésérl, de egyúttal elkeseredéssel

tárgyalja, hogy a szomszéd Baranya követe : Kajdacsg Antal, mennyire exponálja

magát a kormány érdekében. Somogy vármegye közönsége tehát átiratot intéz

Baranyához, hogy hívja vissza hazafiatlan követeit ; Baranya vármegye rendjei

azonban méltatlankodva azt a választ adják, hogy Somogynak Baranyához és

követeihez semmi köze (Millenn. Tört. IX. 123. 138. — Horváth Mihály : Huszonöt
év Magyarország történetébl I. 150. 179.).

Midn a további viták folyamán, az 1826. évi jan. 21-én tartott ülésben arról

tanácskoznak, vájjon a katholikus szülk tarthatnak-e gyermekeik mellett protes-

táns informátorokat (házitanító), Somssich a kath. egyháziak álláspontját védelmezi,

kijelentvén, hogy ez nem a protestánsok ügye, hanem a kath. atyáké (Hazánk
tört. közi. 1888. 176.).

A sérelmek tárgyalása után végre a rendek elveszik a királyi elterjeszté-

sekben foglalt tárgyakra vonatkozó törvényjavaslatokat. Az elterjesztések legfon-

tosabbika az adó kérdése. A rendek ftörekvése az adó igazságosabb és arányo-

sabb felosztására irányul, mely czélból a jobbágytelkek (porták) újból leend
országos összeírása válik szükségessé. A kormány azonban megnehezíti e kérdés
megoldását azzal, hogy a jobbágytelken lakó nemesekre is ki akarja terjeszteni

az összeírást, de ez ellen a vármegyei követek nagyobb része tiltakozott. Több
mint kéthavi vita után máj. 30-án szavazták a vármegyék e kérdés fölött, mely
alkalommal 10 szavazattal azoknak az álláspontja gyzött, a kik nem akarták a

jobbágytelken lakó nemeseket adó alá vetni. Idetartozott Somogy vármegye is,

melynek álláspontját Czindery László képviselte. Miután azonban a frendek a

javaslatot visszaküldték, Somssich felszólalása után PlatthyMihálybarsi követ közvetít
indítványát fogadták el, mely szerint nem a nemesek személye, hanem a nemesek birto-

kában lev jobbágytelkek íratván össze, azok a nemesek, a kik eddig a jobbágy-
telkektl adót nem fizettek, éltük fogytáig élvezetében maradnak eme kiváltságaiknak.

A jövre nézve pedig akkor határoz az országgylés, ha az összeírás megtörtént.
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Somssich a júl. 20-án tartott ülésben történt felszólalásakor oly törvényes
intézkedés elfogadását javasolta, mely megtiltaná, hogy a jobbágytelkek nemesek
kezére kerüljenek (Millenn. Tört, IX. 163—164. — Hazánk. 1888. 185. 187.).

KV
i'uok

'uunka ^Z országgylés feloszlatása után, az 1791. évi országgylés rendszeres mun-
kálatainak átdolgozására, a nádor elnöklete alatt kiküldött bizottságba a vármegyei
követek közül Somssich Pongráczot is beválasztották. E bizottság az 1828—29.

években Pesten tanácskozott, Munkálatait a nádor, a kisebbség és az egyesek
különvéleményével, a vármegyékhez is leküldötte. Somogy vármegye külön bizott-

ságot választott, a reform-munkálatok megvitatására (Hazánk 1888. 277.).

A bizottsági tárgyalások közepette, 1828 jún. 30-án, Sigray fispán tisztújí-

tást tartott, mely alkalommal az eddigi alispánokat újból megválasztották.

Somssich Pongrácz azonban már nem sokáig maradt a vármegyei önkor-
mányzat élén. Még az országgylés folyamán, de még inkább a bizottsági tárgya-

lások alatt, mindegyre jobban közeledett a kormány álláspontjához és a bizottsági

tárgyalások alatt annyira megnyerte a nádor kegyét, hogy felajánlották neki az
alnádorságot. Nem volt az egyedüli, az 1825—27. évi országgylés ellenzéki

vezérférfiai között, a ki átment a kormány táborába. Reviczky Ádám kanczellár

különben is mindent elkövetett megnyerése czéljából. Ez az eljárás nem részesült

akkor még abban a súlyos elbírálásban, mint egy évtizeddel késbb, a mikor
hivatali vállalni egyértelm volt a népszerség teljes elvesztésével. Késbb azon-

ban a hivataloskodás Somssich Pongrácznak is a népszerségébe került és t is

áldozatul kellett dobni a Kossuth Lajos és társai ellen indított htlenségi perek
miatt támadt közingerültségnek, mely perekben Somssich, az országbíróval együtt,

elnökként szerepelt (Millenn. Tört. IX. 470.).
Cz
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Lászk Somssich Pongrácz lemondván az alispáni tisztségrl, a fispán 1830 aug. 3-ára

tzte ki az alispánválasztó közgylést, a melyen Somssich egykori követtársát,

Nagyatádi Czindery Lászlót választották meg. Czindery 1792 júl. 7-én született.

Atyja, Czindery Rókus után jelentékeny vagyont örökölt, melyet czéltudatos és

szakszer gazdálkodással tetemesen gyarapított. Ifjúságában nagyobb utazást tett

külföldön, s a mi hasznosat útjában meglátott, azt itthon igyekezett meghonosítani.

Mintaszer gazdaságai már korán felkeltették iránta a közérdekldést. Egyike volt

azoknak a keveseknek, a kik szóval, tollal és tettel a hazai mezgazdaság felvirá-

goztatására törekedtek. Kedvencz eszméje a hazai lótenyésztés fokozása volt, a mi
különösen Somogyban talált termékeny talajra. A Kaposvár fölött, a hetesi mezn,
megtartott lóversenyeket rendszerint rendezte. A méneseiben nevelt lovak „Czin-

dery-faj" elnevezés alatt voltak ismeretesek és híresek. 1836 körül alakította a

lótenyészt-egyesületet. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek egyik leg-

tevékenyebb tagja s késbb másodelnöke lett. Az egyesület titkárának, Kacskovics

Lajosnak a közremködése mellett rendkívül sokat fáradozott a szakirodalom

fellendítésén. maga is írt egy munkát: „Mikép gazdálkodhatunk ingyen
a
czímen.

szerezte meg családja számára a szigetvári uradalmat, hol dohány- és szivarka-

gyárat is alapított. Hogy Szigetvárnak városi jelleget kölcsönözzön, díszkertet

akart telepíteni, de a köznép tönkretette az ültetvényeket, úgy hogy Czindery

kedvét veszítve, a munkálatokat abbahagyta.

Közpályáját 1825-ben kezdte, midn a vármegye követül küldte az ország-

gylésre. 1830-ban alispánná választatván, ettl kezdve 1848-ig vezérszerepet vitt

a vármegye közéletében, de emellett közgazdasági munkássága sem lankadt,

Pellérden és Szentmihályon szeszgyárakat építtetett és Szigetvárott czukorgyárat

alapított. Legkedvesebb tartózkodási helye Lad volt, hol szintén mintaszer gaz-

daságot rendezett be (G-algóczy K. Emlékkönyv. 1879. — Németh Béla : Szigetvár

Története).
A
sz'á^CTiés

^ ^z 1830 szept. 8-ára egybehívott országgylésre a vármegye Czindery László

I. alispánt és Somssich Miklós táblabírót küldte ki követekül. Mindketten már
elzleg is képviselték a vármegyét. Somssich Miklós, a ki az 1811—12. évi

országgylés ellenzékéhez tartozott, alispáni tisztségétl is megválván, csaknem
kizárólag gazdaságának élt. Csak az 1822—23. évi törvénytelen rendeletek kibo-

csátása alkalmával támadt nemzeti ellenhatás alatt tanúsított ismét érdekldést a

közügyek iránt. A követek részére a vármegye 17 pontból álló utasítást dolgozott

ki, melynek fbb pontjai a következk. Hogy a megkoronázandó trónörökös által

kiállítandó királyi hitlevélbe az 1827 : rV. törvényczikk, mely szerint az adó és a

segedelem megszavazásának joga az országgyléstl elvonatni nem fog, beiktat-
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tassék. Hogy az országgylésnek ezentúl Pesten leend tartását szorgalmazzák.

Hogy a bezárt nagybányai pénzver ismét megnyittassák és a Bécsbe szállított

arany- és eziistrndak ismét visszaszállíttassanak. Hogy a harminczadok az ország-

gylés befolyása alól ki ne vonassanak. A követek tiltakozzanak az országos

összeírás dolgában kibocsátott utasítások ellen, mert a vármegye a városi, nemesi

és egyházi telkek összeírását sérelmesnek tartja. Hogy a kanczelláriának 1829

júl. hó 10-én 8766. sz. a. kibocsátott rendelete, mely szerint a tisztújításkor a

pártoskodók nem jelölhetk és ket büntetés végett feljelentsék, hatályon kívül

helyeztessék, miután ez a rendelet a nemesi kiváltságokat veszélyezteti. Hogy a tör-

vények ezen az országgylésen már magyarul szerkesztessenek.

Az országgylésre felküldött követi jelentésekbl örömmel értesül a vármegye

arról, hogy a két tábla közötti üzenetváltás magyarul történik s még két fonto-

sabb pótutasítást küld követeinek : az egyik, hogy Jankovics Miklós ritkabecs

gyjteménye a Magyar Nemzeti Múzeum számára megszereztessék, a másik : hogy

az országgylési tárgyalásokról minden elzetes jóváhagyás nélkül kibocsátandó

hírlapi tudósításokhoz az engedélyt megszerezzék (Várni. Levélt, Követi Utas. 1830.).

A követek közül Somssich Miklós az országgylésen Deák Antalhoz, Nagy Pálhoz,

Pázmándy Déneshez csatlakozott, követtársa, Czindery László, azonban jelentéke-

nyebb részt nem vett az országgylésen. Ezen az országgylésen is ott szerepel

a sérelmek között a Répás kerület ügye, melyre a kanczellária elterjesztésére a

király azt válaszolja, hogy ragaszkodik az 1827-iki legfelsbb elhatározáshoz, mely
szerint az akkori állapot mindaddig fenntartandó, míg a varasdi generalatus fel-

oszlattatik (Századok 1911. 280.).

Az 1830 decz. 20-án bezárt országgylésrl hazaérkez követektl értesült a

vármegye, hogy a reformmunkálatok megkezdése czéljából 1831-ben újból ország-

gylést fognak tartani. A vármegye már türelmetlenül várja az országgylésre

szóló királyi meghívót, midn az év nyarán a sárga veszedelem behurczolásáról ^g^of"7

nyer értesülést. A kormányhatóságok utasítására a vármegye 1830. év végén meg-
alakítja a járványbizottságot, melynek tagjai lettek : az els és második alispán,

gróf Schmidegg József, báró Majthényi Imre, Kacskovics Mihály, Bodonyi József,

Eröss József, Szokolay Dániel, Tallián György, Mérey József, Spissich Sándor,

Yéssey József táblabírák, Bogyay Péter és Sárközy Andor fszolgabírák és Sár-

közy Albert fjegyz.
A kormányhatóságok Somssich Pongráczot küldik ki biztosnak Somogy, Tolna

és Baranya vármegyékre kiterjed hatáskörrel, míg a járvány tovaterjedésének

megakadályozására alkalmazott rvonalak fölötti felügyeletet Somssich Miklósra és

gróf Festetics Miklósra bízták. Az elrendelt óvintézkedések ellenére a kolerajárvány

1831 nyarán rohamosan terjedt a Duna és a Tisza mentén.

A vármegye 1831 júl. 14-én tartott közgylésébl, a szükséges óvintézkedé-

sek megtétele czéljából, részletes utasítást küld az összes községi elüljárókhoz,

majd a Sió vize mellett katonai rvonalat (kordon) vontak, melyet a Dráva mentén,

majd Baranya és Zala vármegyék határain is felállítottak. Csorba József vármegyei
forvos részletes utasítást dolgozott ki a vármegyei egészségügyi személyzet számára,

mely 29 orvosból állott. Mindemez óvintézkedések ellenére aug. 12-én Kilitiben

lépett fel a járvány, hova Veszprémbl hurczolták be, majd aug. 17-én Jut hely-

ségben történtek megbetegedések, késbb, aug. 28-án, Ádánd helységbe is behur-

czolták a járványt, szept. 2-án pedig már Kaposvárott is meghalt egy rokkant
katona, kolerához hasonló tünetek között. Szept. 5-én Gölle, Városhidvég és Falu-

hidvég helységekben tört ki a járvány, hol többen estek áldozatául. A vármegyei
levéltárban lev kimutatás szerint az elsorolt hat helységben (Kaposvárt nem
számítva) 392 megbetegedés történt s ebbl 246 volt halálos kimenetel. Október
elején a járvány már az egész vármegye területén megsznt s okt. 24-én a Pest-

rl hívott járványorvosok is elhagyták a vármegyét (dr. Szaplonczay Manó

:

Az 1831. évi kolerajárvány).

Gróf Sigray József fispánnak 1830 okt. 26-án bekövetkezett halálával a M
|í?J á

Sándor

fispáni szék másfél éven át üresen állott, Fispánná 1831 decz. 30-án Mérey
Sándor királyi személynököt nevezték ki, kinek beiktatása 1832. évi máj. 1-én
nagy pompával ment végbe.

Kaposmérei Mérey Sándor 1779 szept. 18-án Dunapentelén született. Fiata-

labb korában irodalommal is foglalkozott, lefordította Dennis János angol színm-
író és kritikus „Proteptikon" czím munkáját, melyet 1796-ban adott ki. Midn
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Mailáth Antal, a ki az 1830. évi országgylésen kiváló ügyességgel vezette a

tanácskozásokat, megvált a személynöki méltóságtól, erre a fontos állásra a király

1831 decz. 16-án Méreyt nevezte ki, a kiben mindenki a jöv emberét látta. Nem
csoda tehát, ha fispáni beiktatása szinte páratlanul fényes volt. melyre nemcsak
a dunántúli vármegyék, hanem az ország távolabbi részei is elküldték képviseli-
ket és a vármegyei urak is csaknem teljes számban voltak jelen.

Az új fispán ápr. 30-án, Veszprém vármegye fell érkezett a vármegyébe,
melynek határánál : Jut községben Balassa Gábor veszprémi kanonok egy kül-

döttség élén fogadta. Majd Kaposvár határánál, közel a Zarányi-majorhoz, Sárközy
másodalispán üdvözölte ; innen a hozzácsatlakozott kísérettel bevonult a vármegye
székházába, melynek elcsarnokában az els alispán fogadta. Másnap, máj. 1-én,

történt a beiktatás. Czindery els alispán megnyitván a közgylést, Szmodis János
veszprémi kanonok vezetése alatt küldöttséget választottak, hogy az új fispánt
a közgylésre meghívja,

A fispán megjelenvén a gylésteremben, leteszi az esküt, melynek szövegét

a kanczellária elre leküldötte a vármegyéhez. Az eskümintát a székesfehérvári

püspök olvasta fel ; ezután a fispán megtartotta székfoglaló beszédét, melyre
Czindery els alispán válaszolt a vármegye nevében. A közgylést Sárközy Albert

fjegyz beszéde zárta be, melynek végeztével Kacskovics Mihály táblabíró beje-

lenti, hogy Kopácsi József veszprémi püspök, a fispán beiktatásának emlékére,

a kaposvári gimnázium alapja javára 6000 forintot ajánlott fel. A közgylés végül
elhatározza, hogy az összes üdvözl beszédeket a közgylési jegyzkönyvben
megörökíti. A beiktatási ünnepségeket az új vármegyeház alapkövének letétele

zárta be.

A nagy fénynyel megtartott fispáni beiktatás azonban nem hozta meg a

hozzáfzött reményeket, Az ez évi decz. hó 20-án megnyílt országgylésen Mérey
csakhamar eljátszotta népszerségét; fispáni méltóságát 1845 május 8-áig meg-
tartotta ugyan, de az országgylésen népszerségén ejtett csorbát többé nem
tudta kiköszörüb.

az i832-iki or- Ferencz király az 1832 okt, 24-én kibocsátott meghívólevelével, decz. 16-ára
SZaETffTUlGS

hívta egybe a rendeket, a Pozsonyban tartandó országgylésre. A vármegye már
a nov. 5-én tartott közgylésén foglalkozik az egybehívandó országgyléssel.

Követekül Czindery László els alispánt és Somssich Miklós táblabírót választja

meg. Egyúttal felterjesztést intéz az országgyléshez oly törvény alkotása iránt,

mely szerint a hétszemélyes tábla bíráit az országgylés válaszsza (Várm. Levélt.

Prot. 1832 nov. 5-iki közgy. 3221. szám 1416 lap). A követi utasítás fbb pontjai

a következk voltak. Hogy az ország követei feliratilag fejezzék ki örömüket a

fölött, hogy a Ferdinánd kriály elleni merénylet nem sikerült. — Hogy az adók ne

emeltessenek s azok ne határozatlan idre, hanem három évre szavaztassanak meg.
— Hogy a magyar nyelv tökéletesíttessék, törvényhozói és országlási polczra emel-

tessék, valamint hogy a Magyar Tudós Társaság segélyeztessék.— Hogy Erdélynek

Magyarországgal való egyesülése szorgalmaztassák.— Hogy a Kúriához fellebbezett

perekben az ítélet magyarul szerkesztessék. — Hogy csak oly külföldi nemesek
honíiúsíttassanak, a kik a magyar nyelvet értik, vagy iránta jó hajlammal vannak.
— Hogy az országgylés dolgozzon ki egy általános cselédrendszabályt. — Hogy
a Balaton lecsapolási költségei a só felemelt árából fedeztessenek.

Az országgylés folyamán még néhány pótutasítást dolgozott ki a vármegye.

Ez utasítások közül jelentékenyebbek : hassanak oda a követek, hogy a vármegyei

lakosok azon sérelme, hogy a tizedet a pannonhalmi fapátnak ezüstben kötelesek

fizetni, megszüntettessék. Hogy a báró Wesselényi Miklós és Balogh János barsi

követ ellen, valamint a szólásszabadságon ejtett sérelem orvosoltassék. Végül,

hogy a pesti nemzeti színházra megajánlandó 400,000 frtra vonatkozó elterjesz-

tést a vármegyei követek is támogassák.
Somssich a követek közül Somssich Miklós, a ki ezúttal már harmadízben képviselte

' a vármegyét az országgylésen, az ellenzék soraiban foglalt helyet. Ekkor még
az országgylésen résztvev Deák Antal társaságához tartozik, s midn Deák
1833 tavaszán távozni óhajt, is azok között volt, a kik t elhatározásának meg-
másítására rábeszélni törekedtek. Deák azonban nem engedett. Helyébe testvér-

öcscse, Deák Ferencz jött, a ki ezzel megkezdi országos jelentség közpályáját.

Somssich Miklós az országgylés további folyamán is megmaradt az ellenzék

egyik vezéralakjának. Az egykori pasquil így jellemzi t: Hevült vér kell a
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honfiba — Csak az önt belé ert — S míg lángol arczán a jó vágy — Senki

sem dönti le t (Hazánk 1886. évf. 392.).

Követtársa, Czindery László, nem sokáig maradt az országgylésen ; helyébe

1834 máj. 22-én Sárközy Albert fjegyzt választották meg. Sárközy 1790 jan.

1-én Kaposvárott született. Tanulmányait, Csokonai Vitéz Mihály tanítványaként,

Csurgón kezdte. 1813-ban Somogy vármegye szolgálatába lépett ; elbb aljegyz,

1830 aug. 8-án pedig fjegyz lett. Ékes tolla és jeles szónoklatai elismeréséül

a vármegye aranytollal és ezüsttintatartóval tüntette ki (Turul. 1906. 130—131.).

Az alsótábla elnöke, Mérey Sándor, a vármegye fispánja, királyi személynök

volt, kinek az ellenzéki követek összetartásával szemben rendkívül nehéz volt a

helyzete, mivel a nádor nem viseltetett iránta bizalommal. Mérey, részint mert

gyanúba vették, hogy a bécsi titkos rendrséggel összeköttetésben áll, részint az

elnöki székben elkövetett tapintatlanságai és ügyetlenségei miatt, csakhamar elve-

szíti tekintélyét, népszerségét és czélpontjává lesz az ellenzék támadásainak, mely

már az országgylés elején meg van gyzdve arról, hogy az az ember, a ki,

miként Kölcsey Ferencz róla megjegyzi, „naponkint bizonyos állatokat l, a miket

baknak neveznek", nem fog sokáig az alsótáblán elnökölni. Ezért tehát már az

országgylés kezdetén alkalmas utódot keresnek, a ki tapintatos fellépésével az

elmérgesedett helyzetet némileg javítaná. A választás Somssich Pongrácz alnádorra

üsik, a kit, a mellett hogy a nádor bizalmát is teljes mértékben bírja, az ellen-

zék vezérférfiai is támogatnak. A vallásügyi viták alkalmával Mérey az egyik

egyetlenséget a másik után követi el, mire Bécsbe rendelik, hogy eljárását iga-

zolja. Ezalatt Somssich Pongrácz alnádor helyettesíti, a kivel szemben az ellenzék

rendkívül elzékenyen viselkedik, hogy besegítse a személynöki székbe.

Ferencz király rendkívül meg van elégedve Somssich Pongrácz sikereivel, de,

miként Reviczky kanczellárhoz intézett levelében is hangsúlyozza, nem akarja,

hogy a minden ügyetlensége mellett is h Mérey méltatlanságot szenvedjen

;

mieltt tehát felmentenék, más, megfelel állást keresnek számára, a mire éppen
kapóra jött, hogy épp akkor ürült meg a helytartótanácsnál a tartományi biztos-

ságok (commissariatus provinciales) igazgatósága, mire a király Méreyt nevezte ki

és a bels titkos tanácsosi méltósággal jutalmazta, személynökké pedig Somssich
Pongráczot teszi, a ki ebbeU minségében 1833 jún. 11-én köszöntött be az

alsótáblánál. E tisztében azonban Somssich is csakhamar elveszti népszerségét
és ez már a vallásügyi vitáknál, de még inkább az úrbéri munkálatokról folyt

tanácskozásoknál észrevehet lesz és épp azok fordulnak ellene, a kiknek els-
sorban köszönhette kinevezését. Mindamellett Somssich Pongrácz kinevezésével

a kir. tábla, hol, miként Horváth Mihály megjegyzi, az siség miatt majdnem
minden család perlekedik más családokkal, vagy a kincstárral, nyert benne értel-

mes, becsületes jellem bírót s részrehajtatlan elnököt (Millenn. Tört. X. 283.

287—88. 313. — Horváth Mihály i. m. I. 283. 295. 319. 335. - - Beöthy Ákos
i. m. II. 1. 216.).

Az országgylés folyamán, 1835 márcz. 2-án, meghalt Ferencz király. A vár- *• Ferdinánd.

megye gyászmisét tart Kaposvárott s félévi gyászt rendel el. Az új király I. Fer-
dinánd néven bocsátja ki leiratait, a mi az országgylésen heves vitákra ad
alkalmat. Somssich Miklós is azok közé tartozott, a kik az V. Ferdinánd czím
fenntartása mellett szót emeltek. Az 1832—36. évi országgyléstl alkotott tör-

vények egyik legfontosabbika az V., mely a jobbágytelki állományt szabályozza,

a mi a késbbi örökváltságnál is irányadó lett. Somogy vármegyében az I. osztályú

telek 22, a n. 24 és a III. 26 holdban, a rét, ha sarjút is ad, 8, a hol ritkán

kaszálnak sarjút 10, a hol sohasem kaszálnak sarjút 12 holdban állapíttatott

meg (1832—36: V. t.-cz. 1. §.).

Az országgylés szétoszlatása után a kormány elssorban az országgylési
ifjúság ellen fordul, melynek soraiban ott találjuk Kocsi Horváth Vilmost, a kit

a vármegye Sárközy mellé rendelt írnokul, ú. n. kiskövetül az országgylés tartamára.

Az országgylési ifjúság még 1834-ben megalakította a Társalkodási Egyesületet,

melynek mködését a kormány a legnagyobb bizalmatlansággal kíséri s azoknak
vezéreit 1836-ban elfogatja. Somogy vármegye e törvénytelen eljárás ellen feliratban

tiltakozik s oly nagynak tartja a sérelmet, hogy annak orvoslása czéljából az
országgylés haladéktalan összehívását tartja szükségesnek (Millenn. Tört. IX. 428.).

Hasonlókép felkarolja a vármegye báró Wesselényi Miklós ügyét, a ki ellen

a magyarországi királyi tábla 1835 máj. 5-én Szatmár vármegye gylésén tartott

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy"^vármegye. 27
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beszéde miatt htlenség! pert indított. A vármegye az 1837 aug. 1-én tartott

közgylésén foglalkozik Wesselényi perével s érdekében feliratot intéz a kor-

mányhoz. Wesselényi, míg pere tartott, több ízben megfordult Somogyban, a hol

vadászatokon vett részt (Hazánk 1888. 315.).

Midn a kormány a Kossuth Lajos szerkesztette „Törvényhatósági Tudósí-

tások" -at betiltja, a vármegye az 1837 jan. 16-án tartott közgylésében tiltakozik

ez önkényes eljárás ellen, majd az ápr. 24-én tartott közgylésében ezt a lapot

az olvasó társaság számára megrendeli (Várm. Levélt. 1837 ápr. 24. kgy. 1339.

sz. 485.). A kormány azonban Kossuthot 1837 máj. 5-én elfogatja és börtönbe

veti. Kívüle az ügyészség még másokat is htlenségi perbe akar vonni, a kik

lapját terjesztették és támogatták. Ezek közé tartozott Somogyból Záborszky Alajos

is, a kinek azonban sikerült az üldöztetést kikerülni (Millenn. Tört. LX. 435.).

Az 1832—36. évi országgylés alatt a vármegye fleg a magyar nyelv érde-

kében tett több nagyjelentség intézkedést. Már az 1832. évi jún. 18-án tartott

közgylésében a nem magyarajkú vármegyei lakosok megmagyarosítása iránt

teend intézkedések czéljából bizottságot küld ki (1943. kgysz.). Az 1836. évi

szept. 12-én tartott közgylésében hozott határozatával pedig a községi iskolai

tanítóknak a magyar nyelv tudását kötelezvé teszi (1443. kgysz.), míg az 1837
ápr. 24-én hozott határozatával elrendeli, hogy az orvosok, bábák és állatorvosok

ezentúl jelentéseiket magyar nyelven nyújtsák be (1026. kgysz.). Mindamellett,

hogy a vármegye ftörekvése a magyarosítás, a vármegyei nem magyarajka lakos-

ság érdekeit sem téveszti szem eltt, s kimondja, hogy minden vármegyei lakosnak

keresetét joga van azon a nyelven írni és azzal élni, a melyet a legjobban ért s

a mely abban a környékben, a hol lakik, használatos (1443. kgysz.). De a vár-

megye kifelé is érvényt akar szerezni a magyar nyelvnek. Az 1837 nov. 2-án

tartott közgylésébl megkeresést intéz a horvát bánhoz, hogy levelezéseit magya-
rul vitesse (3806. kgysz.).

Az 1837. évi jan. 16-án tartott közgylésében elhatározza a vármegye, hogy
a megyei pecsét magyar körirattal legyen ellátva s új pecsétnyomót rendel vésetni

(82. kgysz.). E határozat miatt azonban a vármegyének meggylt a baja a kor-

mányhatóságokkal. Az 1837. évi ápr. 24-én tartott közgylésében újból kimondja

a vármegye, hogy a megyei pecsét körirata magyar legyen. Ezt a határozatát a

vármegyének a kanczellária nem hagyta jóvá s júüus 13-án kelt leiratában a

vármegyét megfedte, a mire a vármegye az 1837. évi aug. hó 1-én tartott köz-

gylésében válaszol, de ezzel (2554. kgysz.) egyelre nem ér czélt.

Községi i^azga- Czindery Lászlónak egy évtizeden át tartó abspánsága alatt jelentségteljes

alatt.

zm ery
intézkedések történtek a vármegyei közigazgatás érdekében. Czindery, a kit az

1833 okt. 28-án és az 1836. évi nov. 30-án tartott tisztújításokon újból alispánná

választanak, elssorban az ekkor még teljesen elhanyagolt községi igazgatásra

fordítja figyelmét. Alispánsága idején szabályozta a vármegye a községi bírói állás

betöltését is, oly módon, hogy a bírót három jelölt közül a falubeliek választják

;

a mennyiben a nép vonakodna a választásban résztvenni, a bírót a járási szolga-

bíró jelöli ki (1834 aug. 21-én hozott közgy. hat.). Az 1830—1834. években a

vármegye közönsége megújítja az elz években hozott határozatát, mely szerint

a községi elöljárók felégetett épületeit az illet falubeliek tartoznak felépíteni.

A községi bírói állás rendszeresítésérl és teendirl, utóbb, az 1842 máj. 2-án

tartott közgylésében alkotott szabályrendeletet a vármegye közönsége, mely egy-

úttal a községi bíró felesketése iránt is intézkedik (1261. kgysz.).

a nyugdíjin- Czindery alispánsága alatt gyjtötték egybe a vármegyei szabályrendeleteket

is, mely czélból
t

az 1838. évi aug. 1-én tartott közgylés bizottságot küldött ki

(2765. kgysz.). alatta keletkezett a vármegyei alkalmazottak nyugdíjintézete.

Az 1832. évi okt. hó 10-én hozott vármegyei határozat értelmében nyugdíjjárulék

czímén évenként, a megyei katonák fizetésébl négy, a hajdúkéból kett és a

pandúrokéból egy forint vonatott le (2746. kgysz.).

Közgazdasági A közegészségügy terén is számos üdvös intézkedés történt, melyrl más helyen
k

' van szó. Különös figyelmet fordított a közgazdaságra, az állattenyésztésre és az

állategészségügyre és az 1830. évi máj. 29-én tartott közgylés elrendelte, hogy
a marhák itatása czéljából az egyes falvak határaiban elegend számú kutakat

ássanak (1554. kgysz.). Az 1832. évi nov. 3-án tartott közgylés a lótenyésztés

elmozdítása érdekében szabályrendeletet dolgozott ki. 1836-ban alakul meg a
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vármegyei juhtenyészt társaság. A vármegyei állatorvosi állás rendszeresítése már
1832-ben felmerült, de e terv csak 1853-ban volt megvalósítható.

Indítványára az 1838 máj. 1-én tartott közgylés egy vármegyei posztógyár

felállítását határozta el. A gyárat a vármegye udvarán állították fel s az 1841
máj. 1-én kezdte meg üzemét. Munkásokul 24 vármegyei rabot alkalmaztak.

Az üzem els eredményét az 1841 nov. 2-án tartott közgylésen mutatták be

(3643. kgysz.). A gyár mködése azonban csakhamar fennakadt, mert már az

1842 május 2-án tartott közgylés a gyár haszonbérbeadását határozta el. 1847-ben

a vármegye a gyár átvétele czéljából megalakult részvénytársasággal 12 évre

szóló bérszerzdést kötött.

A vármegyei rabok foglalkoztatása még a posztógyár megalapítása eltt is

kiváló gondja volt Czindery alispánnak. Az 1838 nov. 2-án tartott közgylés
elhatározta, hogy a rabasszonyokat fonással foglalkoztatja. Ugyanez a közgylés
egy dolgozó intézet (dologház) felállítása iránt intézkedik, 1841-ben pedig rab-

kórházat állított fel.

A közmveldés terén jelentékeny intézmény volt a vármegyei könyvtár, A
könwtar.

ei

melyet 1816-ban a gróf Festetics Lajostól adományozott 4000 kötet már megala-

pozott, melynek felállítása azonban szintén Czindery alispánsága idejére esik és

azt az 1832 jún. 18-án tartott közgylés határozta el. Mérey Sándor fispán
1834 máj. 22-én a vármegyei könyvtárnak értékes képeket, Ocskay Antal

püspök pedig 1836-ban saját könyvtárát adományozta, az 1841. évi közgylés
pedig elrendeli, hogy a könyvtár állapotáról évenként jelentés terjesztend be.

1837 aug. 1-én elhatározta a vármegye, hogy a megyegylésekrl naplót ad
ki. melynek szerkesztését ideiglenesen Somssich Pál vállalta el (2468 kgy. sz.).

Mindezek ellenére azonban Czindery aUspánsága alatt a közigazgatás éppen
nem volt mintaszer. Nagyfokú közgazdasági tevékenysége minden idejét igénybe

vette. Záborszky Alajos egy ízben szemére is vetette, hogy három év alatt ide-

jének felét sem töltötte megyéjében és hogy vannak olyan szolgabírák, a kik

nem is laknak a járásukban s hogy a tisztviselk a fispán és a vármegye enge-

delme nélkül hetekre eltávoznak hivatalukból (Millenn. Tört. IX. 440—441.).

A közbiztonság is rossz állapotban volt. Sobri Józsi, a híres betyár, az Sobri józsí.

'1835—37. években állandóan rettegésben tartotta a vármegyét, mely az 1837
ápr. 24-én tartott közgylésében díjat tzött ki Sobri és társai elfogatására (1443.

kgysz. 834. 1.). Valóságos hajtóvadászat indult meg ellene. Sobrit és társait három
vármegye pandúrjai és a segítségükre küldött katonaság, Somogy és Tolna vár-

megye határán, a lápafi erdben kerítették körül, mire Sobri, nehogy élve

kerüljön kézre, agyonltte magát (Eötvös Károly : Budapesti Hirlap, 1887. évf.).

Az 1836. évi országgylés eloszlása után a vármegye érdekldését elssor-

ban a közjogi kérdések tartják lekötve. Hogy az országos érdek kérdéseket

alaposan megvitathassa, az 1837. évi ápr. 24-én tartott közgylésében külön

bizottságot küldött ki, melynek magva ama választmány volt, mely az 1827. évi

országgyléstl megválasztott reformbizottság munkálatainak tárgyalásával volt

megbízva (809. kgysz. 260. jkv. lapsz.). Ez a bizottság, mely 1848-ig mködött,
állandó figyelemmel kísérte a társtörvényhatóságok által hasonczélból kiküldött

bizottság, valamint az országgylés mködését. Nem csoda, ha a fispán és a

kormányhatóságok aggódó figyelemmel kísérték mködését, mert indítványaival

minduntalan borsot tört a kormány orra alá.

A közjogi kérdések tárgyalása ezzel napirendre kerül a megyeházán is. Közjogi kér-

A fispán ugyan mindent elkövet, hogy a közgylés érdekldését más irányba

terelje, de hasztalan, mert épp a közjogi választmány indítványára mondja ki az

1842 febr. 1-én tartott közgylés, hogy a közgylésekre szóló meghívókban a
közjogi tárgyak mindenkor feltüntetendk. Az 1843 júl. 15-én tartott közgylésben
a közjogi választmány felhatalmazást nyer a vármegyétl, hogy az országgylési
követi jelentéseket a követektl rövid úton átvévén, azokra utasítást készíthessen

s eljárásáról a legközelebbi közgylésen számoljon be.

Az 1839. évi június hó 5-ére hirdetett országgylésre a vármegye Somssich Az
sz

1
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|ĝ íés
Miklós táblabírót és Mezszegedi Szegedy Sándor fjegyzt küldi ki követekül.

A követek részére adott utasítás a következ nevezetesebb pontokat tartalmazza.

IHogy

a báró Wesselényi Miklós személyében megsértett szólásszabadság orvoslását

szorgalmazzák, úgyszintén sürgessék a sajtószabadságot. Tegyenek elterjesztést

aziránt, hogy a felségsértési és htlenségi perek a megyei törvényszékek eltt

27*
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folytattassanak le és hogy az esetek világos törvény által körvonaloztassanak.

Hogy a Kossuth Lajos elleni törvénytelen eljárás orvosoltassék. Hogy a vármegye
pecsétjének magyar körirattal leend ellátását betiltó parancs visszavonassék. Hogy
az országgylési követek kormányhivatalt el ne fogadhassanak, ha pedig tiszt-

visel választatik követté, tiszti illetményei az országgylés berekesztéséig fel-

fiiggesztessenek. Az országgylési követek napidíjait
1

/i részben a nemesség.

V 4
részben az adózó nép fizesse. Hogy a nemtelenek nemesi birtokot is vehessenek.

Hogy a megyei tisztviselk felelsség mellett életfogytiglan választassanak.

Hogy resten egy zálogpénztár (zálogház) és Nemzeti Bank állíttassék fel s az

országban több helyen pénzintézetek alapíttassanak. A Buda és Pest közötti

állandó híd építése sürgettessék meg. A népnevelés érdekében hatályos intéz-

kedések történjenek. A pótutasítások között szerepel gróf Ráday Gedeon ügye is,

a kit az 1839 május 8-án kelt királyi leirat az országgylésen való megjelenéstl
eltiltott. A vármegye odautasítja követeit, hogy mindaddig, míg Báday az ország-

gylésen nem jelenhet meg, a tanácskozásokban ne vegyenek részt. Az utóbbi

utasítás azonban. Bádaynak a követi állásról való lemondásával tárgytalanná vált.

A vármegyei követek közül Somssich Miklós a Deák Ferencz köré csopor-

tosult párt tagjai között foglal helyet. Az ez országgyléstl alkotott törvények

legfontosabbika a váltótörvény, melynek elkészítése végett már az 1790. évi

országgylés megtette a lépéseket s melynek hiánya a kereskedelem pangásának
egyik legfbb oka volt. Ezt a törvényt, Deák Ferencz elnöklete alatt, egy bizottság

dolgozta ki, melyben Somssich Miklós is helyet foglalt (Millenn. Tört. LX. 506).

Ez volt Somssich Miklós utolsó szereplése az országgylésen, melynek berekesztése

után visszavonult a magánéletbe, honnan csak 1861-ben tért vissza a vármegyeház
nagytermébe, midn a rövid alkotmányos élet alatt résztvett a vármegyei köz-

gyléseken. A vármegyei önkormányzat terén azonban még az országgylés
folyamán jelents változás áll be. Czindery László ugyanis megválván els alispáni

Sá
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Albert székétl, helyette az 1840 jan. 18-án tartott tisztújító közgylésen Sárközy Albert

eddigi másodalispánt, az ekként megürült másodalispáni székbe pedig Mérey
Józsefet ülteti a bizalom. Sárközy Albert érdemekben gazdag, hosszú közszolgálat

után kerül a közigazgatás élére, melyet 1848 jún. 4-én fispánná történt kinevez-

tetéséig, a legnagyobb odaadással teljesített munkásság közepette töltött be. De
Czindery László is csak rövid idre vonult vissza a közszolgálattól, mely id alatt

azonban állandó összeköttetésben volt a kormánykörökkel s a konzervatívekkel,

a kik a kormányhivatalokhoz útját egyengetik. 1842-ben Vas vármegye fispáni

helytartója lesz, mely tisztét azonban 1845-ben Somogy vármegye fispáni méltó-

ságával cseréli fel.

Közutak épí- Sárközy Albert abspánsága új korszakot jelent a vármegye történetében.

Már abspánsága kezdetén hozzáfog a kövezett útvonalak kiépítéséhez. 1840-ben
kiépül a Keszthelytl Szigetvárig terjed út, 1841-ben a Kaposvártól Gödréig,

1844-ben a Kaposvártól Marczaliig vezet út, 1847-ben tervezik a Kaposvártól

Gárdonyon át Boglárig terjed útvonal építését.

Az 1842 febr. 1-én tartott közgylés a helytartótanács útján febratot intéz

a királyhoz, hogy a tervezett becs—trieszti vasútvonal Magyarországon át vezet-

tessék. 1840-ben a közgylés a vármegye térképét készítteti el. 1846-ban újból

nyomatja, s egy példányát a Magyar Tudományos Akadémiának ajánlja fel.

1841-ben felépül a vármegyei kórház, melynek alapszabályait 1846-ban dolgozták

ki. Különös jelentség a jégverés és tzvész elleni vármegyei biztosítóintézet

felálhtása, melynek alapítását az 1843. évi febr. 1-én tartott közgylés tárgyalta.

új járási beosz- a járási beosztás is megváltozik. A központi szolgabírói hivatal felálhtását
' már az 1840 jan. 18-án tartott közgylésben indítványozták. Az új járási beosztás

azonban csak 1843-ban lépett életbe. Sárközy abspán az eddigi öt járás helyett

hatot szervezett. Ez új járás következtében a közigazgatási beosztás a következ
lett; babócsai, központi, kaposvári, marczali, szigetvári és igab járás. A központi

járásba a helységeket 1844-ben osztották be. Abspánsága alatt rendezték a vár-

megyei szegényügyet is. Az 1843 aug. 1-én alkotott szabályrendelet intézkedik

a vármegye területén a koldulásról s azt a vásárok alkalmával eltiltja.

A közelg országgylésre való tekintettel a vármegyei közjogi bizottság

szakadatlanul folytatja tanácskozásait, melyekben országos kérdéseket vitatnak

meg. A választmány elterjesztésére, az 1842 aug. 1-én tartott közgylés Boszniának

ós Bolgárországnak Magyarországhoz leend visszakapcsolása iránt intéz felterjesz-
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test a királyhoz. Ugyancsak a közjogi választmány indítványára veszi fel az

1843. évi máj. 1-én tartott közgylés a követi utasítások közé, hogy az aldunai

országrészeknek Magyarországhoz leend visszacsatolását kérelmezzék.

A máj. 14-én Pozsonyba egybehívott országgylésre a vármegye Somssich A
^Jág^-y ü íé

s° *""

Pál táblabírót és Tallián János tiszti fügyészt küldte ki követekül, a kiknek

68 pontból álló utasítást dolgozott ki, melynek jelentsebb részei a következk.

Hogy a házi adókhoz a vármegye nemessége 3
/4 részben kíván járulni. A vár-

megye elveivel egyez népnevelés elmozdítását sürgessék. A szólásszabadságon

ejtett sérelmek orvosoltassanak, a katonai kihágásokat gátló törvények meghoza-

talát sürgessék. Az örökváltságot illetleg a követek oda szavazzanak, hogy a

megváltás permisszív (megengedett) legyen, a magokat megváltani akaró községek

a földesri hatóság alól kivétessenek s helyükbe helyi hatóságok lépjenek életbe.

A nem nemesek által nemesi birtokok szerzése akként szabályoztassék, hogy a

birtokszerz keresztény legyen. Pártolják a szabad kereskedelmet és sürgessék az

önálló nemzeti bank felállítását. Követeljék az egyházi méltóságok polgári hiva-

taloskodásának (mint péld. fispáni állás) beszüntetését annál is inkább, mivel a

vármegye a fispáni állás eltörlését kívánja. Kívánja a vármegye, hogy a nemzeti

kereskedelem ell minden útjában álló akadály elháríttassék, a harminczadok

és vámok rendeztessenek, a károlyváros—fiumei útvonal pedig megváltassék.

Szorgalmazzák a követek a megyetem és a Ludovika Akadémia felállítását, a

Drávaszabályozást, a Répás kerület visszacsatolását és a budapest—fiumei vasút-

vonal kiépítését. Pártolják Liptó vármegye ama kérelmét, hogy az orosz hatalom

túltengése ellenében Szerbia jövje diplomácziai úton biztosíttassék (Várm. Levéltár.

Követi utasítások 1843—44.).
Az országgylés folyamán a vármegye által adott követi utasítások között

figyelmet érdemel a vármegye állásfoglalása az országgylés tárgyalási nyelvét

illetleg. Midn az alsótábla elhatározta, hogy tárgyalási nyelve magyar leend,

a horvát követek latin nyelven benyújtott óvással éltek, a melyet azonban

az alsótábla visszautasított. A vármegye az alsótáblának intézkedését helyesli, de

egyúttal, miután a horvát követeknek magatartásában mélyreható bajok csiráit

sejti, aggodalmait a vármegyei követek tudomására hozza, Az országgylési követek

mellé, az írnoki teendk végzése czéljából, a joggyakorlaton lév ifjúság sorából

Kapotsfi Józsefet, Mérey Lrinczet, Cséry Lajost, Zichy Antalt, Vasdényey Antalt,

Berzsenyi Pongráczot és Németh Boldizsárt küldték ki.

Somssich Pál, a vármegye híres követének, Miklósnak a fia, 1811. évi jan. Somssich Pái.

13-án Sárdon született. Tanulmányai végezte után nagybátyja, S. Pongrácz kir.

személynök mellé ment joggyakorlatra. A közszolgálatott Somogy vármegyében,
jegyzként kezdte. Ügyességével és szónoklataival csakhamar magára vonta a

közfigyelmet. Az 1843—44. évi országgylésen, Zsedényi Edével, a kormányt támo-

gató mérsékelt szabadelv párthoz tartozott s ennek egyik vezérszónoka lett.

Eszével, szónoki tehetségével és kellemes modorával még ellenfeleit is lefegy-

verezte. Ha Somssich — írja a Mozaik ellenzéki érzelm szerzje — sorainkban

volna, szép, világos, szoros logikai beszédével, kedves eladásával, brünket
tapsoltatná le tenyerünkrl ; most azonban köszönje eszének, hogy le nem pisszeg-

jük (Mülenn. Tört. LX. 571.).

Felszólalásaival csakhamar magára vonja a kormány figyelmét, mely az

országgylés befejezte után a helytartótanácshoz nevezte ki. Ezzel azután eltávozik

Somogy vármegyébl. Résztvesz ugyan az 1847. évi országgylésen is, de ekkor

már nem az ellenzéki Somogyot, hanem a konzervatív Baranyát képviseli.

A 18 hónapi tanácskozások után befejezést nyert országgylésrl hazaérkez
követek az 1845. évi jan. 11-én tartott vármegyei közgylés elé terjesztik rend-

kívül terjedelmes és alapos jelentésüket, mely az országgylés összes tárgyalásait

felöleb s melyet Somssich Pál szerkesztett, a vármegye kinyomatott és a karok

és rendek számára megküldetett. Az országgylése folyama alatt a vármegye
meleg érdekldéssel kísérte a Kossuth Lajostól szerkesztett Pesti Hirlap mkö-
dését, melyet a kormánykörök, st maga Széchenyi István és Dessewffy Aurél is

heves támadásban részesítettek. Kossuth Lajos látván, hogy a kormány mindegyre
nagyobb nehézségeket gördít a Pesti Hirlap pályafutása elé, 1844 jún. végén
megvált a szerkesztéstl, de csakhamar új lapot akart alapítani, mely czélból

Metternich herczegnél, a mindenható kanczellárnál is tisztelgett. A vármegye
mindezekrl értesülvén, felkarolja Kossuth Lajos ügyét és az 1844. évi nov. 2-án
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tartott közgylésébl feliratot intéz Kossuth Lajos érdekében a királyhoz (4418.

kgysz. 1358. jkvlapsz.).

Hasonlókép lelkes visszhangra talált a vármegyében „az országos védegye-
sület" alapítása, mely 1844 okt. 16-án tartotta meg alakuló közgylését, a mikor
igazgatójává Kossuth Lajost választották meg. A vármegye ugyancsak a nov. 2-án

tartott közgylésében határozatikig kimondja, hogy a vármegye összes szükségletei

csakis magyar iparosoktól és kereskedktl lesznek beszerzendk.
Hazafias magatartásának különben is mindenkor kifejezést ád. Pest vármegye

indítványára 1842-ben gyjtést kezd Mátyás király szobrára, melyet 1848 május
29-ig folytat. Az 1843 máj. 1-én tartott közgylésében hozott határozatával Berzsenyi

Dániel sírja fölé Niklán emlékoszlopot rendel állítani (1236. kgysz.).
Cz
fispan

Laszl0 Mérey Sándornak a fispáni méltóságról történt lemondása után, 1845 május
2-án, Czindery László, Vas vármegye fispáni helytartója, Somogy vármegyének
egy évtizeden át volt els alispánja, lett a fispán. Beiktatása 1845 júl. 31-én a

hagyományos fénynyel és pompával történt. A beiktatást megelz napon Hosszú
Márton veszprémi kanonok vezetése alatt küldöttség ment érte Ladra. A fispán
a küldöttséggel hosszú kocsisorban megindult Bárd felé (Bárdudvarnok), hol a

vármegye nevében Mérey József másodalispán fogadta. Kaposvár határánál a vár-

megyei nemes ifjúság bandériuma csatlakozott hozzá, a megyeház lépcscsarno-

kában pedig, nagy küldöttség élén, Sebe György kerületi esperes fogadta.

A másnap — júl. 31-én - - tartott közgylésen a fispán letévén az esküt,

megtartotta székfoglalóját, melyet a következ szavakkal zárt be : ,,A magyarok
Istenét forrón imádva kérem, hogy édes honunkat, kegyes atyai gondviselésében

tartva — és e jelen reménydús korban rizve — , meg ne engedje, hogy az egy

czélra, de külön úton irámló pártok heve, alkotmányunk hajójának ers kézbeni

kormányát tévútra kényszerítse, hanem vezesse azt a vélemények különbsége zajos

habjain keresztül — a nemzeti boldogság óhajtott révpartjára, a hol a haladás éltet

vágyaitól felélesztett dühöngs szélvész lecsendesedése után, biztos öbölbe nyugod-

hasson és az elemek megbékülvén, nemzetünkbe óhajtandó egyetértés által köz-

boldogság és lelkinyugalom uralkodjék. — A mindenható áraszsza a tekintetes

KK. és RR. b áldását, kiknek szívességekbe s hajlandóságokba magamat ajánlom

és viszonzási férfias akaratom zálogául lekötöm becsületszavamat, — hogy habár

ékes szónoklattal nem bírok, magyar szinteséggel tett ígéreteimnek mindig ura

leszek. " A székfoglaló beszédre SárJcözy Albert els alispán válaszolt a vármegye
közönsége nevében, majd Véssey Lajos vármegyei fjegyz.

A fispáni székfoglalóban óhajtott béke és nyugalom azonban egyhamar nem
következett be. A hontmegyei fispáni helytartó erszakos eljárása, melylyel a

vármegyei tisztikarból a szabadelv elemeket kibuktatta, élénk visszahatást keltett

országszerte. Somogy vármegye már az 1845 nov. 3-án tartott közgylésébl
erélyes hangú feliratban tiltakozik a honti fispáni helytartó önkényes eljárása

ellen. Utóbb Pest vármegye rendéinek körlevelét tárgyalva, az 1848 február 1-én

tartott közgylésében tiltakozik az adminisztrátori rendszer fenntartása ellen (Prot.

1845. 3340 kgysz. 679. jkvsz.). Mindkét alkalommal heves kifakadások voltak

hallhatók az adminisztrátorok ellen, melyet az elnökl fispán némán trt. pedig

néhány évvel azeltt is ily minségben kormányozta Vas vármegyét,

Czindery fispánsága alatt bvítették ki 1845-ben a vármegyeházát. 1847-ben

megalakulván a vármegyei olvasótársaság, alapszabályainak kidolgozására az 1847

febr. 1-én tartott közgylés egy bizottságot küldött ki.

Czindery rövid fispánsága alatt csak egy ízben, 1846 ápr. 30-án, tartott

tisztújítást, mely alkalommal az eddigi alispánokat újból megválasztották.
Az i847-iki ná- Az 1847 nov. 7-ére nádorválasztásra egybehívott országgylésre a vármegye

Mezszegedi Szegedy Sándort és Tallián Jánost küldte ki követekül. Tallián

azonban nem fogadván el a megbízást, helyébe Inkey Zsigmondot választották meg.

Utóbb Szegedy Sándor is lemondott a követi tisztrl, mire az 1848 febr. 9-én

tartott közgylésen Madarász Lászlót választották meg. Az 1847. évi követválasz-

tásnál teljes diadalt aratott az ellenzék.

Már a meghívólevél kihirdetésénél összeütközés támadt a rendek és a fispán

között. A meghívó ugyanis a fispánhoz volt czímezve, a miben a rendek a megye
jogainak csorbítását látván, ez ellen óvást emeltek s csak akkor nyugodtak meg.

midn a fispán kijelentette, hogy a vármegye jogait sem , sem a kormány
csorbítani nem szándékozik. A követeknek adott utasítás fbb pontjai a követ-
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kezk voltak. Hogy a nádori méltóság betöltésénél István fherczegre szavaz-

zanak. — Az örökváltságra nézve kifejezi a vármegye abbeli kívánságát, hogy
az ne legyen permisszív, hanem törvény által kötelezett; a megváltás ne

részletenként, hanem egyszerre történjék. Az így megváltott polgár a földesúri

hatóság alól felszabadniván, azonnal az ország szabad polgára lesz. —
Az egyházi tized bérlése a bérleti terhekkel együtt a jobbágyságnak adassék át,

hogy ennek állapota ezzel is javuljon. Érdekesen tükrözi vissza az akkori fel-

fogást a felels minisztériumra nézve az országos pénzügyeket illet pont, mely

a következleg intézkedik: „Miután sajátságos birodalmi összeköttetésünk egy

felels ministeriumnak minden lehetségét kizárja, anyagi hasznoknak pedig az

Ország függetlenségét és alkotmányát odadobni nem lehet, az országos munkálat-

ban javasolt ffelügyel mellzésével, minden egyes czél kivitelére ajánlandó pénz-

összeg kezelje idkoronkint neveztessék ki, egy közös (talán országos) házi

pénztár felállítása mellett, melybe befolynának a só felemelt ára, a nemesség
által fizetend vámok és harminczadok, az ország határain kívül lakók által fize-

tend pénzek s országgylésrl országgylésre ajánlott segedelmek." — Meg-
sürgetend továbbá a fiumei vasútvonal kiépítése, a fiumei kiköt elkészítése,

valamint olcsó kölcsönök nyújtására szolgáló bank felállítása. — Bnperekben
nyilvánossággal bíró, szóbelileg mköd esküdtszékek felállítását kívánja a vár-

megye. — Jégverés, tzvész és marhavész folytán támadt károk megtérítése czél-

jából egy kölcsönös biztosítóintézet alapítása czéljából országos bizottság kikül-

dését javasolják a rendek. — Országgylés évenként Pesten tartassék és ugyanitt

országház épüljön. — Az siségét a vármegye korhadt intézménynek tekintvén,

törvény által ugyan egyszerre megszüntetni nem kívánja, hanem életerejét egyes

érvágásokkal elzsibbasztandó, különféle intézkedéseket javasol. — A Ludovika
Akadémia újabbi segélyezésére nézve meghagyja a vármegye követeinek, hogy
„semmi nemzeti ert fel nem múló áldozattól vissza ne rettenjenek", kikötvén

egyúttal, hogy az intézet feletti felügyelet a nemzetnél és a tannyelv magyar
legyen. A honosításra vonatkozó utasításból különös figyelmet érdemel a követ-

kez rész : „Az önfenntartási elvigyázat követeli, hogy a honban senki nemesi
jogot ne nyerhessen, jószágot ne szerezhessen ; a ki a honban nem lakik s a

magyar nyelvet családjának sajátjává nem teszi, minden egyes által, mely a nem-
zet sajátját, ingatlan birtokát idegen elem kezébe jádza, egy-egy lépés, mely a

magyar népet négy folyam körüli uralma végéhez közelebb viszi s a nemzet,

mely enyészetét, olvadását nyilt szemekkel késéri, vesztét megérdemli. " — Továbbá
óhajtja a vármegye, hogy a hazában jószágot bíró, de külföldön lakó nemesek
adóztassanak meg. A törvény eltti egyenlséget hangsúlyozza a vármegye az

alábbi pontban : A megyei izraelita közönség a honpolgárokkal egyenl lábra

tételére a megyéhez folyamodván, a megye törvény által kívánja kimondani, hogy
a hon polgárai között sem vallás, sem az egyéni erkölcsiség s életmód a polgári

jogokra nézve különbséget ne tegyen s minthogy kétségbe nem vonható igazság,

hogy a hon minden lakóinak törvény eltti jogegyenlsége, az emberi méltóság,

az ész, az erkölcsiség követelménye (Vendé Aladár adatai a vármegye levéltárából).

Az 1847. évi országgylésre adott követi utasítás mintegy záróköve e kor-

szak történetének.

Az 1820—1847. évek története megmutatja, hogy a vármegye mily mérték-

ben vette ki részét az újkori államalkotás munkájában és küzdelmeiben, míg a

következ évek, áldozatkészségérl és önfeláldozó magatartásáról adnak számot.

A SZABADSÁGHARCZTÓL A KIEGYEZÉSIG.

A mily érdekldéssel kísérte a vármegye közönsége az 1847 nov. 12-én
megnyílott országgylést, épp oly lázas türelmetlenséggel várta az országgylésre
küldött követek jelentéseit.

A közjogi bizottság szinte permanencziában volt, mintha megérezte volna a Az
gz

1

á̂

7" i

üjés
0r"

nagy idk elszelét és azt, hogy ez az országgylés nem medd viták színhelye

lesz, hanem hogy ott az új állam alapjait fogják lerakni.

Kossuth Lajosnak a válaszfelirat ügyében megindult tárgyalások folyamán
mondott beszédének hatása alatt 1848 jan. 10-én a vármegye a következ uta-

sítást küldi követeinek: „Az ország függetlenségét biztosító 1790 :X. t.-cz. alapján
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szükséges oda mködni, hogy a hon alkotmányos kormánya az összbirodalom kor-

mányától fiiggetleníttessék. A helyettes (kir. helytartó) köre s tekintélye vissza-

állíttassák, felelsség által korlátoztassék s az összes kormányzat az ország kebe-
lébe tétessék. — Magyarország s a birodalom többi országai között a kapocs
egyedül a közös fejedelem személyének azonossága lévén."

Mialatt az országgylésen a honosításról szóló törvényjavaslatot tárgyalják,

az ellenzék szóbahozza az adminisztrátori rendszert, melynek megszüntetését els
feladatának tekinti. A nádor, hogy a rendeket megnyugtassa, a febr. 1-én tartott

ülésen bemutatja a király leiratát, mely az adminisztrátorok kinevezését csupán a
közigazgatás gyorsítása, hatásosabbá és szabatosabbá tétele érdekében tartja szük-

ségesnek. A vármegye a febr. 9-én adott követi utasításában kijelenti, hogy miután
az adminisztrátori rendszer tárgyában kibocsátott királyi leirat a megyei önkor-

mányzat megsemmisítését nyíltan elárulja, felhívja a követeket, hogy a sérelmes

rendszer megsemmisítését szorgabnazzák.

Ezen a közgylésen választották követül Madarász Lászlót, a ki már az

országgylés márcz. 8-iki ülésén felszólította a frendeket Kossuth Lajos felira-

tának tárgyalására, melyben Ausztriának alkotmányt, Magyarországnak független

felels minisztériumot kért.

Somogyba is csakhamar eljutott Kossuth feliratának a híre. A márcz. 14-én

tartott közgylésben Pestmegyének a független nemzeti kormány felállítását

magában foglaló javaslatát a vármegye magáévá téve, utasítja követeit, „legyenek

tolmácsai az uralkodócsalád iránti ragaszkodásnak, de legyenek tolmácsai azon

meggyzdésnek is, hogy „a birodalom trónja, bizalomvesztett népei felett, csak

alkotmányos engedmények útján szilárdulhat meg újra".

Az ezt megelz napon azonban Bécsben kitört a forradalom, mely csak-

hamar új fordulatot adott az eseményeknek. A király beleegyezett a felels

minisztérium megalakításába s annak elnökévé gróf Batthyány Lajost nevezte ki.

Öt nap alatt elkészül a független felels minisztériumról szóló törvény s meg-
alakul az els minisztérium.

A vármegye a márcz. 27-én tartott közgylésében értesül a felels minisz-

térium megalakulásáról s ugyanakkor olvasták fel gróf Batthyány Lajos miniszter-

eklök körrendeletét a közrend fenntartása iránt, melynek végrehajtása czéljából,

a másodalispán elnöklete alatt, állandó választmányt jelölt ki, mely minden hétfn
ülést tartott.

Az
i-!w köTfflü-

1848 máj. 1-én tartotta a régi rendi vármegye utolsó közgylését, a melyen
lés. az országgylési követek jelentését felolvasván, kihirdették a szentesített törvé-

nyeket. A másnap, május 2-án, tartott közgylésen megalakul a törvényhatósági

bizottmány, mely alkalommal az egybegyltek arról értesültek, hogy a kormány
Gr

n
f

os'fis ín &r°f Zichy Jánost nevezte ki fispánná, a mit kitör örömmel fogadtak (1848
máj. 2-án tartott biz. kgy. 4. sz. 335. 1.).

A kormány ftörekvése a közrend és közbátorság biztosítása lévén, a hor-

vátok fenyeget magatartása következtében, máj. 2-án leküldötte a Dráva mellé-

kére Csányi Lászlót, a kit késbb teljhatalmú királyi biztosnak nevezett ki.

Jellacsics, az újonnan kinevezett horvát bán, ezalatt lázas hadi készüldéseket
tett s e mellett folyton izgatott a magyar kormány ellen, mely e készüldéseire

május 17-én 10 nemzetrzászlóalj felállítását határozta el. E czélból a május 25-iki

közgylés önkéntesek toborzását rendelte el (206. kgysz. 406. lsz.).

A
légvédelem Ekkor már a vármegye is, habár megkésve, hozzáfogott a horvátok elleni

szervezése, védelem szervezéséhez. A máj. 26-án tartott közgylésben rendelték el a nem-
zetrök összeírását és járásonként összeíró választmányokat küldtek ki; a horvát

bujtogatok aknamunkájának megakadályozása czéljából pedig mindazok részére,

a kik ily lázítókat lelepleznek, a vármegye jutalmat tzött ki.

A rendes nemzetrség felálbtására és a fegyverszállítmány átvételére azonban

a kormánynak pénzre volt szüksége. Szemere Bertalan belügyminiszter felhívására

a vármegye közönsége, a máj. 29-én tartott közgylésében, a vármegyei tizedpénz-

tárban maradt 6000 forintot, továbbá a vármegyei levéltár rendezésére félretett

4000 frtot, valamint az országgylési alapból rnég rendelkezésre álló 4000 frtot

felajánlotta a haza oltárára (927. biz. sz. 575. lapsz.). Ugyanezen a közgylésen
hirdettek ki a kormány leiratát, mely szerint Kaposvár rendezett tanácsú város

lett. Ugyanekkor értesült a vármegye közönsége arról is, hogy Czindery László

a fispáni méltóságról lemondott.
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Mivel gróf Zichy János a neki felajánlott fispáni méltóságot nem fogadta

el, István fherczeg királyi helytartó jún. 4-én Sárközy Albert eddigi alispánt Sárközy Albert

nevezte ki fispánná. Sárközyt a jún. 17-én tartott közgylésen üdvözölte a vár-

megye közönsége, mely a kinevezést a legnagyobb lelkesedéssel vette tudomásul

és egyúttal 36 évi buzgó szolgálatainak méltatása mellett, jegyzkönyvi elismerést

szavazott neki. Fispánná történt kinevezése a vármegyei tisztikarban is lényeges

változást okozott. Els alispánná Mérey József eddigi másodalispánt választották Mérey József

meg, kinek helyébe Rochreiter Ambrus lépett.
a,sp

Az 1848 július 5-ére egybehívott országgylésre a választások küls és bels Az 1848-iki vá-

bonyodalmak izgalmai között, de azért rendben folytak le. Az elmúlt korszakban

szerepet játszott családok sarjai legnagyobbrészt visszavonultak, s majdnem csupa

új ember került a népképviseleten alapuló els parlamentbe. Az 1848 eltti kor-

szakban vezérszerepet vitt ellenzéki férfiak közül Záborszky Alajos vállalt képvi-

selséget, kit Szigetvárott nagy lelkesedéssel választottak meg. Kaposvárott Kund
Vinczét, Szilben Záborszky Imrét, Tabon Farkas Lajost, Marczaliban Koller József

mesztegnyi plébánost, Lengyeltótiban gróf Festetics Miklóst, Nagyatádon Mujzer
József barcsi plébánost, Csurgón Fekete Lajos ügyvédet választották országgylési

képviselkké. Közülök Záborszky Alajos, régibb összeköttetései révén, csakhamar
eltérbe lépett s a júl. 10-én tartott ülésen a ház jegyzjévé választották meg.

Még össze sem ült a képviselház, midn Csányi László kormánybiztos ren-

deletére, jún. 13-án, a vármegyei nemzetrség egy részét a Drávához vezényelték, a nemzetrség

másik részét pedig hadgyakorlatokra rendelték ki. Ugyanekkor a vármegyei nem-
kiren elese '

zetrség mozgósítási ügyeinek ellátása czéljából fiókválasztmány alakult (1355.

kgysz. 618 lapsz.). Csurgón és Kaposvárott pedig rögtönítél bíróságokat állítottak

fel (1848 jún. 17. biz. kgy. 1359. sz.).

A nemzetrség kirendelésével azonban a horvát betörést aligha lehetett volna

megakadályozni. De miként is lett volna ez lehetséges — írja az egykorú szem-

tanú — fegyverek és gyakorlat nélkül,
/

erre senki sem gondolt. A kaposvári

nemzetrséget is a Drávához rendelték. És mikor a nemzetrök parancsot kaptak,

hogy Darányból Barcsra vonuljanak elre, a csapatoknak majdnem a fele beteg-

nek jelentette magát, vagy éppen megfutamodott. Szerencsére az egész hadjárat-

nak nem volt egyéb czélja, mint hogy Barcson tábori misét hallgassunk. Ily

módon a félelemmel menekültünk meg! (Bergel József: Kaposvár 40 év óta).

A kormány jól tudta, hogy a katonáskodáshoz nem szokott, teljesen gyakor-

latlan nemzetrséggel nem tudja felvenni a küzdelmet a délvidéki lázadókkal

szemben s ezért, míg egyfell a legnagyobb erélylyel fogott a 10 rendes nemzet-

ri zászlóalj szervezéséhez, másfell Kossuth Lajos indítványára az országgylés
200.000 katonát szavazott meg az ország védelmére. A 10 rendes nemzetrségi
zászlóaljból a 8-ikat Pécsett állították fel s rnagyává Vitális Ferenczet nevezték

ki (Gracza György: Az 1848—49-iki szabadságharcz tört. I. 311.). Ez a 10
zászlóalj volt a honvédség magva, mely késbb oly diadalokat aratott.

A május 25-én tartott közgylésen elrendelt toborzás egy hó leforgása alatt Toborzás 1848-

oly számbavehet eredménynyel járt, hogy július l-re a somogyi fiatalság már
an

bevonult Pécsre, a 8-ik zászlóaljhoz.

Sárközy Albert fispán, hogy jó példát nyújtson, Dénes nev, alig 17 éves

fiát is besoroztatta honvédnek. Kívüle még Somogyból Svastits István, Svastits

Sándor, Kacskovics János, Bárány Elek, Polányi József, Borsiczky Antal s mások
szolgáltak a 8-ik zászlóaljban. Sárközy Dénest nov. 15-én már hadnagygyá nevez-

ték ki a 28-ik számú honvédzászlóaljhoz s késbb a 118-ik hondvédzászlóaljhoz

osztottak be. Résztvett a diadalmas isaszegi, váczi, nagysarlói és komáromi csaták-

ban, s egészen a világosi fegyverletételig végigküzdötte a szabadságharczot (Sár-

közy Dénes emlékiratai. Kézirat Sárközy Imre birtokában).

Jellacsics már szeptember els napjaiban készen állott, hogy Magyarországba Jeiiacsics hadai

betörjön s miután szept. 10-én Varasdról három kiáltványt bocsátott ki, meg- '
omogyhan

kezdte az átkelést a Dráván. Hadát három részre osztotta. Az elhad, Grammont
ezredes vezetése alatt, szeptember 11-én vonult Varasdról Csáktornyára s onnan
Letenye, majd Nagykanizsa felé. Maga Jellacsics szept. 11-én kelt át a Dráván
s Csáktornyáról kiindulva, Perlak, Kottor, Kanizsa felé tartott. Itt egyesülvén az

elhaddal, Iharosberényen át Sárd felé, majd innen a Balaton felé vonult. Ezalatt

Jellacsics hadának harmadik része, szept. 11-én, Barcscsal szemben, gróf Nugent
Albert vezérlete alatt átkelvén a Dráván, Kaposvár felé tartott, melyet megsar-
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A nemzetrség
Barcsnál.

k nádor és Jel-

lacsics talál-

kozása.

czolván, szintén a Balaton felé vonult, hol a mai Faluszemesnél egyesült Jella-

csicsnak idközben szintén odaért derékhadával.

Mivel a magyar hadak vezére, gróf Teleki Ádám tábornok, nem akart Jella-

csics hadával csatába bocsátkozni, st egész Keszthelyig vonult vissza, a horvát
hadak akadálytalanul eljutottak a Balatonig, hol Szemesnél tábort ütöttek. A merre
a horvát hadak elvonultak, mindent elpusztítottak ; feltörték a pinczéket, kamrákat,
noha a nép mindenütt ellátta az átvonuló katonaságot élelemmel. Maguk a tisztek

is undorral fordultak el e garázdálkodásoktól. Elfogott leveleikben keseren
panaszolják, hogy csapatjaik között nem tudják a fegyelmet fenntartani (Gracza

György i. m. II. 172—185. Millenn. Tört. X. 128— Bergel József i. m. 32—33.).

Jellacsics serege a betöréskor mintegy 35—40 ezer emberbl állott; számra
nézve tehát jelentékeny hader fölött rendelkezett ; ennek azonban csak kis része

volt rendes katona, míg a többi gyülevész nép, mely csak rabolni és gyújtogatni

tudott, de az els puskalövésre megfutott volna,

Ezzel a rendetlen gyülevészhaddal könnyen fel lehetett volna venni a küz-

delmet, ha lett volna, a ki az ellenállást szervezi. Ezzel azonban megkéstek.
A kormány a népfelkelés és a toborzás szervezésére épp aznap, mikor Jel-

lacsics a Dráván átkelt, Sárközy Albert fispánt teljhatalmú biztosnak küldte ki

;

de e megbízás már megkésett, mert Sárközynek sem az id, sem az eszközök
nem állottak rendelkezésére, hogy az ellentállást szervezze ; mindamellett mégis
azon volt, hogy a lehetetlent megkísérelje. A vármegyei nemzetrséget és a kaszá-

val felfegyverkezett népfelkelket egybegyjtve, Barcs felé vonult, hogy az el-
nyomuló horvátokat feltartóztassa.

Mintegy 30.000—40.000 népfelkel és nemzetr gylt egybe, a kiknek összes

fegyvere 12 faágyú volt, melyeket Ruttkay kaposvári kovácsmester készített tölgy-

fából s a csöveket nyolcz abroncscsal vasalta meg.
A mint a horvát hadak Barcs környékén feltntek, a magyar népfelkelk

elkezdtek rajok ágyúzni ; az ágyúcsövek azonban csakhamar megrepedtek, mire

az egész magyar had hanyatt-homlok rohant vissza Kaposvárra, hova 24 óra alatt

már meg is érkezett (Roboz István közlése).

E közben István fherczeg nádor, engedve az országgylés óhajának, Budáról

Veszprémbe jött, hogy személyesen vegye át az odáig hátráló magyar sereg vezér-

letét. Megérkezése után átizent Faluszemesre Jellacsicshoz, hogy beszélni óhajt

vele. A bán eleinte húzódozott ; de mikor István fherczeg elküldte neki V. Fer-

dinánd megbízólevelét, Jellacsics ráállott a találkozóra, melynek szept. 21-én d. u.

két órakor a „Kisfaludy" gzhajó fedélzetén kellett volna megtörténni.

A nádor a veszprémi partokon szállott fel a gzhajóra, mely lassan közele-

dett a somogyi partok felé. Jellacsics ezalatt zászlós sátora elé rendelte a tiszti-

kart és tábornoki díszbe öltözve, beszédet intézett hozzájuk, a melyben tudtukra

adta, hogy István fherczeggel fog találkozni.

A mint a Kisfaludy-hajó a somogyi partok felé közeledett, a bán lóra ült s

tisztjeitl környezve, a Balaton partjára lovagolt. A gzhajó azonban nem kötött

ki, hanem a parttól körülbelül egy puskalövésnyire horgonyt vetett. Kevés vártatva

István fherczeg egy csónakot küldött partra, hogy a bánt a hajóra szállítsa.

Jellacsics azonban, attól tartva, hogy a magyarok foglyul ejthetik, nem mert a

hajóra menni, hanem két szárnysegédét küldte a nádorhoz, hogy partra szálljon.

A nádor erre gróf Zichy rnagyot küldte a partra, hogy a bánt adott szavának

beváltására figyelmeztesse. Jellacsics erre tisztjeihez fordult és minden szót ersen
hangsúlyozva, kérdezte : Tisztjei a császári seregnek ! Szabad-e elhagynom a par-

tokat? mire a tisztikar, természetesen elleges megbeszélés szerint, kiabálni kez-

dett : Nem ! Nem ! Nem engedjük ! A csónak másodízben tért vissza üresen a

gzhajóhoz és a találkozás meghiúsult. István fherczeg sértdötten tért vissza

Veszprémbe, hol másnap, szept. 22-én, a vezérletet átadván Moga János tábornok-

nak, Budára ment, honnan a következ éjjel kocsin Bécsbe távozott s ezzel vég-

leg elhagyta Magyarországot.

A mint a nádor hajója elhagyta a somogyi partokat, Jellacsics megtette az

elkészületeket a fváros felé való továbbvonulásra, Szept. 23-án már Kilitinél

táborozott. Innen intézte Baillet de Latour Tivadar hadügyminiszterhez azt a leve-

lét, a melyet a magyarok elfogtak s melyben hadainak ellátására okt. l-ig

600.000 frtot kér (Gracza György i. m. II. 176. 210—214.). Küitibl egyenesen

Székesfehérvárig nyomult, melyet szept. 26-án megszállott.
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Jellacsics, a Székesfehérvár—budai országút mentén lev Sukorónál szenvedett

kudarcza következtében, felhagyott a fváros megszállásának tervével és okt. hó

1-én hirtelen oldalt fordulva, meg sem állott Ausztria határáig.

Xugent táborszernagy, a ki idáig száz csatában vett részt, elbb Nagykani-

zsára, majd a Muraközbe húzódott. Jellacsics és Nugent hadaiból azonban nagyon

sokan visszamaradtak, s rabolva, pusztítva járták be a vármegyét. De póruljár-

tak. A Sukorónál aratott gyzelem hírére ugyanis a köznép is lassanként vissza-

nyerte bátorságát és felülkerekedett. A nemzetrök üldözbe vették a határröket,

a hol utóiérték, lefegyverezték ket, de ha kellett, az életüket sem kímélték

(Gracza György i. m. II. 263.).

Az országgylés azonban közbocsánatban kívánta részesíteni a horvát hadi-

foglyokat és menekülket. Az engeszteldés szelleme hatja át az okt. hó 5-én

tartott vármegyei közgylést is, midn határozatilag kimondotta, hogy a horvát

ellenséges táborból elfogottakkal szemben emberséges bánásmód gyakorolandó

(1844. kgysz. 813. lapsz.). Akár fegyverrel, akár annélkül kerültek fogságba, hadi-

foglyoknak tekintendk. A fegyvertelen fuvarosok hazájok határáig biztos rizet

alatt kísérendk, de irányukban minden kegyetlenkedés szigorú büntetés terhe

alatt tiltatik. Csupán lovaik, szekereik s poggyászaik foglaltatnak le s azoknak az

elárverezésébl befolyó pénzösszeg elssorban az átvonuló horvát hadaktól okozott

károk fejeben a károsultak között osztandó ki.

1848 vége felé azonban a magyar hadak egymás után vereséget szenvedtek.

Az osztrákok Windisch-Grátz vezérlete alatt, a gyri sánczok elfoglalása után, a

fváros felé visszavonuló Görgey hadai után a Vérteshegység felé nyomultak.

A honvédelmi bizottmány, a rendes katonaság vereségeinek hatása alatt, Népfelkelés.

népfelkelést hirdetett s guerílla-háborúval akarta az osztrák hadat kifárasztani.

A bizottmány rendeletére a decz. 23-án tartott vármegyei közgylés guerilla-csa-

patok szervezését határozta el, a gyalogság vezéréül gróf Niczhy Györgyöt, a

lovasság parancsnokául pedig gróf Somssich Imrét választották meg. Az utóbbi

a vármegye egykori alispánjának és követének, majd a konzervatív párt egyik

legkiválóbb tagjának, Somssich Pongrácznak fia volt, a ki az 1832—36. évi

országgylés folyamán királyi személynökké lett, majd midn 1846-ben megvált

magas méltóságaitól s hazatért somogymegyei birtokaira, grófi rangot nyert.

Fiai azonban, József és Imre, beállottak a vármegyei nemzetrök tisztikarába.

Mieltt azonban a somogyi guerilla-csapatok felkészültek, az osztrákok decz.

3-án Moórnál megverték Perczel honvédtábornok hadait ; erre a visszavonuló hon-

védhadak kiürítik a fvárost és a kormány az országgyléssel együtt Debreczenbe
menekül. Ezzel az egész Dunántúl a császáriak birtokába került.

Rövid id múlva Somogy vármegye is katonai uralom alá jutott. Burics Katonai ura-

János cs. kir. tábornok, hadával Stira fell Nagykanizsára vonulván, 1849 jan.

15-én kelt levelével értesíti a vármegyét, hogy a vármegye békés megszállására

indítja seregét, egyben kijelenti, hogy a vármegye kormánya az hatalma alatt

áll. E levelet az 1849 jan. 19-én tartott közgylésen olvasták fel, mire a vár-

megye hódoló feliratot intézett az uralkodóhoz (biz. kgy. 1. sz. 1450. 1.).

Burics tábornok egyúttal Nagyatádi Czindery Lászlót, a vármegye volt fis-

pánját, nevezte ki királyi biztosnak, míg a vármegye érdemes fispánja, a fegy-

veres hatalom eltt meghajolni kénytelen és visszavonul birtokára
;
példáját követi

a tisztikar hazafiasabb része is. Czindery pedig, az újonnan kinevezett biztos,

nyomban munkához lát, hogy hatalmas pártfogóját, Burics tábornokot méltóképen
fogadhassa ; nyomban intézkedik, hogy a fekete-sárga lobogó a császári hadaknak
Kaposvárra leend bevonulásakor mindenütt kitzessék.

Február 1-én. kinevezés utján, megalakítja a vármegye tisztikarát, melynek
tagjai sorában a következk foglalnak helyet : Alispánok : Tallián János, Hoch-
reiter Ambrus. Fjegyz Kacskovics Ignácz. Fszolgabírák : Csépán Antal a

babocsai járásban, Svastits István az igaliban, Vörös Sándor a kaposváriban

;

helyette febr. 11-tl Tallián Pál, Kelemen Pál a központi járásban, Stephaich

Rikárd a marczaliban és Kovács Pál a szigetváriban. Fügyész Tevely Elek, a
ki azonban csakhamar lemondván, helyette Vörös Sándort nevezte ki. A megyei
pénztár azonban eltnt. Svastits Pál vármegyei pénztárnoknak sikerült a pénztárt

elrejteni, maga pedig elmenekült.

Három hónapon át tartó katonai uralom alatt a vármegyébl számzve volt

minden, a mi a nemzeti önállóságra emlékeztetett. Mindamellett a vármegyei urak,
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a kik nem léptek az önkény szolgálatába, srn összegyltek látogatóba egyik-
másik kastélyban, a hol az eseményeket megvitatták és a szigorú rendszabályok
ellenére még a debreczeni országgyléssel is fenn tudták tartani az összeköttetést.

Márczius els napjaiban, midn Ádándon, Csapody Pál kastélyában többen
összegyltek, értesültek a í'ebr. 26—27-én vívott kápolnai ütközetrl s arról,

hogy Kossuth Lajos a kápolnai csatában elesettek fölött imát mondott. Ekkor
írta a társaságban jelenlev Roboz István hírlapíró azt az imát, mely Kossuth
imája néven ismeretes.

Mikor április havában a magyar hadak a császáriak fölött egyik gyzelmet a
Nosdopy Gás- niásik után aratták, Noszlopy Gáspár arra törekedett, hogy Somogy vármegyét is

felszabadítsa az önkényuralom alól. A mint a császári hadak ellepték a Dunán-
túlt, Noszlopy Debreczenbe ment, hol Kossuth Lajosnál jelentkezett, a ki márcz.
18-án Somogy vármegye kormánybiztosává nevezte ki t; de mivel a magyar
hader akkor még a Tiszánál állott, addig is, míg Somogyba jut, márczius 30-án
rábízta az aldunai népfelkelés szervezését, a midn pedig a szerbek Bácskában
április havában teljes vereséget szenvedtek, Kossuth Lajos kormányzó rábízta

Jellacsics segélyhadainak szemmeltartását.

Noszlopy, a ki Somogyból már hónapok óta távol volt, szinte égett a vágy-
tól, hogy szülföldjén használhasson a nemzeti ügynek ; tehát addig is, míg haza-

jöhetett, kormánybiztosként a következ felhívással köszöntött be Somogyba

:

„ Somogymegyei Polgártársaim !. Köztetek lenni, ügyetekért fáradozni, legkedvesebb
kötelességem volt s leend ezután is, eddig felfedezni kivonulásom okát, hadi-

tervemmel ellenkezett; nehogy ideiglenes távozásom elttetek balmagyarázatra
szolgálhasson a rosszakaratúaknak alkalmul, mint a nép s így a nyilvánosság

embere, jelenleg akarom tudtotokra adni, hogy a Duna alsó részén ellenünk har-

czoló Jellacsicsnak segítségére küldött, a Somogy megyén átvonuló túlnyomó ert
a Dunáni átkelésben visszatartóztassam s ezen czélt el is értem, mert ket azon
figyelem által, melyet bennük hadtestemmel felébresztek, az átkelésben négy
hétig akadályozván, mieltt segítségül mehettek volna, Jellacsics keményen
megveretett.

Most az ellenség száma csekély lévén, Somogy kebelébe ismét visszatérhet-

nék ; de független magyar kormányunktól szerencsés valék új megbízást nyerni

több megyékben is seregemmeli mködésre s jól tudván azt, hogy egy megye
tartós biztosítása a másikkal szoros kapcsolatban áll : elhatároztam seregem számát

más szomszéd megyékben leend erfejlesztés által növelve, felszerelve, hadtes-

temnek tágasabb kört szerezni s hatni mindenüvé e vidéken : hol csak a zsarnok

hatalom szent földünket tapodni s magyar szabadságunkat eltiprással fenyegetni

merészü ; biztosítlak hát titeket, polgártársaim, a haderben izmosodván : nemsokára
szülföldem határára lépendek s nem kétlem : miként bennetek ugyanazon lelkes

haza polgáraival találkozandok, kik egykor engem hatalmas ervel gyániolítva, a

gyzelem és dicsség templomához vezettek Kaposvárra ; kik hazafiúi lelkesedés-

tek által vezéreltetve, elég ersek valátok, minden katonai segély nélkül, saját

hatalmatokkal a gaz ellent megriasztani s a megye határából kizni." Ezután

különféle intézkedéseket tesz a tisztviseli állások betöltésére s az osztrák bank-

jegyeknek a forgalomból való kitiltására nézve, majd ezzel végzi felhívását

:

„Legyetek irántam bizalommal, kiben sohasem csalatkoztatok s ki minden lépését

ezután is odairányzandja, hogy a hon javárai mködése által bizalmatokat, szere-

teteteket kiérdemelhesse. Nemzetünk ügye nem bukhat, mert szent Isten, a szabad-

ság Istene velünk van. Nemsokára látandjuk egymást, addig is Isten veletek

!

(Noszlopy Tivadar: Elmúlt Idkbl. 70—73., 77.).

Noszlopy Gáspár máj. 7-én vonult be több ezer népfelkel és nemzetr kísé-

retében Kaposvárra s nyomban megkezdte mködését. Mikor megérkezett, Svastits

Pál vármegyei fpénztárnok jelentkezett eltte, kinek sikerült a vármegyei pénz-

tárt a császáriak ell elrejtenie. Noszlopy nagy örömmel fogadta a fpénztárnok

jelentését, mert ezzel már mködése kezdetén, a további adókivetésig, a legszük-

ségesebb kiadásokra elegend pénzzel rendelkezett.

Noszlopynak hivatali mködéséhez azonban titkárra volt szüksége. Kapos-

várra érkezte után tehát Roboz Istvánt hivatta, kinek nevét ekkor már a „Kossuth

Hírlapja" -ba írt czikkei révén ismerte. Roboz azonban sejtvén, hogy Noszlopy

mi czélból óhajt vele beszélni, vonakodott a kormánybiztos eltt megjelenni, mire

Noszlopy egy pandúrt küldött a lakására, a ki felszólította, hogy fejvesztés terhe
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alatt jelenjen meg a kormánybiztos eltt. Roboz erre megjelent a vármegyeházán,

a hol Noszlopy szállása volt, s elfogadta a felajánlott titkári állást.

Hosszas szünet után, 1849 máj. 14-én ismét megnyílnak a vármegyeház kapui, A
í^^PköTgyü-

melyek a császáriak uralma alatt zárva voltak, a nemzeti ügyért küzdk s mind- lés.

azok eltt, a kik nem akartak az önkényuralom szolgálatába állani. A nemzeti

hadseregtl az utolsó két hónap alatt elért nagy sikerek bizalommal és lelkese-

déssel töltötték el az egybegylteket.

A közgylést Noszlopy kormánybiztos nyitotta meg. Ezután Roboz kormány-

biztosi titkár felolvasta a kormánybiztossá történt kinevezésrl szóló okmányt, mire

kihirdetik a trónfosztó nyilatkozatot és a Kossuth Lajosnak kormányzóvá történt

megválasztásáról szóló országgylési jegyzkönyvi kivonatot. A közgylés bizalmat

szavazott a kormányzónak és a Szemere Bertalan elnöklete alatt megalakult minisz-

tériumnak; ugyanekkor elhatározzák, hogy Kossuth Lajos kormányzó arczképét a

vármegyei közgylési terem számára megfestetik.

Noszlopy ezután megalakította a vármegyei tisztikart, melynek tagjai között

a köréje csoportosult barátai és rokonai vitték a vezérszerepet. A tisztikar a

következleg alakult meg : Alispánok : Berzsenyi Farkas, Ers József és késbb
ül. alispán Somogyi Lajos. Fjegyz Kalmár József. Szolgabírák : Leipczig

Jónás a központi járásban, Baan Gáspár a kaposváriban, Somogyi Lajos a babó-

csaiban, utóbb helyébe Sárközy Sándor, Bereczh Antal a szigetváriban, Ers
József az igaüban, késbb II. alispánná lett s helyébe Mócsy János lépett, Véssey

Márton a marczaliban. Fügyész Markovics György, a ki leköszönvén, helyébe a

kormánybiztos Szokolay Dánielt nevezte ki (Levéltári Kis Tükör). A közgylés
ezután elrendelte, hogy a járási szolgabírák a fegyvereket járásuk területén min-

denütt beszedjék, egyben pedig elhatározták, hogy Czindery Lászlónak, ki febr.

l-e óta kormánybiztosként szolgálta az önkényuralmat, mint hazaárulónak, összes

jószágai lefoglaltassanak (biz. 14. sz. 1498. kgysz.). Majd intézkedés történt, hogy
a hátralékos adó, úgyszintén az önkéntesek s mozgócsapatok felszerelésére kive-

tett hozzájárulás hátralev összege beszedessék.

A közgylés után Lengyeltótiban megtartották a képviselválasztást is, mely
alkalommal a kerület Noszlopy kormánybiztost tisztelte meg bizalmával. Noszlopy
ekkor állott népszerségének tetpontján. Kétségkívül kiváló szerveztehetség, jó
népszónok, lelkes hazafi volt, de tagadhatatlan, hogy csak a pillanatok behatása
alatt, gyakran meggondolatlanul és könnyelmen cselekedett. Vasváry Ferencz,

kivel már bujdosásában ismerkedett meg, így jellemzi t : Nyilt, merész tekintet,

30—32 éves, középmagasságú, szép, férfias, daliás, barna férfiú volt. Mind-
amellett is, hogy rövid idn meg tudtam nyerni barátságát, nagyon titokzatos volt

;

kitnt belle, hogy sokat kellett az emberekben csalódnia. Nem mindenki irányá-

ban volt oly szinte is, mint velem. De úgy látszik, szívem és lelkem mélyéig
belátott (Hazánk 1886. 99.).

Bergel József, Kaposvár egykori orvosa, emlékirataiban viszont nagyon kicsiny-

lleg nyilatkozik róla a következ soraiban : „Kaposvár folytonosan valamely
parancsnokló fvezér fhadiszállásához hasonlított, minden át- és bejárás el volt

zárva vasvillákkal és botokkal jól felfegyverzett parasztok által, úgy hogy elegend
biztosíték nélkül senki sem bocsáttatott be. Miért? Azt valószínleg maga Nosz-
lopy Gáspár uram sem tudta, habár Don Quixote módjára valamely kicsiny, rosszul

fegyverzett csapat élén többször tett kirándulásokat s sehol sem látott ellenség-

feletti diadalait hangosan kürtölte. Különben úgy látszik, hogy a derék és vitéz

férfiúnak magának sem volt valami nagy bizodalma a magyarok ügyéhez, a meny-
nyiben az idevaló kereskedket kényszeríté, hogy nála volt magyar bankjegyeit
osztrák jegyekkel cseréljék be." E sorokból kétségkívül kirí az elfogultság, mert
ha valaki, úgy éppen Noszlopy nem ismerte a csüggedést, hisz még a szabadság-
harcz letiprá»a után is a legképtelenebb terveken törte a fejét, hogy függet-

lenségünket, önállóságunkat visszaszerezzük. De visszatükrözik ezek a sorok az

akkori közhangulatot, a bizonytalan jöv iránti aggodalmakat. Szinte ösztönszer-
leg érezte mindenki, hogy a szabadságharcz Budavár visszafoglalásával nem ért

véget. Csak ezután kezddik az igazi küzdelem a nemzeti létért.

És Somogyban éppen e válságos idkben hiányzott a vezér. A konzervatívek

a márcziusi napok óta félreállottak, vagy külföldön vonták meg magukat. Sárközy
Albert fispán, megrettenve a trónfosztás következményeitl, nem vett többé részt
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a vármegye ügyeinek intézésében s így a nemzeti ellentállás szervezése egyedül
Noszlopy vállaira nehezedett.

Az orosz betörés hírére az 1849 jún. hó 1-én tartott vármegyei közgylés
1000 fnyi gyalogságból és 200 fnyi lovasságból álló védsereg felállítását hatá-

rozta el. Ennek felszerelésével a jún. 28-án tartott közgylés is foglalkozott, de a

júl. 9-én tartott közgylés a védsereg szervezését beszüntette. Ezen a közgylésen
hirdették ki a magyar kormánynak a keresztesháborn tárgyában kibocsátott kör-

levelét, mire a közgylés egy honvédzászlóalj felállítását határozta el, a vármegyei
nemzetrségbl pedig egy 2000 fbl álló guerilla-csapat szervezését mondta ki.

A fáradhatatlan Noszlopy nyomban hozzáfog az újonczozáshoz. Majd lázas

sietséggel szervezi a 127. számú honvédzászlóaljat (Várni. Levélt. Levéltári Kis
Tükör). Noszlopy erélye és buzgalma nem ismert akadályokat. Pedig ekkor már
a nagy nemzeti küzdelem gyors léptekkel közelgett a vég felé.

A
feíkeiés

"ep " ^§' Júl. 24-én, három héttel a világosi fegyverletétel eltt, Noszlopy kormány-
biztos általános népfelkelést rendelt el s gylhelyül a Jut község melletti erdt
tzte ki. Három vármegyébl gyltek itt egybe a, népfelkelk, de hiányzott a
fegyver és a fegyelem. Noszlopy belátva, hogy ezzel a fegyelmetlen tömeggel

nem sokra megy, Svastits és Gludovácz nemzetrtiszteket küldte ki az egybegylt
népfelkelk szétoszlatása czéljából (Szabó János közlése : Vas vármegye 1892. évf.

45. sz.), maga pedig összeszedve a vármegyei nemzetrséget, azzal Komárom felé

akart vonulni.

Közben Klapka György, Komárom várának parancsnoka, a júl. 31-én és aug.

3-án történt kirohanásakor az osztrákokat szétvervén, Komáromot felszabadította

az ostromzár alól, mely hírre Noszlopy, a vármegyei nemzetrséggel és a hozzá-

csatlakozó szabadcsapatokkal, Veszprémig nyomult elre, magával vivén a császári

érzelmeirl híres Csorba vármegyei forvost is, a kit útközben fogatott el.

Nugent tábornok azonban, a ki a Dunántúl csatangolt, csakhamar Komárom
alá vonult, minek következtében Noszlopy terve, hogy Komáromba bevonuljon,

meghiúsult. Noszlopy ekkor Díszeibe ment Sdry Gergelyhez, de itt nem érezvén

magát biztonságban, a Bakonyba bujdosott, (Csire István közlése). Bujdosása alatt

azonban, 1850 április havában, elfogták és Pestre vitték, hol haditörvényszék elé

állították. Börtönébl azonban sikerült elmenekülnie s ekkor az Alföldön bolyongott.
Az
iom

nkényura A szabadságharcz eltiprásával megkezddött az önkényuralom, a megtorlás

és a vérbosszú korszaka. Az önkénynek elssorban hivatalnokokra volt szüksége,

hogy a közigazgatás és az igazságszolgáltatás menete fenn ne akadjon. Az oro-

szok már benn voltak az országban, midn Geringer Károly, Magyarország telj-

hatalmú polgári biztosa, Somogy vármegyében a közigazgatás élére Németh Pétert

állította, a ki azonban csak igen rövid ideig mködött, mert 1849-ben, midn az

új igazgatási rendszer életbe lépett, Tallidn Jánost, a ki az év elején Czindery

alatt az els alispáni teendket végezte, nevezték ki Somogy vármegye biztosává,

ki a katonai parancsnok alá lévén rendelve, Somogy vármegye a veszprémi kato-

nai parancsnokság alá tartozott. Ez a katonai uralom 1850 elejéig tartott s örökös

rettegésben tartotta a vármegye lakosságát.

Közvetetlenül a fegyverletétel után, kezdetét vette a szabadságharczban része-

sek üldözése és elfogatása. A hatalom emberei elssorban Noszlopy Gáspár kézre-

kerítésén fáradoztak. Noszlopy azonban ekkor már elbujdosott
;

példáját követte

Antal nev testvére is, a kinek szintén jelentékeny része volt a vármegyei nép-

felkelés szervezésében. Noszlopy Antal az Alföldre menekült, hol Bónis Sámuellel

és Sárosy Gyulával, az Arany Trombita szerzjével együtt bujdosott. Bónist azon-

ban csakhamar elfogták, mire Noszlopy Antal és Sárosy Gyula Bihar és Arad

vármegyékbe menekültek.

Noszlopy Antal ekkor már ns volt s néha titokban találkozott nejével, Gorove

Annával, Gorove István, a késbbi földmívelésügyi miniszter nvérével s csak

lopva tekintett haza anyjához, id. Noszlopy Antalnéhoz, a kit az önkény zsoldosai

folyton bosszantottak, úgy hogy egyidre lakását Gombára tette át. A zsandárok

azonban valahogy megtudták, hogy Noszlopy Antal gyakran jár haza. Abban a

hiszemben, hogy egyúttal Noszlopy Gáspárt is kézrekeríthetik, egy éjszakán várat-

lanul megrohanták a Noszlopyak udvarházát Vrácsikon (a mai Ujvárfalván) s

szuronytszegezve támadtak a harmadik Noszlopy-testvérre, Tivadarra, a kit házi-

népével együtt felvertek s mivel Gáspárnak nézték, el akarták fogni, míg Nosz-

lopy Tivadar csak nagy ügygyel-bajjal tudta velük megértetni, hogy nem ö az
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általuk keresett Noszlopy Gáspár. Erre a zsandárok dühöket a házoa elégítették

ki. A család nagybecs könyvtárát kihordták az udvarra, a kutyabrös kötés
könyveket kardjaikkal szétvagdalták, majd máglyába rakva, meggyújtották, azután

odébbállottak (Noszlopy Tivadar : Elmúlt idkbl 66.).

Még Sárközy Albert, a vármegye fispánja, sem kerülte ki az önkény bosszú-

ját. Bár a debreczeni függetlenségi nyilatkozattól lehangolva fék'eállott, az önkény-

uralom nem tudta neki megbocsátani, hogy a horvátok betörése alkalmával

szervezte a vármegyei nemzetrséget. Ezért Kisasszondra internálták s csak az

ötvenes években kapott kegyelmet (Turul 1906. évf. 131. lap).

Legnyomasztóbb volt a helyzetük Fekete Lajos és Záborszky Alajos várme-

gyei képviselknek, a kik résztvettek a debreczeni országgylésen s a trónfosztó

határozat hozatalában. Ezek közel egy éven át remény és kétség között töltötték

napjaikat. A haditörvényszék június havában hozott ítéletével mindkét képviselt,

vagyonának elvesztése mellett, kötél általi halálra ítélte. Ekkor azonban már Haynau
uralmának is meg voltak számlálva a napjai. Vérengz kegyetlensége oly vissza-

hatást keltett Európa-szerte, hogy a bécsi kormány sietett tle megszabadulni.

Haynau kegyvesztett lett s nyugalomba küldték. Erre Haynau tudvalevleg úgy
állott bosszút, hogy az összes politikai elítélteknek megkegyelmezett. Ekkor nyer-

ték vissza szabadságukat és vagyonukat Fekete Lajos és Záborszky Alajos is.

Haynau bukása után némileg javult a helyzet, de azért a rémuralom tovább H
^„

u bukása

folytatta tobzódásait. A szabadságharczban jelentékenyebb szerepet játszó férfiak

között sokan voltak, a kiknek sikerült hosszas bolyongás után kimenekülni üldö-

zik karjai közül. Ezek közé tartozott Mérey Móricz, a ki kezdetben nemzetri
rnagyként szolgált, késbb pedig az országos rendri hivatal rendrtanácsosa lett

s a szabadságharcz leveretéséig rendkívüli buzgalommal mködött ; de miután a

kötél általi halálra ítélt gróf Zichy Ödön (helyesebben Jen) ingóságainak és éksze-

reinek elkallódása miatt t is felelsségre vonták, odahagyta Debreczent és kül-

földre menekült. A haditörvényszék t is halálra ítélte, mivel azonban nem tudták

elfogni, 1851 szept. 22-én a hóhér az nevét is a bitófára szögezte (Magyar
Hirlap 1851. évfolyam 568. sz.).

A katonai uralom 1850-ben kezdett megváltozni s helyet adott a polgári

önkényuralomnak. Az év szén a közigazgatás is új szervezetet nyert. Magyar-
országot öt polgári kormányzati kerületre osztották fel. Somogy vármegyét a sop-

roni kerülethez csatolták és élére megyefnök került.

A közigazgatás újjászervezésekor Tallián János, az eddigi' cs. kir. biztos meg-
vált állásától s helyébe Hochreiter Ambrust nevezték ki. Hochreiter hivatalos

pályáját még az 1848 eltti vármegyei életben kezdte meg. 1848 jún. havában,
midn Sárközy Albert fispánná való kinevezésével az els alispáni- tisztségre

Mérey Józsefet választották meg, a másodalispáni tisztséget foglalta el, melyet
Czindery László alatt is megtartott. Az önkényuralom benne szorgalmas, kötelesség,

tudó hivatalnokot nyert, a ki, ha az egykorú forrásoknak hihetünk, mindamellett,

hogy az önkény szolgálatába szegdött, általános tiszteletnek örvendett (Bergel

József i. m. 33—34.).
Hochreiter megyefnökre hárult a feladat, hogy az ifjú uralkodót országos r

-
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krútjában Kaposvárott üdvözölje. Az uralkodó 1852 jún. 29-én érkezett Készt- lln.

helyre, honnan kocsin tovább folytatta útját Somogy vármegyébe. Az uralkodó
Albrecht fherczeg kíséretében érkezett Kaposvárra, hol a vármegyeházban vett

szállást és egy éjszakát töltött ott. A hivatalos lapok természetesen kiszínezve

kürtölték világgá azt a lelkes fogadtatást, a melyben az uralkodót Somogyban
részesítették; de hogy milyen volt valóságban, arra nézve álljon itt az egy-
kori szemtanú értesítése : „Itt, mint mindenütt — írja Bergel József már idézett

mvében — a nemesség távoltartotta magát a látvánj^osságok és tüntetésektl és

csupán a kíváncsi tömeg futott össze és a szokásos ,Eljen' kiáltások nélkül,szem-
lélte a dolgokat. Az ily csendes fogadtatás sokkal inkább megismertette felsé-
gével a dolgok állását, mint mindaz, mirl a hódolatteljes lapok tudósítottak."

Az uralkodó 1852. évi körútját egyes ábrándozok az 1848-iki alkotmány-Nosziopy^Gás-

visszaállítására akarták felhasználni. A Kecskemét környékén bujdosó Nosdojrij
par

Gáspár összeesküvést szervezett; terve állítólag az lett volna, hogy az uralkodót,
mikor az Alföldre jön, elfogják s az ecsedi láp nádasai közé rejtvén, addig el

nem eresztik, míg az 1848-iki alkotmányt vissza nem állítja. A csendrség azon-
ban neszét vette a dolognak s az összeesküvket csakhamar összefogdosta. 1852
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nov. havában Noszlopyt is elfogták, a ki azonban btvjdosása alatt arczát annyira
eléktelenítette, hogy nem tudták a személyazonosságát megállapítani. A hadbíró-
ság tehát Csorba vármegyei forvost felrendelte Pestre, hogy az elfogottak közül

jelölje meg, melyik a keresett Noszlopy Gáspár? Csorba forvos a pesti Újépü-
letben eléje vezetett foglyok között csakugyan felismerte Noszlopyt, a ki tehát

nem kerülhette el a bitófát. A halálos ítéletet, rajta és négy társán, 1853 márcz.

3-án Pesten hajtották végre. Noszlopy mindvégig megrizte önuralmát. Midn a
veszthelyre kísérték, Székács evang. lelkésznek, a ki vele ment, azt mondotta:
Engem felakaszthatnak ; de a szabadságot nem ! Annak fája a mi vérünkbl fog
felnni! (Csire István közlése. — Noszlopy Tivadar: Elmúlt idkbl.)

Habár a Noszlopy-féle összeesküvés szálai nem terjedtek át Somogy várme-
gyébe, mindamellett a hatóság és a csendrség élénk figyelemmel kísérte mind-
azokat, a kiknek bármi csekély részük volt a nemzeti küzdelemben.

Ki ne emlékeznék az ötvenes évekre — írja Roboz István — , midn a for-

radalom után üldözbe vették a békés lakosokat is ; a magyar ember idegen volt

a saját házában ; láncz volt a lábon ; lakat a szánkon ; zsandárok hatalma végig-

verte a vidékeket; ma még családod szeretetével védve, holnap már rab, vétked
nélkül ; imádságos könyveidet végigkuszálták egy magyar bankóért ; megkötözték
kezeidet egy Kossuth- vagy Klapka-képért; Bach vasvesszje ezer és ezer por-

koláb kezében s kínzószerei alatt hullottak vérünk, könnyeink.
A g
e^

d
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Közélet teljesen hiányzott. Csak az ötvenes évek derekán kezdett némi tár-

szerepe, sadalmi élet kifejldni. A vármegyei gazdasági egyesületben találkoztak mindazok,
a kik nem léptek az önkényuralom szolgálatába, de a kik egyúttal távoltartották

magukat a forradalmi mozgalmaktól is. Jelentségét ecseteli Roboz István „A tükör-

bl" czím mvében : „A gazdasági gylések toasztjaiban toborzottunk egyéneket
s hogy a gyülekezés szemet ne szúrjon, kiállítottuk ekéinket, juhainkat, bor, búza
s marháinkat s midn együtt voltunk, szembenéztünk s a szemek, tekintet beszél-

tek olyan nyelven, olyan dolgokat, melyeket mindenki megértett, de egy idegen

sem bírt felfogni. A delej, az egy akarat hatalmának sohasem volt nagyobb
ereje, mint ez idben ..."

A vármegyei gazdasági egyesületnek a lelke, vezére Jankovics László volt,

a ki 1848-ban, midn Vercze vármegye fispáni méltóságáról leköszönt, Szls-
györökben telepedett le s azóta a vármegyének szentelte munkásságát. Köréje

csoportosultak : Somssich Miklós és Pál, gróf Széchenyi Gyula, gróf Zichy János,

Kund Vincze, továbbá az Ányos, a Jeszenszky, a Bánffay, a báró Miske, a Boros,

a Tallián, a Döry. a Hertelendy, a Csépán, a Kacskovics, a Sárközy és a Ber-

ezel családok sarjai, a kik ott állottak az árban, tettek, buzdítottak és vigasz-

taltak. A kik a hazaszeretet megrizték, a lelkesedést elaludni nem engedték, a

közszellemet fenntartották a legnehezebb napokban (Roboz István i. m. 230.).
S
°könwe

P
al Az önkényuralom kezdetén, mikor már Haynau megvalósította véres bosszú-

önkényura- tervét, Somssich Pál elsnek szólalt fel az új kormányzati rendszer ellen. Somssich

nem rokonszenvezett az 1848-iki törvényekkel s lemondván a helytartótanácsnál

viselt állásától, visszavonult a magánéletbe, Sörnyére, a hol megírta híres mun-
káját : „Das legitimé Recht Ungarns und seines Königs," mely 1850-ben Lipcsé-

ben jelent meg. Ebben a munkában épp oly bátran, mint alapos készültséggel

mutatta ki az önkényuralom jogtalanságait, egyúttal pedig kifejtette a nemzet

törvényes jogait, hogy a külföld megismerje azt s reményt öntsön a csüggedkbe.

Tagadhatatlan, hogy ily munka kiadásához nagy bátorság kellett abban az idben,

mert Bachtól kitellett volna, hogy felségsértési pert akaszt az író nyakába. Gyakor-

lati következményekkel nem járt ugyan e m, de felkeltette az elnyomott nemzet

rokonszenvét és érdekldését írójának személye iránt.

Bár a hatalom szolgái mindent elkövettek, hogy e munka terjesztését meg-

akadályozzák, Somssich könyve mégis eljutott Somogyba. A lipcsei könyvkeresked-

czég Somssich munkájából több száz példányt Hagelmann Károly kaposvári könyv-

keresked czímére küldött el, a ki, mintha megérezte volna a veszedelmet, még
aznap kocsin küldte a szállítmányt Sörnyére, a hol Somssich Pál maga hordogatta

ki szobájából könyveit s rejtegette el egy szalmakazal aljában.

A zsandárok a könyvek megérkezte után már másnap megjelentek Hagelmann

Károlynál és mivel ott semmit sem találtak, kimentek Sörnyére, a hol szintén

eredménytelenül kutattak (Noszlopy Tivadar i. m. 41—42.).

A hírlapok közül az önkényuralom alatt a vármegyében a Pesti Napló terjedt
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el leginkább. Ennek Somogyból Roboz István volt a munkatársa. Attól kezdve,

hogy báró Kemény Zsigmond lett a lap fszerkesztje (1855 jún. 22.), a Pesti

Napló elfizeti is megszaporodtak Somogyban. Kemény Zsigmond, Deák Ferencz-

czel együtt, a jogfolytonosságnak lett a sürgetje s ennek az iránynak hódolt

Somogy vármegye közönségének legnagyobb része is.

Az önkényuralom éveiben kezdte meg költi pályáját Kisfaludy Atala is,

kinek els költeménye 1858-ban jelent meg Nagy Ignácz Hölgyfutárjában. Fel-

lépését az irodalom terén Roboz István a következleg jellemzi : Az egyedül

keserg Sajó (Jókai Mór), Tompa : Gólyája és Szilágyinak rendrileg megtépett

„Emléklapjai" mellett, jól esett a bokrok megriasztott énekesei között egy csalo-

gányt hallgatni, ki csak a természettl tanult, de igaz hangon énekelt.

Fbb vonásokban igyekeztünk vázolni a közhangulatot a vármegyében a Bach- K
°tö?vényke

S

zés

féle kormányzat alatt; most pedig nézzünk be a hivatalos szobákba. Az 1850-ben a Bach-kor-

életbeléptetett ideiglenes kormányzat alatt még nagyon sokan akadtak a régi

megyei elemek között, a kik abban a reményben, hogy csak ideiglenes az alkot-

mányellenes állapot, hivatalt vállaltak a kormányhatalomtól. A közigazgatás szer-

vezésével azonban ezeknek is be kellett látniok, hogy reményeik meghiúsultak

;

így azután sokan közülük félreállottak s helyüket cseh és galicziai jövevények

foglalták el. Mindamellett a magyar elembl is elegen akadtak, a kik az önkény-

uralom végleges berendezése alkalmával is hivatalt vállaltak. Voltak sokan, a

kiket a megélhetés gondja zött az önkény szolgálatába ; de épp ezek voltak

azok, a kik az önkényuralom káros hatását némileg ellensúlyozták.

A közigazgatás végleges szervezésével Somogy vármegyét a soproni hely-

tartóság alá sorozták. A vármegye élén egy megyefnök állott, a ki mellett a

központban három megyei biztos (Comitats-Commissár), egy megyei forvos, egy

megyei titkár, két segéd (Official) és három írnok teljesített szolgálatot. Külön
testület volt az egészségügyi személyzet, mely hét kerületi orvosból és ugyanannyi
kerületi szülésznbl állott. A járási beosztás a következ volt : Kaposvárott poli-

tikai szolgabírói hivatalt állítottak ; a kaposvári járáshoz 52 helység és 61 puszta

tartozott. A többi járások élén az ú. n. vegyes szolgabírói hivatalok keletkeztek.

Ezek a szolgabíróságok a közigazgatás mellett az elsfokú igazságszolgáltatást is

ellátták. Ily vegyes szolgabírói hivatalok a következk voltak a vármegye terüle-

tén : 1. Igal, hozzátartozott 43 község és 47 puszta. 2. Iharosberény 39 faluval,

60 pusztával. 3. Karád 39 faluval, 37 pusztával. 4. Marczali 45 községgel és

32 pusztával. 5. Nagyatád 38 helységgel és 47 pusztával. 6. Szigetvár 62 köz-

séggel és 61 pusztával. Az egyes szolgabíróságoknál a szolgabíró mellett egy,

esetleg két segédszolgabíró (Adjunct), két, néhol, mint a marczali járásban, három
tollnok (Actuar) és két-három irodatiszt mködött.

Az igazságszolgáltatás terén a következ hivatalok mködtek : 1. cs. kir.

úrbéri törvényszék Kaposvárott. 2. egy cs. kir. megyei törvényszék szintén Kapos-
várott és egy cs. kir. járásbíróság Kaposvárott. Végül egy cs. kir. ügyészség a

kaposvári törvényszék mellett.

Pénzügyigazgatósági tekintetben a vármegye a nagykanizsai pénzügyigazgató-

ság alá tartozott. Kaposvárott és Nagyatádon pénzügyi biztosok székeltek.

Hochreiter Ambrus, a közigazgatás végleges szervezése után, 1854-ben, meg-
vált a megyefnöki állástól, hogy a kaposvári cs. kir. törvényszéki elnökséget

foglalja el. Helyébe Szalay Nikodém cs. kir. helytartósági tanácsos lépett. Kívüle,

1856-ban, a vármegyei központi igazgatásnál csak két magyart találunk : Ferenczy
János és Skublics Gyula HL osztályú vármegyei biztosokat. A járási igazgatás

élén azonban leginkább magyarok állottak. A kaposvári járás szolgabírája, 1856-ban,

Szakátsi Csorba Ede volt, mellette Bogyay Gyula szolgált tollnoki minségben.
Az igali járási szolgabírói hivatalban szolgáltak : Gözsy Ferencz és Krismanits
Lajos, az iharosberényiben Babos Péter, a karádi járás szolgabírája Szent-Királyi

Kary Ignácz volt, mellette szolgáltak : Isoó Alajos és Dávodi Bakó Farkas.

A marczali járásban : Farkas Ben és Kováts Farkas viseltek kisebb hivatalokat.

A nagyatádi járás szolgabírája Farkas István volt. A szigetvári járás élén Orszáah
Lajos állott. Mellette mind magyarok szolgáltak : Forintos Gergely, Zavaros Péter

és Rada Antal.

A kaposvári úrbéri és a vármegyei törvényszéknél a magyar elem volt túl-

súlyban. Az úrbéri törvényszék elnöke Bernáth József volt. Bírái : Alsó-Szopori

Nagy Imre, a késbbi kúriai bíró és Yárady Ferencz. A vármegyei törvényszék-

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 28
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ttél a következk mködtek : Chernél Elek, Karvassy Sándor, Kovács Antal és

Sohár Vincze. A cs. kir. ügyészség vezetje Galántkai Pöttyondy Ferencz. helyet-

tese Kisfaludy Sándor volt (Hof- und Staats-Haiidbuch 1856. évfolyam).

Tagadhatatlan, hogy a közigazgatás, a régi vármegyei önkormányzattal szem-

ben, jelentékeny haladást mutatott, de nem tudott százados alkotmányunkba beil-

leszkedni és nem bírt gyökeret verni. Mindenütt bizalmatlansággal és ellenszenvvel

találkozott s így uralmát csak a csendrszuronyok segítségével tudta fenntartani.

Ellenben az igazságszolgáltatás annál nagyobb rokonszenvvel találkozott mindenütt

és tagjai sorában a legkiválóbb erk foglaltak helyet.

1859 elején Szalay Nikodém Baranya vármegye fnökévé neveztetvén ki,

helyébe Szent-Mártoni Radó Dániel, a pápai járás szolgabírája lépett. volt az

utolsó megyefnök, mert az 1860. évi okt. 20-án kibocsátott diploma, mely az

1847-iki alkotmányos állapotokat visszaállította, elsöpörte Bach uralmának táma-

szait, nemzetboldogító rendszerükkel egyetemben.
jankovics László A magyar kanczellária visszaállítása után, báró Vay Miklós kanczellár el-

terjesztésére, az uralkodó 1860-ban Jankovics Lászlót, Vercze vármegye 1848-iki

fispánját, nevezte ki Somogy vármegye fispánjává, kinek kinevezését egy jobb

jöv hajnalaként üdvözölték a vármegyében. Az új fispán csakhamar hozzálát,

hogy az alkotmányos közigazgatás ismét megkezdje mködését s a Bach-rendszer

alatt kinevezett hivatalnokok kezükbe vehessék a vándorbotot.

Mieltt a tisztújító közgylést összehívta, a vármegye vezérférfiaival értekez-

letet tartott, hogy a közgylésen követend eljárást megbeszélje. Az értekezleten

nyilvánvalóvá vált, hogy a vármegye közönsége a jogfolytonosság alapján áll s

ezért a közgylésen való részvételre elssorban az 1848-iki bizottsági tagokat

tekinti jogosultnak. Belátták azonbau, hogy az akkor él 1848-iki törvényhatósági

bizottsági tagok száma sokkal csekélyebb, semhogy a vármegye közönségét, a

közvéleményt teljes mértékben képviseljék; akként döntöttek tehát, hogy az össze-

hívandó közgylésre, az 1848-iki bizottsági tagokon kívül, az összes vármegyei

községek küldjenek képviselket.
Közgylés 1860 1860 decz. 20-án nyíltak meg újból Somogy vármegye székhelyén : Kapos-

várott, a vármegyeház kapui, melyek közel tizenkettedfél éven át zárva voltak az

1848-iki bizottsági tagok eltt. Jankovics László fispáu, a ki fényes bandérium
kíséretében érkezett a székvárosba, megnyitván a közgylést s üdvözölvén a meg-
jelenteket, bemutatja a fispáni kinevezésérl szóló okmányt, melyet az 1848-iki

tisztikar jegyzi karából a közgylésen jelen volt Gaal Pál olvasott fel, a kit a

fispán a jegyzi teendk ideiglenes vezetésére felkért. Erre az 1848-iki bizott-

ság egyik tagja szót kért s tagtársai nevében kijelenti, hogy az 1848-iki bizott-

sági tagok nem érzik magukat elég ersnek arra, hogy egymagukban képviseljék

a vármegye közönségét ; ezért tehát az összes jelenlevket bizottsági tagoknak

tekintik s a bekövetkezend tisztújításig helyettes tisztikart állítanak, és Botka
Antalt ügyésznek, Baan Gáspárt szolgabírónak és Bdtsmegyey Jánost esküdt-

nek kiáltják ki. Ezután hozzáfogtak a törvényhatósági bizottmány —- vagy miként

akkoriban nevezték — megyei bizottmány — megalakításához. A bizottmány még
aznap meg is alakult s így már 20-án meg lehetett tartani a tisztújító közgylést.

Tisztújítás 1860- A fispán újból megnyitván a közgylést, az 1848-iki tisztikar jelenlev tagjai

benyújtották lemondásukat, mire a fispán megejti a tisztújítást. Els alispánná

Mérey József közfelkiáltással Mérey Józsefet, az 1848-iki I. alispánt választották meg, másod-
aiisp n.

aiigp&Q Csépán Antal lett. Csépán Antal 1833 óta állott a vármegye szolgálatában,

mely évben alszolgabíróvá választották. 1839-ben megvált állásától, mire a fispán
táblabíróvá nevezte ki. 1846-ban újra a babócsai járás fszolgabírójává választot-

ták meg, mely állását 1849-ben, Czindery László királyi biztossága alatt is meg-
tartotta. 1849 ápr. havában visszavonult, majd az ötvenes években szoros össze-

köttetést tartott fenn mindazokkal, a kik egy jobb jöv reményében a hazaszeretetet

megrizték és a lelkesedést elaludni nem engedték. 1861-ben is lemondott a

másodalispáni tisztségrl. 1867-ben a vármegye bizalma ismét t ültette az els
aüspáni székbe s azóta, egész 1889-ben történt nyugalombavonultáig, lankadatlan

buzgalommal szolgálta a vármegyét.

Az 1860 decz. 20-án megválasztott tisztikar többi tagjai a következk voltak

:

Fjegyz Zichy Antal, késbb, midn a tabi kerület országgylési képviseljévé

választották, helyébe Gaal Alajos lépett. Fszolgabírók : Somssich Lrincz (köz-

ponti járás), Baán Gáspár (kaposvári járás), Bittó István, a késbbi miniszter-
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elnök (szigetvári járás), utóbb, midn a szigetvári választókerület országgylési

képviselvé választotta, helyét Igmándy Benedekkel töltötték be, gróf Somssich

Imre (babócsai járás), a kit szintén képviselvé választottak, minek következtében

helyét báró Maithényi István foglalta el. Kozma Sándor, a késbbi fállamügyész,

(marczali járás), a ki képviselvé választatván, helyébe Gaal Pál lépett, Fekete

Lajos (igali járás), t is képviselvé választották s így helyette Svastits József

lett a fszolgabíró. Fügyész Leipczig Jónás (1860. évi közgy. jegyzk.).

A mint az alkotmányos tisztikar a mködését megkezdte, mindenki feszült

figyelemmel várta az országgylés egybehívását, mely egyedül volt hivatva az

alkotmányos életet állandósítani, valamint a korona és a nemzet közötti kiegye-

zést megteremteni. Az 1861. évi ápr. 14-én kelt legfelsbb kéziratot, mely az

országgylést ápr. 2-ára Budára hívta egybe, a márcz. 12-én tartott bizottsági

közgylésben hirdették ki.

A vármegye közönsége az országgylés összehívására vonatkozó legfelsbb
^ok'ise'f-b'n*

kéziratot tárgyalás alá vévén, a következ határozatot hozza : Kimondja a vár-

megye : 1. Miután nagy és nehéz bajaink orvoslását csak az országgyléstl várja,

a nemzet ez okból semmit se késett — a megye is — , a kegyelmes királyi meg-
hívás folytán, részérl a követek megválasztására szükséges intézményeket meg-
tenni, de valamint a választásokat — mellzve a K. királyi levélnek eltéréseit

— tökéletesen az 1848-iki törvények alapján indította meg, úgy biztosan reményli

és elvárja a megválasztandó követektl, hogy k is az 1848-iki törvények szerint

fognak az országgylésen alakulni. 2. Nem kételkedhetik a megye közönségének
bizottmánya, hogy az így alakult országgylés az si alkotmánynak alapelveit s

különösen a Sanctio Pragmatica s az abból ered törvényeket, jelesen az 1790-iki

X. törvényczikkben kimondott s újra megersített, boldogult I. Ferencznek ausztriai

császárrá lett kikiáltása alkalmával pedig ismét biztosított függetlenségét Magyar-
országnak fenntartani, megóvni s a felett semmi egyezkedésekbe se bocsátkozni

szent és megszeghetetlen kötelességüknek ismerendik. Ennélfogva tehát : 3. a bécsi

kormány által tervezett birodalmi tanácsban országgylésileg küldetni kívánt köve-
teket választani semmi esetre se fognak ; valamint a megye közönsége is, ha erre

az országgylésnek mellzésével felhivatik, ilyesmihez közremködésével járulni

sohasem fog. Egyébiránt meg van e megye közönsége arról gyzdve, hogy vala-

mint az octroyrozott charta alapján tervezett birodalmi országgylés egy hamis és

kivihetetlen theoriának gyermeke, halva született, úgy e birodalmi tanács is,

mely annak csak átdolgozott újabb kiadása, életrevaló szinte nem lehet. E
határozat a megválasztandó követeknek kiadatni rendeltetik.

Ez a határozat is egyik bizonyítéka a vármegye állásfoglalásának, mely az

1848-iki törvények fentartására irányult, mely teljesen megegyezett Deák Ferencz
és barátai állásfoglalásával, a kik ez országgylésen csak egy programmot ismer-

tek : Magyarország önállóságának megvédelmezését.

A képviselválasztások márcz. 23-án a legnagyobb rendben folytak le vár- K
*SIitteoSf"

megyeszerte. A legtöbb kerületben egyhangú volt a választás. Tabon Zichy Antal i86i-ben.

vármegyei fjegyzt, Szilben Fekete Lajost, Nagyatádon gróf Somssich Imrét, Mar-
czaüban Kozma Sándort, Szigetvárott Bittó Istvánt, Kaposvárott Somssich Pált,

Lengyeltótiban gróf Hunyady Józsefet választották képviselvé. Csurgón pótválasz-

tásra került a sor, melyet jún. 9-én tartottak meg s ez alkalommal Bárány Gusz-

távot választották meg egyhangúlag. Az 1848-iki képviselk közül egyedül Fekete

Lajos ügyvédet választották meg újból, a többiek eltntek a közszereplés terérl.

A vármegyei képviselk között Somssich Pálnak jutott a legkiválóbb szerep.

Midn az 1860 márcz. 5-iki császári pátens kibocsátása után visszautasította kine-

vezését a megersített birodalmi tanácsba, majd szakítva a konzervatívokkal, Deák
Ferenczhez csatlakozott, népszersége mindegyre növekedett. Megválasztásakor
tartott beszéde rendkívül nagy hatást tett. Beszédében kifejtette, hogy az 1848-iki

demokrata törvényeket fenntartani, az alkotmányos felels kormány visszaállítását

követelni szent kötelessége lesz (Millenn. Tört. X. 549. — Vasárnapi Újság 1861. 13.

1869. 19.). Hasonlóképen nyilatkozott Bittó István s Zichy Antal is ; az utóbbi

fleg a Pesti Naplóba írt vezérczikkeivel jelentékenyen hozzájárult a közjogi kér-

dések tisztázásához. Kozma Sándor, a ki széles jogtudományi képességével vonta

magára a közfigyelmet, szintén a Deák Ferencz körül csoportosuló ú. n. felirati

párt tekintélyes tagja lett.

Habár az 1861-iki választások alkalmával legnagyobbrészt a Deák Ferencz

28*
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körül csoportosuló férfiak nevei kerültek ki gyztesként az urnákból, a széls
iránynak is voltak tekintélyes számú hívei, különösen a polgárság körébl, ezek
Madarász Józsefet, a sárkeresztúri kerület képviseljét és Körmendi) Sándor hed-

rehelyi lelkészt ismerték el vezérüknek (Id. Csire István közlése).

1
'

j

ttzmus
bsz0lu " ^ z országgylés egybehívásához fzött remények azonban nem valósultak meg.

mert tudjuk, hogy az országgylés aug. 22-én eredménytelenül szétoszlott. A lát-

szólagos alkotmányosság nem volt többé fentartható és az országgylés felosz-

latása után a vármegyei önkormányzatra került a sor.

Vay elbocsátása után gróf Forgách Antal lett a kanczellár, a kinek feladata

volt. az elnyomatás új rendszerének végrehajtása.

Forgách e feladatra mindenképen alkalmasnak mutatkozott. Már okt. 27-én
leiratot intézett Somogy vármegye fispánjához, melyben mindennem megyei
gylés megtartását betiltja. A fispán okt. 31-én vette kézhez ezt a leiratot, de
azért a vármegye megtartotta közgylését az elnöklete alatt. E közgylésbl a

vármegye feliratot intézett az uralkodóhoz, melyet futárral küldtek Bécsbe. A köz-

gylés után a fispán beadta lemondását
;
példáját követte a tisztikar is, mely a

vármegye közönségének szept. 28-án hozott határozata értelmében megbízatását

megszntnek tekintvén, nov. 4-én testületileg lemondott (kgy. 1557. sz.). Csupán
Nagy Lajos vármegyei levéltárnok maradt meg hivatalában, a kit a vármegye
közönsége a vármegyei pecsét rzésére kért fel.

A közrend és közcsend fenntartására Csépán Antal másodalispánt kérték fel

ffelügyelnek ; melléje bizottságot választottak, mely járásonként a lemondott

tisztikar 1—3 tagjából állott.
Mé

f6?spán
roly Forgách kanczellár elterjesztésére az uralkodó Mérey Károlyt nevezte ki

Somogy vármegye fispánjává, a ki rögtön hozzálát, hogy a lemondott tisztikar

helyébe újat toborozzon. 1861 deczember havában sikerül is neki a vármegyei
tisztikart, a Bach-rendszer alatt szolgált tisztviselk felhasználása mellett, össze-

állítani. Alispánokká Bernáth Józsefet és Kelemen Lajost, fjegyzvé Csorba Edét.

majd, midn ez a marczali járás fszolgabírói tisztét vállalta el, Folly Józsefet

nevezte ki. De a kinevezett tisztikar rendkívül sok nehézséggel küzdött, mert a

vármegye közönsége még nagyobb ellenszenvvel fogadta, mint a Bach-korszak-

belieket. A ki tehát csak tehette, menekülni igyekezett e tövises pályától. Midn
Folly József lemondott a fjegyzi állásról, ezt egész 1863 deczember haváig

nem is volt kivel betölteni. Végre Vutskits István vállalkozott rá.

^uapotokiiá ^ mellett a közbiztonsági viszonyok is napról-napra rosszabbodtak. 1862-ben
táján. Surdon három zsivány fényes nappal kirabolta az ottani zsidót, a nép pedig

közömbösen szemlélte garázdálkodásaikat. Ugyanez évben Köttsén rabolták ki az

ottani kereskedt s az elsiet zsandárok valóságos harczot vívtak a betyárokkal

(Gyri Közlöny 1862. évf. 49. sz.). Ugyanez év aug. 23-án Büssüben Gyulai Goal

István földbirtokost rabolták ki (u. ott 71. sz.).

A nép s különösen a juhászok és a kanászok mindenütt összejátszottak a

betyárokkal, a kikkel szemben a zsandárság tehetetlen maradt. Patkó István, a

híres haramia ellen valóságos hajtóvadászatot indítottak, de mindenkor elmenekült

üldözi ell, míg végre a ságvári erdkben, az év szén, az üldözésére küldött

pandúrok leltték (u. ott 79. sz.). 1863. év egyik estéjén Somssich Miklóst támad-

ták meg a haramiák sörnyei kastélyában s pénzét követelték. Az öreg úr oda is

adta minden pénzét, de a rablók ezzel nem elégedtek meg, hanem többet köve-

teltek. Az egyik rabló fejszét is emelt Somssichra és balkarját eltörte (Noszlopy

Tivadar i. m. 41.). A mellett, hogy a haramiák örökös rettegésben tartották a

lakosságot, még a gyakori tzesetek is megrémítették a népet, mert a tz oka

többnyire gyújtogatás volt.

^asltáslfktz Csak a hatvanas évek vége felé kezd javulni a helyzet. Midn Majláth György
t865. évi or- foglalta el a magyar kanczellári méltóságot, egy átmeneti kormány alakult, mely
izagxyuiesre.

j1jvatva yoit a kiegyezést elkészíteni. felsége 1865 szept. 17-én kelt elhatá-

rozásával az országgylést decz. 10-ére egybehíván, Somogy vármegyében nov.

29-én tartották meg a képviselválasztásokat. Kaposvárott ismét Somssich Pált.

. Szigetvárott Bittó Istvánt, Tabon Zichy Antalt, Marczaliban Domaniczky Boldi-

zsárt, Csurgón Inkey Józsefet, Lengyeltótiban Kacskovics Ignáczot, Nagyatádon

gróf Somssich Imrét választották meg képviselvé. A szili kerületben azonban

a pártok között kitört zavargások miatt nem lehetett a választást megtartani.
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Az 1866. évi jan. 5-ére kitzött pótválasztáson végre Svastits Gábort választották

meg- Fekete Lajossal szemben.

Mieltt az országgylés tanácskozásait megkezdte, a vármegyei kormányzat

élére Jankó rich László került, a ki 1865 nov. 30-án foglalta el ismét a fispáni

széket. Jankovich fispán Csépán Antalt és Somssich Lrinczet nevezte ki alispá- CS
aii
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nokul, fjegyzvé pedig Sárközíj Tituszt.

A második felels minisztérium kinevezése után Jankovich ismét lemondott

fispáni méltóságáról, de gróf Andrássy Gyula miniszterelnök elterjesztésére a

király, újból kinevezte.

Újból történt kinevezése után a vármegye 1867 ápr. 24-én tartotta els tiszt-

újító közgylését. Az e közgylésen megválasztott alkotmányos tisztikar mködé-
sével új korszak veszi kezdetét a vármegye történetében.

5. Vallási és mveldési viszonyok.

(1526—1848.)

Mohács fordulópontot alkot a somogyvármegyei egyházak történetében is.

Míg a török hadjáratokat és az ellenkirályok harczait követ pusztulás az egy-

házakat összes jövedelmeitl megfosztotta, addig a nyugatról elterjedt tanok val-

lási téren is megosztották a pártokra szakadt nemzetet.

A belháborúk következményeit elssorban a monostorok és a nagyobb egy- H
fg„ I
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házi alapítványok érezték meg, melyeknek birtokai és jövedelmei az elhatalmasodó

furak közprédájává váltak. A monostorok mindegyre jobban elszegényedtek, úgy
hogy nem tudták lakóikat eltartani. A török betörések, melyek évrl évre ismét-

ldtek, csakhamar lehetetlenné tették a szerzeteseknek a monostorokban való

tartózkodást, melyeknek legnagyobb része rövid id alatt üresen állott. Azok közé,

a kik az egyházi birtokok elfoglalásával legnagyobb károkat okoztak, Török
Bálint, Pekri Lajos és Deveéseri Csoron András, Zala vármegye fispánja tartozott.

Az elbbiek a pannonhalmi fapátság tizedjövedelmeit, az utóbbi a tihanyi apátság-

birtokait foglalta el (Pannonh. Szt. Benedek-rend tört. XII. 161.).

Török Bálint garázdálkodásai miatt a pannonhalmi monostor közvetetlenül a

királyhoz fordult panaszával, mire I. Ferdinánd király 1534 jún. 1-én megparan-
csolta Töröknek, hogy az 1533-ban elvett tizedért adjon a monostornak kárpót-

lást (Egyháztörténelmi emlékek a hitújítás korából. II. 348. 355.). Ferdinánd király

azonban rá lévén utalva Török Bálint támogatására, nem léphetett fel vele szem-

ben erélyesen, st mintegy kárpótlásul, 1535 júl. 26-án felhatalmazza t, hogy a

vránai perjelség birtokait (Csurgó és tartozékai) a Zrínyiektl, a kik azokat zálog

czímén bírták, kiválthassa és egyúttal biztosítja t, hogy e birtokokat és örö-

kösei mindaddig megtarthatják, míg a kiváltásért fizetett összeget visszakapják.

A király pártfogása azonban nem sokat segített a fapátság helyzetén. 1534-ben
Máté fapát, egyházának nagy szükségétl kényszerítve, a segösdi és a zalai kerü-

letek fele tizedét 300 frtért bérbeadta (u. o. II. 349.). Azok az egyházi javak, a

melyeket Török Bálint elfoglalt, török fogságba jutásáig megmaradtak kezében,
azután azonban neje, Pempflinger Kata, 1542 szept. 10-én ígéretet tett, hogy a
kezében lev egyházi javakat visszaadja (u. o. W. 94. 1.).

Az egyházi birtokviszonyokra nézve rendkívül érdekes adatokat találunk az E
^kv^lzon

b
ok

1542. évi adóösszeírásokban, hol egyúttal fel vannak tüntetve az egyházi javak 1842— 1550.

jelenlegi birlalói is, s így ez összeírásokból megtudjuk azt is, hogy kik foglalták
kozott -

le hatalmasul az egyházi javakat. Az I. járásban a következ egyházi birtokok

vannak feltüntetve : Besseny és Visonta a pécsi püspöké, Kisfalu és Péterhida

a babócsai plébánosé, Tarnócza a pécsi Szent András-kápolna rektoráé, Tamási,
Gárdony és Szent-Márton a pécsi püspöké, Dombó és Zádora dombói plébánosé,

Okorág a pécsi káptalané. Szigetüké a dombói oltár rektoráé, Istvándi a pécsi

püspöké, Dobsza eredetileg a'székesfehérvári rkanonoké, jelenleg Török Bálinté,

Ujszentgyörgy a kálmáncsehi fesperesé, Kálmáncsehi az itteni préposté, Ági a

toldi pálosoké, Viszló az itteni plébánosé. Mindszent és Zelemér az itteni plébá-

nosé. Szerdahely és Tótváros az itteni pálosoké, Szent-Benedek, Patza a szent-

benedeki prépostságé, Custos-Bárdja a székesfehérvári rkanonoké, Szöcse a
szerdahelyi fesperesé, Márczadó, Eniszd, Szend az omagi fesperesé, Tóthfalu a

pécsi püspöké. Belez a szigeti plébánosé, Gyöngyös a hedrahelyi plébánosé, Szent-

márton a pécsi püspöké. A II. járásban : Marczali az itteni plébánosé, Sárd a
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kéthelyi plébánosé, Sámson a bi préposté, Komái' az itteni barátoké, Falkos az

itteni plébánosé, Páld a szentpéteri pálosoké, Gáthi, Udvarhely és Iváncz a csurgói

fesperesé. Bélavár, Sitva, Csütörtökhely, Baráti, Felsheresznye azeltt a székes-

fehérvári káptalané, Segesd azeltt az itteni fesperesé és Geszthenye azeltt az

itteni plébánosé, az összeírás idejében az utóbbiak mind a Báthoriak birtokában

voltak. Kisedde az itteni plébánosé (Egyháztört. Emi. IV. 131—142.). Ez adó-

összeírás szerint az I. járásban még 70, a II. járásban pedig 57 plébános volt.

Alig néhány év múlva már óriási változást tüntetnek fel az adóösszeírások

az egyházi birtokviszonyok terén. Az 1544. évi adóösszeírás szerint már csak
Fájsz, Kak, Visonta, Babócsa, Izsófalva, Görgeteg, Tarnócza, Bolyhó, Heresznye,

Baráthi és Marczali helységekben voltak egyházi birtokok, míg plébánosok csak
Henész, Korpad, Biochu, Györgyös, Merke, Marczabi, Bize, Kéthely, Berény, Bár,

Nagymarót, Szabás, Komárom, Karos, Galambok, Inke, Kisszentpál, Zákány, Béla-

vár, Mindszent, Baráthi, Iharos és Nagyberény helységekben szerepelnek.

Még nagyobb pusztulást tüntet fel az egyházi birtokok állományában az 1545.

évi összeírás, mely szerint az egyháziak közül csak Marczaliban az ottani plébá-

nosnak, Segesden a fesperesnek, Bolyon a plébánosnak, Ivánczfalván és Gáthon
a csurgói fesperesnek voltak birtokaik. 1549-ben a hódoltság területén összeírt

falvak birtokosai között már csak egyedül a babócsai plébános fordul el (dr. Iványi

Béla közlése : Egyháztört. Emi. IV. 131—142. 331.).

^áurpota
gok

"^ somogyvári apátság a mohácsi vész után sok viszontagságot szenvedett.

Peregi Albert apátsága alatt Török Bálint foglalta el Somogyvárt s 1538-ban ott

is tartózkodott. Török Bálint fogságbajutása után Báthori András kiszabadította

az apátság javait Török örököseinek kezébl, Ferdinánd király pedig 300 forintot

utalványozott a vár védelmére. Ekkor István apát állott a monostor élén, a ki

már Peregi Albert eltt is szerepel az 1530—35. években somogyvári apátként.

István apát 24 hajdút fogadott a vár védelmére, e mellett minden igyekezetét

arra fordította, hogy az erszakosan elfoglalt egyházi javakat visszaszerezze.

1554-ben I. Ferdinánd király az apátságot Kecskés Farkasnak adományozta. Mivel

azonban a törökök már annyira elpusztították az apátsági javakat, hogy azoknak
jövedelmébl az apát nem tudott volna megélni, ezért a székesfehérvári prépostsági

javakat csatolta az apátsághoz. 1554—55 telén azonban Somogyvár a törökök birto-

kába került. A szerzetesek elmenekültek, az apátság megsznt s az 1562. évi nagy-

szombati zsinaton az apátságnak még fejét sem említik. A XVII. század elején a

somogyvári apátság a zseliczszentjakabi apátsággal van összekapcsolva. A XVII.

század második felétl kezdve csak mint czímzetes apátságot adományozzák.

A zseliczszentjakabi apátságot Szerdahelyi Dersffy Miklós özvegyétl, mint

kegyúrtól, 1542-ben Martonfalvy László, a somogyvári apátság perjele nyerte el,

a ki csak sok pereskedés után tudta az apátság lefoglalt javait visszaszerezni.

De alig érte el czélját, a törökök menekülésre kényszerítik a szentjakabi várból.

László apát 1551-ben Pannonhalmára kerül ; kevéssel ezután lépéseket tett, hogy
a csekélyjövedelm zseliczi és a bakonybéli apátságokat egyesíthesse. 1561-ben

kérelmet intéz eziránt az esztergomi érsekhez, ki megadja az engedélyt, de az egye-

sítés nem sokáig állott fenn, mert II. Mátyás király a zseliczszentjakabi apátságot

1614-ben a somogyvárival egyesítette s az egyesített apátságokat Pápay János vas-

vári kanonoknak adományozta (Pannonhalmi Szt. Berenedekrend tört. IV. 141—42.

— XII. 249—250.). Pápay utódai már csak Zseliczszentjakab apátjai voltak.

1633 óta czímzetes, 1690 óta ismét javadalmas apátságként adományozta a király

egészen a XIX. század elejéig, azóta nem töltötték be az apátságot.

A babócsai apátság birtokai a mohácsi vész utáni korszakban a Báthoriak

kezére kerültek. Az 1554—55. években azonban Babócsa is török kézre kerülvén,

birtokai veszendbe mentek, az apátságról pedig megfeledkeztek. A török hódolt-

ság után az apátságot I. Lipót király 1693-ban Bechinia Bernát Kajetán szerze-

tesnek adta ; 1701-ben Bakich Péter szerémi püspök kapta az apátságot, a ki

kísérletet tett az apátság javainak visszaszerzésére, de közel tízévi (1707—1716)

fáradozása meddnek bizonyult és Babócsa czímzetes apátság maradt (Pannon-

halmi Szt. Benedekrend tör. XII. 345—47.).

1542-ben még megvoltak a vetahidai és a toldi páloskolostorok (Egyháztört.

Emi. 18. 90.), bár az elbbi sokat szenvedett Török Bálint erszakoskodásaitól,

a ki a kolostor birtokait elfoglalta s azokat hívei között osztogatta szét. Krös-
hegyen az 1531—25. években ferenczrendek voltak, de nemsokára ezek is elhagy-
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ták az itteni kolostort. A törökök fenyeget magatartása következtében a Ferencz-

rend káptalanja 1546-ban elrendelte, hogy a szerzetesek költözzenek ki a hedra-

helyi kolostorból (Kollányi Ferencz : A magyar ferenczreiidiek a XVI. század els
felében. 54. 1.). Ekkor már csak a segösdi ferenczrendek voltak a szerzetesek

közül az egyedüliek, a kik a mindegyre fenyeget veszedelem közepette hen
kitartottak si székházakban ; de néhány év múlva nekik is menekülniük kellett.

. .

A pannonhalmi fapát annyi viszontagságok közepette is igyekezett tized- ítán.

jogának érvényt szerezni. A mohácsi vész utáni korszakban a szomszéd egyház-

fk még kísérletet sem tesznek tizedjogaik felélesztésére. Somogy vármegye ekkor

hat tizedrovó kerületre oszlott. E kerületekben mindenki tartozott tizedet fizetni

;

a nemesség azonban megtagadta a tizedfizetést. Az 1563 : LXX. t.-cz. ki is mon-
dotta, hogy a nemesek a saját bels telkükrl és házi kezelés alatt álló földjük-

rl nem tartoznak tizedet fizetni.

A törökök elnyomulása és a protestáns hit terjedése következtében a fapát-

ság somogyi tizedszedési joga valóságos Csáky-szalmája lett. Mihály fapát
1535-ben a vármegye éjszaki részén elterül Csepelvölgy tizedét bérbeadta a

lövöldi karthauziaknak ; késbb, midn a törökök elnyomulása következtében

a tizedjövedelem megcsappant, az apátság akként igyekezett biztosítani a tized-

jövedelmeket, hogy azokat befolyásos furaknak adta bérbe. Mártonfalvy Imre

deák, fapátsági dézsmáló, 1558 júl. 5-én a somogyi tizedet Zrínyi Miklós tár-

nokmesternek adta bérbe (Pannonhalmi Szt. Benedekrend tört. rV. 708.). Utóbb,

1560 máj. 26-án, Tahy Ferencz flovászmester vette bérbe a somogymegyei tize-

det, mely alkalommal László fapát a korábban kikötött bért, tekintettel a zavaros

viszonyokra, 32 frtra szállította le (u. o. IV. 708.). Fejérkövy István pannonhalmi
kormányzó 1578-ban, fapátsága idejére, bérbeadta Perneszt András somogy-
inegyei birtokosnak a saját jószágaiból szedhet tizedet évi 10 írtért, de Bolhás

faluját továbbra is mentesíti a dézsmafizetés alól (u. o. IV. 727.). 1612-ben gróf

Zrínyi Miklós, a szigetvári hs unokája, kinek neje Báthori leány volt, hogy a

Báthoriak után öröklött jogát fentartsa, bérbevette Himmelreich apáttól az egykor a

Báthori családtól bírt falvakban szedetni szokott tizedjövedelmeket (u. o.).

A hódoltság alatt, 1632-ben, egyesek ismét megtagadták a tizedet, mire

II. Ferdinánd király meghagyta Sárkány István kiskomáromi kapitánynak, hogy
szükség esetén katonai ervel is legyen segítségére a fapátság vezetjének jogos

tizedei beszedésénél. Ekkor azonban a fapátságnak váratlanul újabb nehézségei

támadtak. Jakusich György veszprémi püspök ugyanis Somogy vármegye területén

egyes helységekben lefoglaltatta a fapátnak járó tizedeket, mely miatt Pálffy
Mátyás fapát 1641-ben panaszt emelt az esztergomi érseknél, mire Lósy érsek

t megidézi (u. o. IV. 793.). 1647-ben Mayger Placzid fapát összeiratta a vár-

megye összes helységeit, a melyek a portyázó törökök miatt kivétel nélkül kész-

pénzben rótták le tartozásukat, a dézsmaszed azonban a Szigetvár környéki fal-

vakat nem tudta megközelíteni.

Gencsy Egyed fapát házikezelésbe akarta átvenni a tizedeket, vagyis a

saját embereivel akarta a tizedet beszedetni. Diener Benedek dömölki apát elbb
Légrádra rendelte a tizedet, majd Szentgrótot tzte ki e czélra. A török hódoltság

alatt bántatlanul, szabadon gyakorolta a pannonhalmi fapátság tizedszedési jogát

;

de alig szabadult fel a vármegye a másfélszázados iga alól, a kamara tiszttartói

a háború szükségleteire lefoglalták az összes dézsmát. Rumer Márton fapát
(1689—1693) srn küldte képviselit a neoacquisitica comissio elé, hogy benyúj-

tott bizonyítékai alapján jogos tizedeinek visszatérítését követeljék. Hosszas után-

járás után elért annyit, hogy a lefoglalt tizedek felét visszakapta, másik felét

azonban a kincstár továbbra is megtartotta (u. o. IV. 114— 115.). A mint a

fapátság a kamarával nagynehezen kiegyezett, Sankó Miklóssal gylt meg a baja,

a ki elbb a jobbágyoktól beszolgáltatott tizedet foglalta le, majd megtagadta a

tized beszolgáltatását, mire a fapátság karhatalmat kért a tized beszedéséhez.

Huyn gróf szigetvári parancsnok Kaposvárról 10 muskétást és néhány huszárt

adott segítségül a tizedszedést végz Höcher Ern kaposvári kir. tiszttartónak, a

ki a vele együtt két helyen megjelen Godfrid benedekrend szerzetessel együtt

csak a karhatalom segítsége mellett tudta a beszedett gabonatizedet elszállítani.

A vármegyei nemesség panaszára Lipót király 1700 júl. 26-án kelt leiratával

figyelmezteti a fapátot, hogy erszakos fellépéstl tartózkodjék és esetleges jogai-

nak érvényesítését keresse a törvényes hatóságoknál. E királyi leirat azonban
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túlltt a czélon, mert a nemesség ettl kezdve a jobbágyokat is a tized visszatar-

tására kényszerítette, majd a tizedszedk által követelt törvénytelen szállítások miatt

perrel támadta meg az apátságot. Az 1708. évi labancz-országgylésen a rendek
által elterjesztett sérelmek között is ott szerepel a somogyi tized ügye, melynek
rendezése azonban a szatmári békekötés utáni korszakra maradt (Pannonhalmi
Szent Benedekr. T. IV. 130—131., 793., 873.).

* *
*

A
mus teHedése ^ m ^-v arányban a katliolikus hit szolgái egymás után elhagyták rhelyeiket,

oly arányban hódított tért az újított hit Somogy vármegye területén. Els hívei a
vármegye fúri birtokosai sorából kerültek ki. Az új hit els követi közé tarto-

zott Enyingi Török Bálint, a ki 1523-ban vette nül Mária királyné udvarhölgyét.

Pempfiinger Katalint, a ki lutheránus érzületeirl volt ismeretes, s a ki férjét az

újított hit tanainak megnyervén, annak elsrangú pártfogója lett s az újított hitet

az összes birtokain él jobbágyok között hathatósan terjesztette.

Az elsk között, a ki a Dunán túl Luther Márton tanait terjesztette, volt Bálint

pap, a ki 1531-ben szintén a Török Bálint földesúri hatósága alá tartozó Pápán,
majd az 1531—1536. években a többi földesúri joga alá tartozó községekben
mködött, míg végre 1536-ban Török Bálint Debreczenbe vitte lelkészül.

D
MÍtyás

ró A hagyomány Dévai Biró Mátyást tartja Dunántúl reformátorának, a ki

1537-ben Melanchthon levelével megjelent Nádasdy Tamásnál, kinek a Balaton
mellékén fekv birtokain terjesztette az új hitet. Dévai Biró Márton viszont az

1538—1541. években terjesztette az új hit tanait, mert 1541-ben kibujdosott

Németországba, honnan csak György brandenburgi rgróf halála után tért haza,

de ekkor már Kálvin szellemében tanított s 1545-ben a debreczeni lelkészi állást

foglalta el (Thury Etele : A dunántúli ref. egyházkerület tört. I. 9—16. — Balogh :

A Magyar Prot. Egyh. Tört. 35.).

A veszprémi püspökség területén könnyen terjeszthette Dévai az új vallás

tanait, mert a veszprémi püspök, Kecseti Márton, a ki az 1529—1549. években
állott az egyházmegye élén, maga is rokonszenvezett az új tanokkal, st 1545-ben
székhelyérl eltávozván, nül vette Homonnai Drugeth Antal leányát. Török Bálin-

ton kívül a Batthyány család is hathatósan terjesztette az új hit tanait a vár-

megye éjszaknyugati részében elterül birtokain.

Tóth Ferencz szerint Somogy reformátorai e megye szülötteibl kerültek ki.

így Melius Péter, a késbbi debreczeni református lelkész, Horniban született s

mint Kopácsi, itt kezdte pályáját (Magyar és Erd. orsz. prot. ekl. tört. 31.).

Az els közvetlen adat azonban csak 1545-bl maradt reánk. Eszéky Imre,

Tolna reformátora, a ki 1545-ben tért vissza Wittenbergából, az ottani egyetem-

rl, Tolnából egyenesen Kálmáncsehibe ment, mely akkoriban egyike volt a

vármegye legnépesebb és legjelentékenyebb helységeinek. Eszéky Imre másfél

hónapon át hirdette az Isten igéjét Kálmáncsehiben. Az új hit tanának többek

között megnyerte Endericus Mátét is, a ki ott iskolatanító volt s a ki a páduai

egyetemet hallgatta.
Sz

is^ván
K'ss ^ legmélyebb nyomot azonban a somogyi földön Szegedi Kiss István mkö-

dése hagyta. Szegedi Kiss István 1554-tl kezdve Laskón lelkészkedett, honnan,

1558-ban, Kálmáncsehibe ment lelkésznek. Ettl kezdve Kálmáncsehi lett Szegedi

Kiss István reformátori mködésének a középpontja. Szoros barátságot tartott

fenn Horváth Márk szigetvári kapitánynyal, a ki katonáit elküldötte hozzá, hogy
prédikáczióit meghallgassák, st Perneszi Farkas babócsai kapitány meghívására

Babócsára is elment, hogy ott a katonáknak is hirdesse az evangéliumot (Balogh

i. m. 93. — Földváry László : Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület

történetéhez. I. 71.).

1561-ben azonban e reformátori mködésnek váratlanul vége szakadt. A kapos-

vári bég megharagudván a kálmáncsehiekre, a kik elmulasztották neki a szokásos

ajándékokkal kedveskedni, hirtelen a helységre tört, Szegedi Kiss Istvánt

elfogta és magával hurczolta Kaposvárra. Hasztalan rimánkodtak a kálmáncsehiek

szabadonbocsátása érdekében, mert csak 1562-ben nyerte vissza szabadságát, 1200 frt

váltságdíj lefizetése mellett (Balogh i. m. 46.).

Szegedi Kiss István ekkor Kálmáncsehibe tért vissza; de már az 1563. év

húsvétját megelz napokban Ráczkevére költözött át, hol 1572 máj. 2-án bekövet-

kezett haláláig lelkészkedett.
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A ferencziek temploma és kolostora Felssegesden.

A kutasi r. kath. templom belseje, a freskókkal. A tabi r. kath. templom belseje a mennyezeti freskókkal.
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A zichi r. katli. templom belseje és freskói.
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Szegedi Kiss István kálmáncsehi lelkészkedése alatt szervezkedtek a somogyi E
^fg

ázi beosz"

református egyházak, melyeknek egy része, a Kapó s-folyótól délre és a Rinyától

keletre es területen, a felsbaranyai egyházmegyéhez csatlakozott (Thury Etele

i. m. I. 34. — Földváry L. i. m. I. 79.). Ezt az egyházmegyét, mely a duna-

melléki egyházkerülethez tartozott, a herczegszllsi zsinaton elfogadott kánonok

szerint igazgatták.

Azokat az egyházakat, a melyek a késbbi dunántúli egyházkerülethez tar-

toztak, az 1618. évi nov. 1— 3. tartott szentlrinczi zsinaton osztották be egyház-

megyékbe. E beosztás szerint Somogy vármegyének a Kapóstól éjszakra és a

Rinyától nyugatra es része az alábbi két egyházmegyéhez tartozott : I. Veszprémi

egyházmegye : Fokszabadi, Hidvég, Kiüti, Nagy-Berény, Nágocs. II. Kiskomáromi

egyházmegye : Aszaló, Csokonya, Csököly, Csurgó, Gadács, Galambok, Grige, Gölle,

Hetes, Juta, Kiskomár, Látrány, Mér, Mocsolád, Nagybajom, Sámsond, Segesd,

Szentmárton (Szilvásszentmárton), Tab, Tapsony, Újlak (Thury E. i. m. 169— 171.).

Ezt az egyházmegyét nevezték belssomogyi egyházmegyének, megkülönböztetésül

a külssomogyitól, mely a dunamelléki egyházkerülethez tartozott.

A dunántúli egyházkerület 1629. évi márcz. 17-én Körmenden tartott zsina-

táról a külssomogyi egyházmegyében lev összes lelkészek hiányoztak, a jegyz-
könyv szerint, mert hódoltsági területen lévén, nem jelenhettek meg (Thury i. m.

I. 229.). Pedig távolmaradásuk egészen más okra vezethet vissza. Ugyanez évben

tartotta ugyanis a dunamelléki egyházkerület zsinatát Patán, Simándi Bodó Mihály

ev. ref. püspök (1626—1631) elnöklete alatt. Ezen a zsinaton megjelentek a

somogymegyei prédikátorok nevében, a nágócsi, csepeli, karádi, kapolyi és berényi

lelkészek s a többi lelkésztársaik megbízásából arra kértek a zsinatot, hogy a

Somogy vármegyének éjszakkeleti negyedében mköd lelkészeket a dunamelléki

egyházkerülethez csatolják. A zsinat nem utasította el ket, hanem az egyház-

kerületek között már korábban kötött megegyezés értelmében, felszóbtást intézett

hozzájuk, hogy elbb a dunántúb egyházkerülettel hozzák rendbe ügyüket, azután

tárgyalás alá veendik kérelmüket (Földváry L. i. m. I. 95.).

Simándi Bodó Mihály, a dunamelléki egyházkerület püspöke, mindamellett

híven értesítette Kanizsai Pálffy Jánost, a dunántúli egyházkerület püspökét, a

történtekrl, a ki azonban folyton halasztotta a választ Simándi levelére, míg a somogyi
lelkészek végre türelmüket vesztve, elmentek Ráczkevibe Simándihoz, hol a

küldöttek sírva panaszolták „az Isten nyájának sok egyenetlenségeit és azon
nyájak körül vigyázó pásztorok sokszoros sóhajtásukat és könyörögtek, hogy
viselne gondot róluk" (Földváry László I. 95.).

Hogy a somogyi prédikátorok a dunamelléki egyházkerülethez akartak csat-

lakozni, annak az volt az oka, mert a dunamelléki egyházkerület prédikátorai a

török vezérektl kiállított védlevelekkel bírtak, hogy senki se háborgassa ket
tisztükben. E védlevelek oltalma alatt a hódoltság különböz helyein tarthatták a

prédikátorok zsinataikat, de török véduruk otthonukban sem engedte ket büntet-

lenül bántalmazni (Földváry i. m. I. 97.). Ez volt a török portyázásoknak kitett

s minden oldalról védtelen helyzetben nyomorgó somogyi prédikátorok elhatáro-

zásának dönt tényezje.

Végre Kanizsai Pálffy János 1629 aug. 29-én kelt levelével átengedte a

somogyi lelkészeket, a fokszabadi egyház kivételével. Simándi erre köszönlevelet
intézett Kanizsai Pálffy Jánoshoz, a melyben egyúttal férfias nyíltsággal hárít el

magáról minden gyanút, mintha a somogyi egyházaknak a dunamelléki egyház-
kerülethez való csatlakozása az kezdeményezésére volna visszavezethet (Föld-

váry i. m. I. 105.).

Simándi az újonnan csatlakozott egyházakhoz 1629 nov. 23-án intézett levelet,

a melyben meghagyja nekik, hogy míg meglátogatja a somogyi traktust, addig
Gyarmati Mártonra bízza a somogyi egyházmegye ügyeit.

Az 1630 ápr. 6-án Keviben tartott zsinaton 17 prédikátor fogadott engedel-

mességet. Az elmaradottak a következ (1631) évben Vecsén tartott zsinaton

jelentek meg.
Midn Kanizsai Pálffy János Kiskomáromba került lelkésznek, fgondosko-

dása a somogyi egyházak ügyeinek rendezése volt. Méltán tartott attól, hogy a
példa ragadós lesz s hogy a többi somogyi lelkészek is el fognak kívánkozni a
dunántúli egyházkerületbl. De e mellett nagy volt a fegyelmetlenség is. Fájda-
lommal tapasztalta — úgymond — , hogy ezek részint a török uralom alatt lev
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helyzetük miatt, részint más okokból nincsenek úgy odanve az egyház testéhez,

mint kellene, s ennélfogva nincs meg bennük az együvétartozás érzete, nincs
függés (fegyelem), mely miatt a rend a somogyi egyházakban felbomlott,

zsinatok. a fennálló bajok orvoslása végett 1634 jún. 7-ére Kis-Komáromba zsinatot

hirdetett, a melyen, kívüle, a csurgói, ötvösi, újlaki, szomajomi, méri (Kaposmér),
hedrahelyi. kisbajomi, szentbenedeki, gigei, sávolyi, karosi, gelsei, (ágostai hitv.),

galamboki, hetesi, egresi, aszalói és a szentmiklósi lelkészek vettek részt, míg a
jegyzkönyv szerint a csoknyai, jádi, lábodi, visontai, korpádi, sámsoni és görge-
tegi lelkészek távol voltak (Thúry E. i. m. I. 284.).

A kiskoniáromi zsinat jegyzkönyveiben többek között azt olvassuk, hogy a

mériek igen pápistás emberek voltak s hogy az egész Somogy vármegye terü-

letén nincs rosszabb lelkészlak, mint ott.

A lelkészek között nem volt fegyelem. Sokan részegeskedtek s az egyházi
büntetés elkerülése végett rendesen átmentek az alsóbaranyai egyházmegye terü-

letére. Evégbl Kanizsai Pálffy János 1635-ben megkeresést intézett Petri Szcs
György laskói lelkész, alsóbaranyai püspökhöz, a melyben részletesen elsorolja
a tapasztalt visszaéléseket s egyúttal figyelmezteti püspöktársát, hogy az 1576. évi

herczegszllsi zsinat 24 czikkét kölcsönösen tartsák be.

1636-ban ismét egyházkerületi zsinat volt Kiskomáromban, a melyen 19 somogyi
lelkész volt jelen, a jádi egyházba ekkor felavatott Simonfalvi Pállal együtt. Jelen

volt még az evangélikus lelkész is Marczaliból, a kit a jelenlevk áttérésre akar-

tak bírni, de eredménytelenül (Thury E. I. 290.).
A

ref
m
efy-

Az 1657 máj. 24—25-én Pápán tartott egyházkerületi zsinat jegyzkönyvei
házak a szerint a dunántúli egyházkerület még 132 anyaegyházat számlált és Somogy vár-

zadban. megyének az a része, mely a dunántúli egyházkerülethez tartozott, a kiskoniáromi

egyházmegyét alkotta, melynek 31 anyaegyháza volt : ú. m. Galambok, Csökök
Kiskomárom (ma Zala), Csurgó, Újudvar, Szenta, Inke, Nemesdéd, Vid, Marczali,

Böhönye, Kutas, Gige, Szentbenedek, Szomajom, Kaposmér, Jád, Hetes, Csoknya.

Szentmiklós, Somodor, Egres, Szabás, Segesd, Nagybajom, Tapsony, Komárváros
(Zala), Pécse (Zala), Lábod, Aszaló, Szabás (Thury Etele i. m. I. 339.). A vár-

megyének ama részében, mely a dunamelléki református egyházkerülethez tarto-

zott, két egyházmegye állott fenn a XVIII. században : a sümegi (somogyi) és a

felsbaranyai.

A somogyi szeniorátus az 1652. évi egyházkerületi ülésen már végleg szer-

vezve volt. Ekkor a következ egyházak alkották a szeniorátust : Ürög (Ireg, Tolna

várm.), Hékut (Tolna), si (Tolna), Tab, Kapoly, Nágocs, Gadács, Gölye, Büsü,

Karád, Tur, Csehi, Látrány, Csepel, Szólád, Kröshegy, Bálványos, Endréd, Kiliti,

Ádánd, Berény, Hidvég, Nyék, Horhi, Nyilas.

Az említetteken kívül az 1629—1685. években még a következk virágoz-

tak : Fokszabadi (ma Veszprém), Jut, Ságvár, Som, szöd, Bábony, Mocsolád,

Kazsok, Teleki, Igal, Szemeder, Köttse, Tótkeszi (Tolna m.), Kánya (Tolna) és

Felegres. Ezek közül Fokszabadi, Kiliti, Jut, Ádánd, Faluhidvég, Városhidvég,

Endréd, Ságvár, Som, Berény, Kröshegy, Szárszó, szöd, Csepel, Szolád, Bál-

ványos, Bábony, Látrány, Túr, Nágocs, Mocsolád, Kazsok, Büssü és Ireg ma is

megvannak, Teleki ma leányegyház. Ellenben Csehi, Karád, Nyilas, Igal. Gadács,

Somodor, Szemes, Köttse, Tab elpusztultak

A felsbaranyai szeniorátushoz az 1626— 1686. évek közé es korszakban a

következ helységek tartoztak : Korpád, Kadarkút, Lábod, Szentkirály (Rinyaszent-

király), Görgeteg, Diós, Visonta, Homokszentgyörgy, Széplak, Kámány. Viszló,

Csert, Újnép (Rinyaujnép), Újlak (Rinyaujlak), Csokonya (Erdcsokonya). Kál-

máncsa, Apáti (Somogyapáti), Csert, Poklosi, Basal, Merenye. Pata, Czegléd, Tót-

szentgyörgy, Mölvány, Nagydobsza, Kisdobsza, Istvándi, Hobol, Babócsa, Tarnócza,

Pettend, Gyöngyösmellék, Bürüs, Darány, Komlósd, ,Pályi, Magyarújfalu, Zádor.

Drávafok, Markócz. Ezek közül : Szentkirály, Újnép, Újlak, Poklosi, Basal, Csert,

Markócz, Mölvány ma leányegyházak, míg Babócsa, Tarnócza, Pályi, Szigetvár.

Czegléd, Kámány, Széplak és Diós megszntek, illetleg elpusztultak (Foldván*

László i. m. I. k.).

Á
házak

ev ' egy" A XVII. században a vármegye területén fennállott ágostai evangélikus egy-

házakról egy 1661-ben készült összeírás nyújt tájékozást. Ezt az összeírást Musay
Gergely dunántúli ágost. hitv. ev. püspök állította egybe. Az egyes szeniorátusok

az illet esperesek neve után vannak elnevezve. Zvonarics Sámuel esperes szenio-
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rátussága alá tartozott Koppány. A többi somogyi ágost. ev. egyházak Deselvicz

István esperes alá tartoztak, a kinek szeniorátussága 17 egyházra terjedt ki. Ezek
a következk voltak : Légrád (Zala m.), Surd, Zákány, Szent-Király (Porrogszent-

király), Udvarhely (Somogyudvarhely), Berény (Iharosberény), Tarány, Ötvös, Gerse,

Hahót, Söjtör, Nemes-Apáti, Pácza (Pacza), Eszterény, Becze, az utóbbi hét Zalá-

ban (Magyar Protestáns Egyházi Adattár IV. 97.).

Szemben a protestáns hit térfoglalásával, a XVII. század elején alig volt Szerzetesek.

kath. lelkész a vármegye területén; de azért voltak helységek, a hol a lakosok

megmaradtak a kath. hiten, de nem volt plébánosuk. Az általános lelkészhiányon

a szerzetesek igyekeztek segíteni. Ezek közül elssorban a ferenczrendiek mköd-
tek önfeláldozó buzgósággal. Nyomaikba a jezsuiták léptek. Szigetvár mellett,

Turbókon, 1633-ban egy Vidacs István nev kath. pap telepedett le a zágrábi

püspök kiküldöttjeként. Vaskán egy Petrovics György nev licentiatns végezte a

lelkészi teendket.

A licentiátusi állásokat az 1629-iki zsinat szervezte, megengedvén nekik bizo-

nyos lelkészi teendk végzését. Csak annyit kívántak meg tlük, hogy ntlenek,

jámbor életek legyenek és valamit tanultak légyen.

Petrovics György azonban 1640-ben a vele együtt Vaskán tartózkodó Fülöp

nev szerzetessel a kálvinista hitre tért át, mire Vaska és Szentmárton (mai Fels-
szentmárton) községek lakosai is áttértek. Ez ügy megvizsgálására Vidacs István

Vaskára ment ; de a község lakosai feljelentették, hogy a török birodalom ellen

dolgozik. A törökök vizsgálatot indítottak ellene, börtönbe vetették, lakásán min-

dent feldúltak s megtalálván nála Vuskovits Benedek zágrábi püspök levelét, a

szigetvári kajmakám karóbahúzásra ítélte. A halálbüntetéstl csak úgy menekült
meg, hogy Bislin aga kegyelemre ajánlotta t, mert már hétévi ottani tartózko-

kodása alatt ellene semmi panasz sem merült fel. A Szigetvárott lakó keresztények

gyjtést indítottak maguk között, hogy a 100 márka váltságdíjat elteremtsék,

mire Vidacs István visszanyerte szabadságát (Németh Béla i. m. 303.).

A törökök kizetése után, 1687-ben, a ferenczrendek voltak az elsk, a kik

visszatértek si segesdi kolostorukba, mely teljesen romban hevert. Csakhamar
hozzáfogtak kolostoruk felépítéséhez, 1703-ban már ismét fennállott; de 1703

—

1709. években ismét elpusztult.

A jezsuiták 1700 táján telepedtek le Szigetvárott. 1700 máj. 7-én Treflinger

és Larber Károly jezsuita páterek voltak itt, a kiknek már ekkor szándékuk volt

a raktár gyanánt szolgáló török mecsetet a kincstártól megszerezni, melynek átala-

kítására 600 forintot helyeztek kilátásba, A jezsuiták 1710-ben távoztak el

Szigetvárról, minek következtében vita támadt Szigetvár egyházi hovatartozandó-

sága miatt.

A szabadságharcz végén, midn 1710-ben a jezsuiták elkerültek Szigetrl, ^entnerszimt-
a pécsi püspök Glavanits Sebestyén pécsi kanonokot küldte Szigetvárra, a ki vári plébános

féléven át egymagában végezte a plébánia teendit, majd 1711-ben báró Zehentner
miat '

Károly Józsefet nevezte ki Szigetvár plébánosává, kit azonban a hívek nem akar-

tak befogadni, úgy hogy a várparancsnok kénytelen volt a plébániaépület és a

templom ajtóit betöretni, hogy a plébánost hivatalába beiktathassa. Zehentner
plébános azonban oly kicsapongó élet élt, hogy Nesselrode Ferencz pécsi püspök,
több hív panaszára, kénytelen volt t plébániájától megfosztani s helyébe Fischer

József Venczelt nevezte ki.

Zehentner azonban hatalmas pártfogókat talált az ottani kamarai tisztviselk-

ben, a kik a templomot bezárták s mikor Kapucsy György pécsi kanonok Fischert

a plébániába be akarta iktatni, kénytelen volt a templom ajtaját betöretni. E köz-

ben a budai kamarai prefektus aziránt tett elterjesztést, hogy Szigetvárt vegyék
ki a pécsi püspökség hatósága alól és csatolják a veszprémihez. Báró Volkra
János veszprémi püspök is pártfogásba vette Zehentnert, megígérte neki, hogy
a plébániába visszahelyezi, mire maga Zehentner is aziránt folyamodott, hogy
Szigetvárt vegyék ki a pécsi püspöki hatóság alól és csatolják a veszprémihez.

Nesselrode pécsi püspök, midn hívására Zehentner nem jelent meg Pécsett,

karhatalommal kísértette székhelyére ; ez Szigetvárott a nép között oly forrongást

okozott, hogy 1717-ben, a várparancsnoknak adott utasítás szerint, még két

század katonaságot kellett kirendelni a nép fékentartására.

Zehentner népszersége mindegyre növekedett Szigetvárott. Maga a városi

tanács adott be kérelmet a községnek a veszprémi püspökséghez leend csatolása
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iránt. A szigetváriak az anyagi áldozatoktól sem riadtak vissza, csakhogy czél-

jukat elérjék. A kamarai tisztviselket megvesztegették, ügynököket fogadtak, hogy
Bécsben kedvez eredményt járjanak ki, de mindez hiábavaló volt, mert Nessel-

rode pécsi püspök közbevetette magát s így a község a pécsi püspökség hatósága
alatt maradi. A szigetváriak kénytelenek voltak a püspöktl kinevezett plébánost

hivatalába beiktatni, míg viszont Zehentner megtartotta a vaskaszentmártoní apát-

ságot (Németh Béla i. m. 341.).

Míg a harcz Szigetvár hovatartozása kérdésében egy évtizeden át dúlt, azalatt

a ferenczrendek egész csendben letelepedtek Szigetvárott és megkezdték áldá-

sos tevékenységüket. A ferenczrendeket gróf Veehi Gábor, Szigetvár els parancs-
noka telepítette le. A régi város keleti oldalán lev török moseát kapták egy
nagyobb földterülettel s az ott lev török házakban foglaltak lakást. 1712-ben
megersítették ket az eddig élvezett járandóságaikban, mely naponkénti katonai

kenyérilletménybl és évenként 100 frt készpénzbl állott (Németh Béla i. m. 319.).

a szatmári béke A szatmári békekötés utáni korszakban ismét eltérbe lép a pannonhalmi
fapátság tizedügye. A fapátság a XVII. század vége felé Kaposvárott székházat

építtetett, hogy a plébánosnak, a somogyi dézsmafelügyelnek és a majorság
kezeljének alkalmas lakhelyet biztosítson. A majorság rendeltetése a természetben

beszolgáltatott dézsma befogadása volt (Pannonhalmi Szent Benedekr. Tört. IV. 475.).

Göncz Celestin fapát, a kit 1709 május 10-én választottak meg, nyomban
megválasztása után megkezdte a harczot a somogyi nemesek ellen, a kik szaba-

dulni igyekeztek a fapátságnak fizetend tizedtl (u. o. V. 17.). Somogy vár-

megye az 1710 május 10-én tartott közgylésében elrendelte, hogy a fapátságnak
senki tizedet ne szolgáltasson. E határozat ellen azonban Laucsics Bonifácz jószág-

kormányzó a pécsi káptalan eltt nyomban tiltakozott, mire az alispán csak a

kistized (hajdina, kukoricza stb.) beszállítását tiltja el, míg a nagytized beszol-

gáltatását megparancsolja a jobbágyoknak (u. o. V. 186.).

A vármegye és a fapátság között folyó tizedperben 1717-ben a vármegyének
sikerült perújító parancsot kieszközölnie III. Károly királytól, mire a vármegye a

máj. 28-án Nagybajomban tartott közgylésébl gróf Nádasdy fispánt, Madarász
alispánt, SanJcó Miklós táblabírót és Niczky György fjegyzt küldte fel Pozsonyba

a jún. 14-én megindítandó újrafelvételi tárgyalásokra. A per még 1726-ban is

folyt ; végre is a vármegye küldötteinek sikerült a nádor eltt a pannonhalmi
fapátsággal decz. 13-án egyezségre lépni, melyet a fjegyz az 1727. évi febr.

11-én Tapsonyban tartott közgylésen mutatott be (Baranyai Béla adatai).

1726-ban maga a vármegye vette bérbe a fapátsági tizedet, 6500 forintért.

Ez az állapot megmaradt a XVIII. század végéig. A pannonhalmi Szent Benedek-

rendnek II. József császár rendeletére történt feloszlatása alkalmával a rend jöve-

delmeinek összeírásakor, a somogyi tized a 6500 forint bérletnek megfelel

144.444 frt 262
/3 kr. tkével szerepel (Pannonhalmi Szt. Benedekr. Tört. V. 715.)
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-^ szatmári békekötés után teljes ervel megindult a kath. egyház újjászer-

zese. vezése Somogy vármegye területén. A középkorban keletkezett plébániákat vissza-

állítják, számos új egyház alakul s egyúttal megindul a térítés munkája is.

Az egyház, a kormányhatóságoktól támogatva, több templomot foglal vissza

a kálvinistáktól s egyes helységek lakosait sikerül ismét visszatéríteni a kath.

egyházba, úgy hogy a XV1TI. század végén a kath. hit már túlsúlyra jut Somogy
vármegyében is.

Jelenleg a vármegye területe egyházi tekintetben a veszprémi és a pécsi

püspökségek között oszlik meg.
A veszprémi püspökség egyházi fhatósága alá es terület két fesperességre,

a somogyira és segösdire oszlik. Az egyes fesperességek alá a következ plébá-

niák tartoznak

:

I. Somogyi fesperesség. 1. Ságvári alesperességi kerület : Adánd (alapítta-

tott 1853), Balatonendréd (helyreállíttatott 1744), Kiliti (helyr. 1794), Kröshegy
(alap. 1759), Nagyberény (helyr. 1746), Ságvár (alap. 1806), Tab (alap. 1759).

Zamárdi (helyr. 1785), 2. Karádi alesperességi kerület: Andocs (helyr. 1717).

Geszti (alap. 1788), Lengyeltóti (alap. 1702), Osztopán (helyr. 1788), Öreglak

(helyr. 1788), Somogyvár (alap. 1704), Szllsgyörök (alap. 1704). 4. Igali ales-
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perességi kerület: Attala (alap. 1722), Gölle (alap. 1711), Igal (helyr. 1685), Ker-

cseliget (alap. 1746), Kisbárapáti (helyr. 1743), Mernye (helyr. 1724), Mosdós
(alap. 1834), Somogyacsa (alap. 1788), Somogyszil (alap. 1726). 5. Kaposvári

alesperességi kerület: Bszénfa (alap. 1781), Hetes (visszaállítva 1769), Kapos-
szentbenedek (alap. 1777), Kaposvár (alap. 1718), Szentbalázs (helyr. 1739), Taszár
(alap. 1747), Toponár (alap. 1818), Zseliczkislak (alap. 1901).

II. Segösdi fesperesség. 1. Marczali alesperességi kerület : Balatonberény

(alap. 1903), Csákány (1788), Kéthely (helyr. 1719), Marczali (helyr. 1722), Mesz-
tegny (helyr. 1806), Somogyfajsz (helyr. 1754), Somogysámson (helyr. 1747),

Tótszentpál (helyr. 1719), Vörs (helyr. 1720). 2. Segösdi alesperességi kerület

:

Böhönye (alap. 1905), Felssegesd (helyr. 1734), Kutas (alap. 1788), Nagybajom
(helyr. 1716), Nagyszakácsi (alap. 1873), Nemesvid (helyr. 1755), Somogyszob
(helyr. 1784), Tapsony (helyr. 1723). 3. Csökölyi alesperességi kerület : Barcs

(alap. 1808), Csököly (helyr. 1718), Kadarkút (helyr. 1788), Németlad (helyr. 1748),

Németújfalu (alap. 1803), Somogyhárságy (alap. 1781), Szulok (alap. 1767), Babócsa
(alap. 1723), Erdcsokonva (helyr. 1749), Görgeteg (alap. 1860), Háromfa (alap.

1875), Nagyatád (alap. 1720), Tarany (alap. 1767), Vízvár (helyr. 1855). 4. Csurgói

alesperességi kerület : Berzencze (helyr. 1708), Csurgó (alap. 1722), Gyékényes
(alap. 1788), Iharos (helyr. 1755), Miháld (helyr. 1760), Somogyszentmiklós (helyr.

1788), Zákány (helyr. 1772).

A vármegye területének az a része, mely a pécsi püspökség egyházi fható-
sága alá tartozik, a székesegyházi fesperességbe van beosztva. Ennek egyik

alesperességi kerülete a szigetvári, a melyhez Somogyból a következ plébániák

tartoznak : Felsszentmárton (alap. 1789), Lakócsa (alap. 1717), Mozsgó (alap.

1750), Szentlászló (alap. 1821) és Szigetvár (alap. 1696).

A vármegyei református egyház történetét, a XVII. század végétl kezdve, A ref
- egyház.

egészen II. József türelmi rendeletének kibocsátásáig szakadatlan küzdelem jel-

lemzi. A protestáns lelkészek üldözése a Zrínyi—Frangepán—Nádasdi-féle össze-

esküvések felfedezése után vette kezdetét.

Szelepcsényi György esztergomi érsek, hogy a protestánsokat papjaiktól meg-
foszsza, 1674-ben az összes lelkészeket és tanítókat, az alatt az ürügy alatt, hogy
a felkelésben résztvettek és a törökök gyzelméért imádkoztak, 1673—74-ben, az

elnöklete alatt Pozsonyban székel rendkívüli bíróság (iudicium delegatum extra-

ordinarium) elé idézte.

Noha Somogy vármegye egész területe a hódoltsághoz tartozott, az itt mköd
lelkészek közül Garami Jánost Fokszabadiból, Bölyei Jánost ugyancsak Fokszaba-
diból, Büy Pétert Kilitibl, egy Sz. kezdbets prédikátort Ádándból, egy ismeretlen

nevt Hidvégrl, Szántó Miklóst Juthról, Keyci Andrást Dobraviából szintén

Pozsonyba idézték (Földváry L. i. m. I. 210.). A megidézettek egy része meg is

jelent, a másik része azonban a közeli török ersség oltalma alá menekült.

A míg a vármegye a török hódoltsághoz tartozott, addig a protestánsok

vallásgyakorlatukban nem voltak háborgatva. A törökök kizetése után azonban,

mialatt a vármegye a Kolonics-féle kormányrendszer alá került, a kamarai hiva-

talnokok között az az elv kapott lábra, hogy a protestánsok Magyarországnak
csak abban a részében nyertek szabad vallásgyakorlatot, mely 1681-ben tényleg

I. Lipót király uralma alatt volt ; tehát Somogyban, mely csak 1681 után került

Lipót király uralma alá, csak a kath. vallást volt szabad gyakorolni.

Ez elvnek az érvényesítését azonban megakadályozta II. Rákóczi Ferencz
szabadságharczának kitörése, mely az egész Kolonics-féle kormányrendszert halomra
döntötte.

A protestánsoknak szabad vallásgyakorlatukban való háborgatása Somogy vár-

megye területén tulajdonképen 1717-ben veszi kezdetét. Errl egy Kis Mihály nev
segesdi jobbágy 1721-ben a pesti cómissio eltt hit alatt a következket vallotta

:

„hallotta az öregektl és a mióta csak emlékezik életének idejére, sohasem tudta,

hogy Tapsonyban, Böhönyén, Nemesdéden, Inkén, Csurgón, Segesden, Korpádon,
Kisbajomban, Kutason, Gigében, Csökölyben, Nagybajomban más vallású lelki-

pásztorok lettek volna, mint reformátusok, sohasem tudta továbbá, hogy Szobon
és Iharosberényben ha lutheránusok voltak is, mások által, mint helv. confessión

lév prédikátorok által végeztetett volna az isteni szolgálat, némely helyen azon-

ban mesterek által. Tudja továbbá biztosan, hogy nemrégen mesterek és prédi-

kátorok az Exercitiumoktól eltilalmaztattak és nem régen vétettek el a templomok



550 Somogy vármegye története

Nagybajomban, Csökölyben, Mérben, Csurgón, cum filialibus Alsók és Nagymar-
tom- stb." (Nagy Lajos: Emlékkönyv Antal Gábor egyházlátogatásáról 368. 1.).

Ezt a vallomást más adatok is támogatják. Alsósegesden 1717-ben, Alsókon
az 1717—1721. évek között sznt meg a reformátusok szabad vallásgyakorlata,

Csurgóról lí21 táján zte el az akkori földesúr, Festetics Kristóf, a református
prédikátort, majd a templomukat is elvette, a mely eljárás a jobbágyok között
valóságos forrongást okozott (Nagy Lajos i. m. 271.). 1717-ben Nagybajomban, a
helység földesurai : a Bátsmegyeyek, a Szilyek, a Bakók, a Kovácsok és a Jámbor
család tagjai, földesúri jogaikra támaszkodva, elvették a reformátusoktól a temp-
lomot, a melyhez hasonló arányú — az egykorúak állítása szerint — nem volt

Somogy vármegye területén,

visszatérítések. Jelentékeny eredménynyel járt a térítés is, mely még a szabadságharcz eltti

korszakban vette kezdetét. A törökök kizetése után I. Lipót király 1695-ben a
székesfehérvári rkanonokság birtokait Matusek András gyri kanonoknak adomá-
nyozta, a kinek Esterházy Pál nádor teljes hatalmat adott arra, hogy Alsó-Magyar-
országon a lutheránusokat és a kálvinistákat a katholikus vallás elfogadására
kényszerítse.

Matusek halálával, a pálosrend szerzetesbl csanádi püspökké lett gróf
Nádasdy László kezére került a székesfehérvári rkanonoki javadalom (1726), a
ki elbb ferenczrend szerzeteseket küldött a javadalomhoz tartozó helységekbe
(Mernye, Gölle, Vadé, Taszár, Fonó, Atala, Hetény, Nagy- és Kis-Dobsza) s midn
ezek nem boldogultak, jezsuiták jöttek segítségükre a térítés munkájában, a kik
a mernyei uradalmon kívül, fleg a vármegye éjszakkeleti vidékén mködtek
(Földváry i. ni. I. 137.).

A jezsuiták térítési mködését siker koronázta. Gölle 1630-ban tiszta kálvi-

nista község volt, jelenleg egészen katholikus. Somodor lelkésze 1632-ben részt

vesz a dömsödi zsinaton
;
jelenlegi lakosai legnagyobbrészt katholikus vallásúak.

Tab református lelkésze elfordul a dunamelléki egyházkerület 1652. évi névjegy-
zékében

;
jelenleg a helység lakosainak legnagyobb része kath. vallású. Csehi

(ma Balatoncsehi) helységnek 1632-ben még református lelkésze volt, jelenlegi

lakosai túlnyomóan kath. vallásúak.

A térítés legnagyobb arányokat Biró Márton veszprémi püspök fpásztorko-
dása alatt (1744—1762) öltött. Biró egyike volt kora legnagyobb egyházi szóno-

kainak s a tudományoknak és a mvészeteknek is lelkes pártfogója volt ; emellett

az egyházi irodalom terén is jelentékeny munkásságot fejtett ki ; de téríti

buzgalma sokszor túlzásba ragadta. Az Enchiridion czím mve nagy vihart kel-

tett, a protestánsok ellen intézett kíméletlen támadásával.

Téríti mködését leginkább a vármegyének arra a részére terjesztette ki,

mely a dunamelléki ev. ref. egyházkerülethez tartozik. Pedig ezen a területen

már 1695 óta szinte szakadatlanul folyt a térítés.

Ifj. Patay János közvetetlenül azután, hogy a dunamelléki ev. ref. egyház-

kerület püspöke lett, 1731-ben összeiratta a fennálló és az idközben elpusztult

egyházakat. Az összeírás a somogyi szeniorátus területén 34 egyházat sorol fel

;

az összeírt egyházak egy része azonban a mai Tolna vármegyéhez tartozik.

Az összeírt egyházak a következk : Székely I. (magyar), Székely II. (német)

Tolnában, Mikola Tolnában, Gyönk Tolnában, Som, Nagyberény, Nagykeszi (Tót-

keszi (Tolna vm.), Ireg (Felsireg), Tengd (Tolna), Kapoly, Bálványos, Krös-
hegy, Szólád, Csepel és Teleki, Túr, szöd, Szárszó, Kánya, Bábony (Nagy-

bábony), Kötcse, Mocsolád (Felsmocsolád), Endréd, Ságvár, Küiti, Jut, Ádánd,
Kis-Hidvég, Felsnyék (Tolna), Felegres, Kazsok, Látrány, Nágocs, Büssü és

Lápaf. Az utóbbi háromra nézve megjegyzi az összeírás, hogy a levita a hely-

ségbl elzetett (Földváry i. m. II. 10.). Az elsorolt egyházak közül Nagykeszi,

Csepel, Kánya, Bábony, Hidvég, Felegres megszntek, Teleki és Kötcse leány-

egyházak lettek.

ÜL Károly király rendeletére rendezték 1734-ben az egyházkerületek beosz-

tását. A külssomogyi egyházmegye megmaradt továbbra is a dunamelléki egyház-

kerületben, ellenben a többi somogyi ref. egyház a belssomogyi egyházmegye
alatt újjászerveztetvén, azokat a dunántúli egyházmegyéhez csatolták.

a ref. tempio- Abban az évben, a melyben Biró Márton püspöki székét elfoglalta (1744). a

"iása.
eI

°
gla

" vármegye vizsgálat alá vette az összes református egyházakat, hogy megállapítsa,
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mely egyházak építtették a templomaikat maguk és melyeket vettek el a katho-

likusoktól. A jegyzkönyveket a vármegye a helytartótanácshoz terjesztette fel.

A református templomok elfoglalása 1746-ban teljes ervel indult meg. Biró

Márton püspök közbenjárására a fispán a tabi és a bábonyi református templo-

mokat bezáratta és a lelkészeket Marczaliba idéztette, hol aziránt intéztek hozzájuk

kérdést, mikor épültek a templomok? Hiába ersítették a lelkészek az egyházak

százados fennállását. 1746 márcz. 13-án Bosty János szolgabíró felszólította a

tabi lelkészt, hogy a lelkészi lakból a következ vasárnapig költözzék ki. -

A Som, Ságvár és Túr helységekbeli református egyházak elöljáróit még 1745

decz. 7-én Marczaliba rendelték, hol a templomkulcsok átadására kötelezték ket.

E helységekbe Biró Márton veszprémi püspök kath. plébánosokat küldött. Túron
azonban a plébános megjelenése zavargásokra adott alkalmat. Szárszóról és Szó-

ládról 1746 ápr. 23-án Hunyady Antal gazdatisztjei üldözték el a ref. lelkészt és

a tanítót ; a szóládiak azonban nem nyugodtak bele lelkészük elkergetésébe.

Éppen ezidtájt halt meg Kéthelyi Hunyady Antal, és kiskorú fia, János, báró

G-rassalkovich Antal akkor még kir. személynök gyámsága alá került. Ehhez for-

dultak a szóládiak és Grassalkovich kijelentette elttük, hogy neki nincs kifogása

az ellen, hogy a szóládiak lelkészt és tanítót tartsanak ; 1750-ben tehát az esperes

Lepsényi Jánost küldte Szóládra. Mikor a vármegye errl értesült, júl. 6-án kato-

nákat küldött a prédikátor elzésére, a kiket azonban a nép nem engedett a

prédikátor házához, melyet botokkal és fejszékkel felfegyverkezve körülvett. Véres

összeütközés támadt, a katonaság egy asszonyt agyonltt, a falubeliek közül 73-at

megsebesítettek s egy részüket megkötözve szállították Tapsonyba (Földváry i. m.).

A nagyberényi ref. egyház prédikátorát Veszprémbe idézték a káptalan elé,

mely a helység földesura volt. Mialatt a lelkészt Veszprémben fogva tartották,

azalatt a prédikátori házat a káptalan gazdatisztjei foglalták le, a templomot pedig a

helybeli kath. hit jobbágyokkal lehordatták. Csepely helységbl, mely a veszprémi

püspökség földesúri hatósága alá tartozott, az ottani prédikátor a püspök tisztjei-

nek fenyegetései következtében eltávozott.

A vármegye 1746 jan. 28-án vizsgálatot tartott annak megállapítására, hogy
mikor épült a templom? A vizsgálat alapján a vármegye, 1751-ben, a templom
lerombolását rendelte el, melyet a karádi tiszttartó, Apáti, Andocs, Bonnya és Karád
helységi jobbágyokkal, végre is hajtott. Ugyanekkor romboltatta le Gaal Gábor a

büssüi református templomot (Földváry i. m. II. 27.).

Orczi helységbl 1745 végén vagy 1746 elején zték el a ref. lelkészt és a

templomot 1751-ben romboltatta le a vármegye (Nagy Lajos : Emlékkönyv,). Magyar-
ladról 1744-ben zték el a lelkészt s a templomot szintén lerombolták. Dombóról,
melyet Nedeczky Károly, az új földesúr, hétezer forintért megvett, szintén távozni

kellett a lelkésznek.

Szóládon kívül még számos helyen fordultak el összeütközések a nép és a

vármegye emberei között, a templomok elvétele következtében. 1736-ban, midn
a vármegye a nemeskisfaludi prédikátort elfogatta és a tapsonyi börtönbe akarta

záratni, a nép megrohanta a hajdúkat és kiszabadította a lelkészt. Nemesdéden
meg 1746-ban nem engedték be a reformátusok a kath. lelkészt, midn Nemes-
vidrl odajött, hogy istentiszteletet tartson. Inkén 1745 táján pecsételte le a vár-

megye a ref. templomot, a lakosok azonban 1760-ban feltörték a pecsétet s a

templomot felnyitották.

Böhönye földesura 1748-ban ingyen adott épületfát templomépítésre, melybl
a lakosok felépítették a templomukat. A tapsonyi esperes azonban, mivel tudta,

hogy engedélyük a templomépítésre nincsen, el akarta foglalni a templomot és

megjelent a helységben, de a falubeliek felfegyverkezve a templomhoz siettek s

midn az esperes bement, szétvagdalták a templom oszlopait, úgy hogy a templom
összedlt s az esperes csak életveszélylyel tudott a romok alul kiszabadulni (Emlék-
könyv 435. 1.).

Csoknyán (Mezcsoknya) 1759-ben a reformátusok templomot akartak építeni

;

de mert engedélyük nem volt, a prédikátor az alispán halálát követ székürese-

dést használta fel erre. Az új aüspán azonban a templomot az igali kath.

hith jobbágyokkal romboltatta le. Munkájuk után Aszalón át mentek hazafelé.

Az aszalóiak, abban a Íriszemben, hogy az templomukat akarják lerombolni,

fejszékkel és vasvillákkal felfegyverkezve siettek templomuk védelmére. Szinte
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elrelátható volt a véres összeütközés, midn az egyik igali ember azt kiáltotta

oda társainak, hogy „ne bántsátok, ez úgy is csak granárium és nem templom !"

M
'uut

leiézia ^ vallási villongások Mária Terézia királyn uralkodása alatt szakadatlanul

tartottak. Midn Bajzáik József veszprémi püspök 1778-ban Somogy vármegye
területén egyházlátogatást tartott, panaszt emelt a helytartótanács eltt, hogy
Yiszlón, Homokszentgyörgyön, Kálmáncsán, Kastélyos-Dombón, Ujnépen, Alsók és

Rinyaszentkirály helységekben nincsenek ref. lelkészek, az iskolamesterek tartanak

istentiszteletet, a melyen postillákat olvasnak fel. A helytartótanács, vizsgálatának

eredményeképen 1780 júl. 3-án az e helységekben lev templomok lerombolását

rendelte el (Nagy Lajos i. m. 185.). Ez volt az utolsó eset a vármegye területén,

hogy a protestánsokat vallásgyakorlatukban háborgatták.
a türelmi rendé- Az 1781-ben kibocsátott türelmi rendelet megengedte a protestánsoknak, hogy

a hol legalább 100 család él együtt, ott imaházat építhessenek. E rendelet követ-

keztében számos egyház újul fel, lij templomok épülnek s a régieket helyreállítják.

Yiszló 1784-ben alakul önálló anyaegyházzá. Tótszentgyörgyön 1788-ban, Dombon
1786-ban, Magyarladon 1789-ben, Kálmáncsán 1785-ben, Kaposmérn 1787-ben,

foglalta el ismét a helyét a prédikátor. Csoknya (Erdcsokonya) helység 1783-ban,

Görgeteg 1784-ben nyert templomépítésre engedélyt.

Jelenleg a vármegye területe két egyházkerület között oszlik meg.
I. A dunamelléki ref. egyházkerülethez tartozik a külssomogyi egyházmegye,

a melyhez a következ egyházak vannak csatolva (a helynév után zárjelbe tett

évszám az egyház alakulási évét jelzi) : Ádánd (1646), Balatonendréd (1700), Bál-

ványos (1680), Büssü (1690), Felsireg (1647), Felsmocsolád (1730), Bonnya
leányegyház, Felsnyék (1717), Gyönk magyar (1705), Gyönk német (1720), Jut

(1610), Kapoly (1646), Kazsok (1600), Kiüti (1650), Kröshegy (1650), KereM
leányegyház, Lápaf (1786), Látrány (1650), Miszla (1734-ben már megvolt), Nagy-
bábony (1784), Koppánymegyer leányegyház, Nagyberény (1801),Nagycsepely (1600),

Kötse, Teleki leányegyházak, Nágocs (1720), Nagyszokoly (1720), Nagyszékely

német egyház (1680), Nagyszékely magyar egyház (1714), Udvari leányegyház,

szöd (1650), Szárszó leányegyház, Ságvár (1646), Nyim leányegyház, Som (1681),

Somogytúr (1734-ben már megvolt), Szólád (1783), Tengd (1715), Tolnanémedi

(1781 után).

II. A dunántúli református egyházkerülethez tartozó belssomogyi egyház-

megye egyházai a következk : Alsók és Csurgósarkad (1784), Szenta leányegyház,

Alsósegesd (1784), Beleg (1709), Bolhás (1592), Böhönye (1695), Brekinszka

missziói egyház, Jamaricza fiókegyház, Lipik fiókegyház, Popovacz fiókegyház,

Bürüs és Várad (1649), Jákó leányegyház, Csurgó (1710), Csurgónagymarton

leányegyház, Darány (1580), Daruvár missziói egyház, Imszovoszelló leányegyház,

Korenicsán leányegyház, Erdcsokonya (1782), Fiume missziói egyház, Galambok

(1706), Gige (1624), Bánya fiókegyház, Lipótfa fiókegyház, Görgeteg (1672).

Rinyaszentkirály leányegyház, Gyöngyösmellék (1721), Hedrahely (1643), Visnye

leányegyház, Hencse (1744), Kkúttapazd leányegyház, Hetes (1666), Hobol (1540),

Szigetvár fiókegyház, Homokszentgyörgy (1721), Inke (1720), Istvándi (1597), Kadar-

kút (1666), Kaposmér és Kaposujlak (1787), Kaposszentbenedek és Bárdudvarnok

(1694-ben már fennállott), Kaposvár (1881), Kastélyosdombó (1732), Drávagárdony

társegyház, Drávatamási fiókegyház, Kálmáncsa (1570), Kisasszond (1655), Kis-

korpád leányegyház, Kisbajom (1658), Kisdobsza (1859), Komlósd (1600), Péter-

hida társegyház, Rinyaujnép leányegyház, Kutas (1664), Lábod (1742), Hosszúfalu

leányegyház, Magyaratád (1723), Magyaregres (1620), Kisalbert társegyház, Várda

társegyház, Magyarlad (1789), Patosfa társegyház, Magyarujfalu (1675-ben már

megvolt), Merenye (1548), Mezcsokonya (1680), Nagybajom (1534), Nagydobsza

(1545), Nagykanizsa, Csáktornya fiókegyház, Keszthely fiókegyház, Letenye fiók-

egyház, Nagykorpád, Nagypisanicza missziói egyház, Ladislav fiókegyház, Nemes-

déd (1597), Nemeske és Kistamási (1540), Nemeskisfalud (1704), Orczi (1735),

Ötvös és Kónyi (1678), Pata (1630), Poklosi és Somogyapáti, Basal leányegyház,

Mohány leányegyház, Pettend (1763), Rinyakovácsi (1800), Somogyaszaló (1737),

Somogyhatvan (1608), Somogyjád (1540), Edde leányegyház, Somogyszob (1861),

Somogyudvarhely (1868), Somogyvisonta (1680), Rinyaújlak leányegyház, Somogy-

viszló (1730), Csert leányegyház, Szabás, Szenna (1635), Szomajom (1658), Tere-

zovácz-Suhopolje missziói egyház, Kozarovecz fiókegyház, Slanavoda fiókegyház.

Slatina fiókegyház, Ujgrácz fiókegyház, Vukosavgevica fiókegyház, Tótszentgyörgy
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(1789). Uljanik missziói egyház, Vásárosbéez és Magyarlukafa (1700), Zádor (1556),

Szörény leányegyház, Pátcza leányegyház, Zseliczkisfalud (1658), Szilvásszentmár-

ton leányegyház (A magyarországi református egyház egyetemes névtára 1911.

évre. — Nagy Lajos i. m.).

Mindamellett, hogy a vármegye területén lev egyházak, a melyek az újított Ág. h. ev. egy-

hithez tartoztak, a herczegszllsi zsinaton (1556) a helvét hitvallást fogadták el,

a XVII. században már találunk oly helyekre is a vármegye területén, a hol az

ágostai hitvallást követték.

A vármegyei ágostai hitvallású egyház történetére vonatkozólag Mesterházy Sán-

dor nemespátrói evang. lelkész a következ adatokat bocsátotta rendelkezésünkre

:

A XVI—XVII. századokban alakult ág. hitv. evang. gyülekezeteink több lel-

készének nevét is ismerjük. így tudjuk, hogy Berényben 1608-ban Telekesy

Benedek, Marczaliban 1625-ben Szakonyi Vég János, Szentkirályon 1626-ban Lég-
rádi György, Taranyban 1631-ben Kenyeres István, Iharosban 1631-ben Simo-

nides Tamás, Udvarhelyen 1643-ban Czeglédy György, Csurgón 1632-ben Rév-
komáromi Horváth András, Surdon 1625-ben Muraközi Miklós, 1643-ban Károly

Ferencz, 1646-ban Perlaky György és Nemespátróban 1703-ban Perlaky János
volt a lelkész.

A vármegye éjszakkeleti részén lev evang. gyülekezetekben, mint Tabon
Velits Péter, Tomcsányi György, Mansznitzius János, Schiegler József és Vörös,

Bábonyban Farkas Fr., Szilvágyi István, Kötcsén Harmónia Mihály viseltek 1742,

illetleg 1750-ig lelkészi hivatalt. Virágzó evang. gyülekezetek voltak Zákányban,
Ötvösön és Szob községben. Vesén is korán alakult evang. egyházközség, hol

különösen a Yéssey család támogatta azt és a hol 1750-ben Paxi N. volt a tanító,

valamint Gyékényes faluban is.

De az ellenreformáczió, mely különösen Nagykanizsának a török uralom alól Az
m
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1690-ben történt felszabadítása után nehezedett a somogymegyei evang. gyüleke-

zetekre, sok evang. egyházközséget megsemmisített és az evang. hívek számát

nagyon megapasztotta.

Az 1681. évi soproni országgylés utáni többrendbeli explanácziók és rezo-

lúcziók alapján az evang. egyház ellenségei folyton azt hangoztatták, hogy az

evangélikusoknak csak az artikuláris gyülekezetekben szabad nyilvános isten-

tiszteletet tartaniok, egyebütt csak magánistentiszteletre gylhetnek össze. Sok
zaklatásnak voltak a reformáczió követi kitéve, sok templomot, iskolát, gyüleke-

zetet elvesztettek ; csak Surdot tekintették a megyében artikuláris egyháznak.

Itt azért nem szünetelt sohasem az evang. vallásgyakorlat, valamint Nemespátró-

ban sem, mely Surdnak társgyülekezete, illetleg filiája volt. Éppen akkor, mikor

erre a legnagyobb szükség volt, mködött Surdon 1755-tl 1779-ig Kuzmics István,

nagytudományú pap és bibliafordító, ki az újszövetséget lefordítá vend nyelvre és

ki a nagy területen lakó evang. híveknek lelki gondozását hségesen teljesíté.

Hogy mikor csoportosultak elször egyházmegyébe a somogyvármegyei evang. A
%

e

ezk

"

eJfs
:r"

egyházközségek, azt, oklevelek hiányában, nem sikerült pontosan megállapítanunk,

de valószínnek tartjuk, hogy már az els szervezkedés idején választottak maguk-
nak esperest, talán többet is. Annyit azonban tudunk, hogy Schemtei Benedek
légrádi lelkész 1646-ban esperes volt és hogy 1661-ben Deselvics István szintén

légrádi ág. h. evang. lelkész is esperes volt és az esperességébe tartozott:

Légrád, Surd, Zákány, Szentkirály, Udvarhely, Berény, Tarany, Eötvös és még
néhány zalavármegyei gyülekezet (Payr S. : Egyháztörténeti emlékek 132, 148. 1.).

E Deselvics István oly kiváló pap volt, hogy 1665-ben püspökségre is nyert

szavazatot (Payr: Egyháztörténeti emlékek 202. 1.).

A XVIH. század elején, 1720 körül, megalakul a tolna -báránya -somogyi
esperesség, melyhez a Somogymegye éjszakkeleti részén lev gyülekezetek is,

mint Tab, Kötcse, Bábony, tartoztak. Ezt Szeniczei Bárány György sárszentlrinczi

jeles lelkész és esperes szervezte. De a vármegyének délnyugati részén lev
gyülekezetek a kemenesaljai esperességhez csatlakoznak. MisTcey Ádám kemenes-
aljai esperes 1749 jún. 5-én kelt levelében, melyet a surdi gyülekezethez írt,

tanító alkalmazása tekintetében intézkedik. Majd késbb, 1759-ben és 1766-ban,

Perlaky Gábor kemenesaljai esperes meglátogatja a nemespátrói evang. egyház-

községet, mely alkalommal iskola- és templomfundus adományozása tárgyában
is történik intézkedés (Mesterházy S. : Nemespátró története). Perlaky Gábor utóbb,

1771-tl 1768-ig, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület jeles püspöke lett.

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 29
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Volt azonban id, úgy 1780 táján, mikor az úgynevezett felstolna-somogyi

esperességhez tartoztak a nyugati részen lev gyülekezetek is, lévén annak Mur-
mann Mihály ráczkozári alesperes alatti része a következ egyházakból össze-

állítva, úgymint : Etsény, Szentkirály, Nemespátró, Surd, Tab, Bábony, Gyékényes,
Iharosberény, Kötcse és Vese (Payr S. : Egyháztörténeti emlékek 380. 1.).

A
deíet 'után

" Mikor aztán 1781-ben megjelent a József-féle türelmi rendelet, mely sok
korlátozással ugyan, de mégis szabadabb vallásgyakorlatot enged a protestánsok-

nak, a somogyi részeken is új életre kelnek az ág. hitv. evang. gyülekezetek.

Egymás után épülnek templomok, iskolák, paplakok és tanítólakok. Felvirul a hitélet

és hatalmas fejldést vesz az iskalaügy, melyet még az üldözés nehéz napjaiban

sem hanyagoltak el.

Hrabovszky Sámuel, dunántúli szuperintendens, 1789-ben sorra látogatja a

somogyi evang. gyülkezeteket. És régi írásainkból azt olvassuk, hogy e gyüleke-

zeteknek esperese az 1796. évben Bakos Mihály surdi lelkész volt.

Majd a XIX. század elején Balliér István porrogszentkirályi lelkészt válasz-

tották a gyülekezetek esperesnek. Az fhatósága alá tartoztak : Gyékényes,
Iharosberény, Légrád, Porrogszentkirály, Surd, Nemespátró, Szepetnek és Vese.

Ez utóbbi egyházközségnek egyik fiókegyházában, Niklán, lakott 1808—1836-ig

az evang. egyháznak egyik kiváló tagja, Berzsenyi Dániel, is.

A harminczas években a somogyi esperesi székben Pongrácz Ferencz gyéké-

nyesi lelkész ül. t követte a buzgó és erskez Andorka János iharosberényi

lelkész, ki 1863-tól 1890-ig viselte a megyében az esperesi tisztséget. Az hiva-

taloskodása alatt lett anyagyülekezetté Sand és Nagykanizsa is, mely utóbbi

egyházközségben kezd evang. tanítóként mködött egy kis ideig a késbb oly

nagy hírre emelkedett Péterfy Sándor, a ki hatalmas alkotásaival méltán kiérde-

melte „a tanítók atyja" megtisztel nevet.

Andorka János nyugalomba vonulása után a gyülekezetek bizalma 1890-ben

Németh Pál vései lelkészt választotta meg esperesnek, ki azóta megszakítás nél-

kül, buzgón adminisztrálja a vármegye nyugati részén lev gyülekezeteket, melyek-

hez az utolsó három évtizedben, tehát még Andorka János espereskedése alatt is,

több horvát-szlavonországi ev. egyházközség is csatlakozott.

Az esperesség, a József-féle türelmi rendelet alkalmazása után, felügyelket

is választ magának. így már 1814-ben látjuk, hogy Yéssey László együtt megy
elnöktársával : Ballier esperessel a gyülekezetek, templomok, iskolák látogatására.

Ugyanezt teszi hivatali utódja, Yéssey Ferencz egyházmegyei felügyel is, az

akkori esperessel, Pongrácz Ferenczczel, az 1836-ik évben.

Majd Yéssey Lajos lesz az esperesség felügyelje és e tisztet 1861-ig viseli,

a mikor a hívek Kund Vincze fajszi nagybirtokost választják meg az egyház-

megye felügyeljévé, ki 1869-ig fáradozott eme állásában, Utána 1870-tl 1889-ig,

tehát 19 éven át Vései Yéssey Sándor szkedencsi, illetve szcsényi nagybirtokos

viseli a felügyeli méltóságot s vezeti Andorka esperessel, nagy ügyszeretettel az

egyházmegyét.
Mai állapot. Az egyházmegyében a világi vezéri pálcza 1890-ben Andorka Gyula kezébe

került. Az 1897-ik évtl Berzsenyi Sándor niklai földbirtokos, a költnek unokája,

az egyházmegye felügyelje.

Jelenleg a vármegye területén lev evangélikus egyházak, a hozzájuk csat-

lakozó horvátországi egyházakkal együtt, a (küls) somogyi egyházmegyét alkotják,

melyhez a következ 13 egyházközség tartozik : Antunovac (Pozsega m.), Gyéké-

nyes (1813), Herstovac (Pozsega m.), Iharosberény (legrégibb), (Légrád Zala m.),

Nagykanizsa (Zala m.), Nemespátró (a XVI. században már fennállott), Porrog-

szentkirály (1783), Sand (1754), Surd (anyakönyvei 1755), Szepetnek (Zala m.),

Vese (1786), Zágráb. A tolna-baranya (bels) somogyi egyházmegyéhez a követ-

kez egyházközségek tartoznak Somogy vármegyébl : Bábony (1731), Döröcske

(1758), Ecsény (1760), Köttse (1730), Tab (1717).

* *
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g ' ^ma rendkívül súlyos megpróbáltatások, melyek a vármegyét a mohácsi vész

a

m°ohács1 után érték, jelentékeny kihatással voltak a közgazdasági viszonyokra. Az iparosok
vészti.

a hódság terjedésével, lassanként elhagyták a vármegye területét; egy részük

mégis ittmaradt s ezek védett helyekre, leginkább Szigetvárra húzódtak, hol a

katonaság mellett a békés polgári lakosságot alkották.
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Szigetvárott azonban csakhamar súrlódások támadtak a katonák és a polgári

népesség között. Kerecsényi László szigetvári fkapitány (1554) tle telhetleg

igyekezett az iparosok helyzetén javítani ; 1554-ben meghatározza a kézmvesek-
nek fizetend díjakat, st, midn híre járt, hogy a török ostrom alá veszi a várat,

Kerecsényi és késbb Zrínyi Miklós megegyezett velük, hogy gondoskodni fognak

ellátásukról (Valentényi Gáspár: Somogymegyei czéhek 11 1.).

Szigetvár eleste után az ipari élet terén is új helyzet támadt. A török kincs- 'p3" élet -

tár nemcsak a fegyvereket, hanem az elforduló kézmvesmunkákat is házilag

készítette s ezért mindenféle iparosra volt szüksége.

A török várakban elhelyezett iparosok katonai fegyelem alatt állottak s a

török zsoldos hadak mszaki csapatainak állományához tartoztak. Ily zsoldos-

csapatok Koppány, Lak, Karád, Szilvászentmárton, Kaposvár, Görösgal, Szigetvár,

Turbék, Segesd és Berzencze várakban voltak.

A szigeti zsoldlajstrom szerint (1568—69) a szigetvári várban négy kovács

volt. Velük egyidejleg még öt kézmvest és három fegyverkészítt találunk.

A koppányi vilajet 1573—74. évi fejadólajstroma szerint a következ helyeken

voltak kovácsok : Nágocs, Hetes, Somodat, Kenderösfalva, Oros, Ság, Szlslak,
Nagy-Pád, Krös (Krös-hegy), Látrány, Keresztúr. — Az 1618—1619. évi sziget-

vári zsoldlajstrom szerint egy fegyvergyártó aga és egy építész van a várban.

Turbókon egy ács volt. A babócsai várszemélyzet lajstroma megemlékezik a fegy-

verkészítk szakaszáról (Valentényi Gáspár i. m. 14 1.).

A hódoltság alatt a fegyverkészít, általában véve a hadiszereket és hadifel- Czéhek.

szereléseket készít iparosokon kívül, legjelentékenyebb szerepük volt a molná-

roknak. A törökök nagy gondot fordítottak a malmokra. Kitnik ez a koppányi

spáhinak 1559-ben Tahy Ferenczhez intézett levelébl, melyben felhívja, hogy
utasítaná Lakban lev tiszttartóit az újlaki malmok helyreállítására, mert úgy-

mond kár ilyen szép örökségeknek pusztán állani. A molnárok czéhe a legrégibb

Somogyban. Még Lipót király adta ki czéhszabályaikat 1663-ban, eredetileg a

zalamegyei molnárok részére, melyben III. Károly király 1716 máj. 15-én meg-
ersítette ket. Késbb Mária Terézia királyn újabb czéhszabályokat adott a

somogyi molnároknak ; ezeket a helytartótanács 1805-ben bekövetelte s új czéh-

szabályok kiadását határozta el. 1715-ben 80, 1720-ban 128 malmot írtak össze.

1824-ben 440 molnár mködött a vármegye területén (Csányi Ferencz : Lapok
Somogy megye múltjából 148—149.).

A törökök kizetése után egymásután alakulnak meg a czéhek e vármegye
területén. A kaposvári csizmadiák 1699-ben említik, hogy már a megelz idk-
ben is volt czéhük, de a török uralom elpusztította annak emlékét (Valentényi

Gáspár i. m. 18 1.). A kaposvári szabó-czéh 1698 szept. 7-én nyerte czéhszabá-

lyait a gyri szabóktól. A kaposvári csizmadiák czéh-levele 1699 április 6-án, a

szigetvári szabóké 1700 decz. 5-én kelt. Az igali szabóczéh 1712-ben másodízben
kéri a veszprémi anyaczéhtl artikulusait azért, mert az 1711. évi belzavarok

közepette elvesztette azokat. Az idevaló csizmadiák között is már korábban kellett

czéh szervezetnek lenni, mert mikor 1716-ban Pápáról kapnak szabályzatot, meg-
említik, hogy már elzleg voltak czéhszabályaik (Valentényi i. m. 18.).

A XVIII. század elején, az 1715—1720. években történt összeírások, a vár-

megye területén az egyes iparágak szerint csak a Szigetvárott lakó iparosokat

tüntetik fel. Szigetvárott volt 1715-ben három asztalos, két borbély, egy szíjgyártó,

egy varga és négy keresked. 1720-ban egy asztalos, három csizmadia, egy
fazekas, két kádár, egy kerékgyártó, négy kovács, egy kötélver, három lakatos,

két mészáros, egy pék, 10 szabó, két szíjgyártó, egy szcs, két takács, két varga,

egy serfz, egy gombköt és végül hat keresked. Az 1720. évi összeírás szerint

még Mesztegnyn volt egy iparos : a falu kovácsa és Szántó lakosairól az van
feljegyezve, hogy a Balatonon hajózást folytatnak és abból élnek (Magyarország

népessége a Pragmatica Sanctió korában.).

Már a Szigetváron, az 1715—1720 közötti években, összeírt iparosok száma
közötti különbség is élénken feltünteti azt a fejldést, mely a békésebb idk
beálltával, az ipar és a kereskedelem terén észlelhet volt. A kaposvári mes-
teremberek, ú. m. szíjgyártók, lakatosok, pajzsgyártók, nyereggyártók, csiszárok,

1715 jún. 6-án alakultak czéhbe, mely alkalommal kb. 120 mester tette le

az esküt. E czéhhez tartoztak a Kaposvártól a Balatonig s Marczalitól a vármegye
éjszaki részéig lakó mesterek (Csányi Ferencz i. m. 154.). Az igali takácsok

29*
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1723 ápr. 22-én nyerték czéhszabályaikat a pozsonyiaktól. 1719-ben a felssomogyi
kádárok is czéhet alakítottak s a vármegyei Vázsony községi pintérektl vették

czéhszabályaikat. 1726-ban az Igal, Nagybajom, Kaposvár, Tapsony, Kiliti, Marczali,

Fok. Látrány, Csokonya és Szil községekben lakó mészárosok is czéhet alakítot-

tak. Czéhszabályaikat, gróf Nádasdy fispán közbenjárására, gróf Pálfí'y Miklós
nádor 1726 jan. 9-én ersítette meg. A czéh székhelye Igal volt.

A kaposvári gombkötk 1727-ben nyerték czéhszabályaikat a körmendiektl.
A fazekasipart z mesteremberek csekély számuk miatt, Ozora mezváros és a
hozzátartozó dombóvári uradalom fazekasmestereivel együtt, 1747-ben kapnak föl-

desuruktól, herczeg Esterházy Pál Antaltól, czéhlevelet.

Karádon, a veszprémi püspökség birtokán, 1748-ban két czéh alakul, az
egyik a takácsoké, a másik a szabóké. Ugyanez évben nyerik a kaposvári var-

gák czéhszabályaikat a dombóvári mesterektl. A czéh kültagjai voltak a sziget-

vári vargák, a kik azonban 1749-ben külön szervezkedtek. 1750-ben a kéthelyi

takácsok fordulnak a pozsonyi czéhhez czikkelyekért. Ugyanez évben megalakul
Városhídvégen a bognárczéh.

A czéhek alakulása a XVIII. század második felében is serényen folyik tovább.

1776-ban terjeszti fel a vármegye a nagyatádi vegyes czéh szabályait a kanczel-

láriához; ugyanez évben kap szabadalomlevelet a szigetvári szíjgyártó-, szcs- és

üveges-czéh, Mária Terézia királyntl. 1779-ben hirdetik ki a felssomogyi egye-

sült szcs-czéh szabályait; 1781-ben nyújtják be a hídvégi takácsok, czéhlevél

elnyerésére irányuló kérvényüket, a helytartótanácshoz. 1791-ben a karádi és a
kaposvári fazekasok, 1792-ben a sidi ácsok folyamodnak czéhszabályokért.

A XIX. század elején megkezddik a czéh-intézmény bomlása. A helytartó-

tanács 1805-ben elrendeb a régi czéhlevelek bevonását s addig is, míg a czéhek
újjászervezése iránt intézkedés történik, ideiglenes szabályzatot bocsát ki. 1813-ban

küldötte le a helytartótanács az új szabályzatokat, mely ellen azonban a megyei
molnárok és a szigetvári czéhek állást foglaltak. A régi szabályaikhoz görcsösen

ragaszkodó czéhek nem tudnak beletördni az új viszonyokba ; mindamellett a

megyebeli czéhek szabályozása serényen folyik, st új czéhek is alakulnak. 1819-ben

a kaposvári kéményseprk nyernek a budai kéménysepr-czéhbe felvételt. 1820-ban

a Marczaliban lakó ács- és kmíves-czéh, 1823-ban a megyebeli molnárok czéh-

szabályai kerülnek felülvizsgálás alá. 1828-ban Szigetvárott egy vegj^es czéh alakul.

A vármegye 1832-ben a czéhekkel szemben foglal állást s okt. 10-én tartott

közgylésében kimondja, hogy a czéheket, más országok példájára, törvény útján

kell eltörölni, mely határozatát a vármegye 1834-ben megismétli. Mindamellett az

1836—1840. években még több czéh alakul a vármegye területén.
A

törfe

h
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k e '" ^ czéhek végleges megszüntetésének elhírnöke Klauzál Gábor földmvelési,

ipar és kereskedelmi miniszter 1848 jún. 9-én kelt rendelete volt. melynek végre-

hajtását azonban a bekövetkezett szabadságharcz megakadályozta. Az önkényura-

lom alatt a czéheket megfosztották leglényegesebb joguktól, attól, hogy k adják

az ipargyakorlás jogát, míg végre az 1859. évi nyílt parancs, bizonyos megszorí-

tással, az iparszabadságot proklamálta (Valentényi Gáspár i. m. 26—46.).
K<

éiet

kcdelmi A hódoltság alatt a kereskedés leginkább a vásárokra szorítkozott. A vármegye
területén Aszaló, Karád, Kröshegy, Kálmáncsa voltak vásáros helyek ; a vásárok

forgalmát azonban a török martalóczok és a végbeli hajdúk gyakori támadásai

jelentékenyen korlátozták.

A török uralom megsznése után Szigetvár volt az egyetlen kereskedelmi hely

a vármegye területén; de már a XVIII. század elején ers versenytársa akad

Kaposvárban, mely 1703 ápr. 27-én országos és hetivásárok tartására nyer szaba-

dalmat (Királyi Könyvek XXVI. k. 280.). Kaposvár jelentségét az évenként meg-

tartott négy vásár mindegyre növelte. A vásár alkalmával nagy gondot fordítottak

a közbiztonságra. A városi tiszttartó éjjel az urasági hajdúkkal riztette a vásá-

rosokat, nehogy valami kárt szenvedjenek (Valentényi i. m. 27.).

Kaposváron kívül, 1848-ig, még a következ helységek nyertek vásárszaba-

dalmakat: Ádánd (1812), Babocsa (1742), Barcs (1797), Berki (1793). Berzencze

(1758 és 1811), Böhönye (1794), Bükkösd (1772), Büssü (1810), Csokonva (Erd-

csokonya) 1758, Csököly (1817), Csurgó (1784 és 1791), Felssegesd (1811), Gálosfa

(1804), Hetes (1847), Igal (1769), Iharosberény (1800), Istvándi (1778). Karád

(1817), Kéthely (1715 és 1843), Kutas (1805), Lölle (1848 jan. 7.), Marczali

(1772 és 1820), Mernye (1818), Miké (1831), Mosgó (1817), Nágocs (1788 és 1792),
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Nagyatád (1774 és 1778), Nagysziget (1820), Nemesdéd (1846), Nemesvid (1827),

Sárd (1754 és 1801), Szllsgyörök (1788), Szidok (1811), Tab (1847). Toponár

(1784), Zala (1841) (Illéssy János : Vásárszabadalmak jegyzéke).

A XVIII. században még csak egy postavonal vonult keresztül a vármegyén, Po
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Nagykanizsától Szigetvárra és innen Pécsre. Szigetvár volt akkoriban az egyetlen

postaállomás a vármegye területén.

Az 1790. évi országgylésre felküldött követek részére adott utasításban a

vármegyei sérelmek között ott szerepel, hogy Kaposvár a postaközlekedés fenn-

tartása miatt kénytelen három lovast tartani, kik a postaközlekedést Kaposvár és

Nagysziget között teljesítik.

A közlekedési viszonyok még a XIX. század els felében is gyengék voltak.

Az 1824— 1836. években csak két országút (postaút) vezetett át a vármegyén.

Az egyik Budáról kiindulva a Balaton mellett Szllsgyörökön, Mazczalin és Iharos-

berényen át Nagykanizsára s innen Horvátországba, a másik Pécsrl Szigetváron,

Istvándiu és Berzenczén át, szinte Nagykanizsára. Ezenkívül még egy jelentéke-

nyebb útja volt a vármegyének : Kaposvárról Pécsre. Csak a XIX. század 40-es

éveiben vette kezdetét az épített utak alkotása, a melyrl az elz fejezetben már
megemlékeztünk.

A XIX. század els felében a vármegye lakosságának ffoglalkozása a Mezgazdasági

gabonatermelés és az állattenyésztés volt. E mellett különösen a gyümölcstermelés

és a szlmivelés viságzott. Híres volt az Istvándiban termelt akna. A drávavidéki

községek különösen kitntek a gyümölcstenyésztés terén. Egyes helyeken egész

erdk voltak szilvafákkal beültetve. A szllvel beültetett terület, a II. József

uralkodása alatt történt összeírás szerint, 51,488 hold volt. A legjobb bortermel-
helyek Gomba, Horvátkürt. Surd, Zákány, Szentmihály, Baglashegy, MarczaU,

Kéthely, Böhönye, Szllsgyörök, Kröshegy, Zamárdi és Endréd voltak.

A XIX. század els felében az erdvel borított terület még 309.147 holdra

rúgott s így a vármegye területének egyharmadát erdk borították. Az erdk
különösen makkban voltak termékenyek, úgy hogy évenként 150.000 drb sertést

hizlaltak bennük.

A szarvasmarhatenyésztés fleg a Dráva, a Rinjra és az Ókor mellékén virág- Állattenyésztés,

zott. Az uradalmak közül gróf Széchenyi Pál marczali tehenészete volt ismeretes.

A lótenyésztés, fleg Czindery László fáradhatatlan buzgalma következtében, a

XLX. század els felében mindegyre nagyobb lendületet vett. A harminczas

években báró Fechtignek Lengyeltótiban híres arab telivérménese volt. Kívüle a

Csapodyaknak volt nevezetes lótenyésztésük Hetesen, hol minden évben lóver-

senyt és állatdíjazást rendeztek. Nagyobb ménesek Kéthelyen (gróf Hunyady
József), Marczaliban. Boronkán, Iharosberényben, Niklán, Gyrökön, Böhönyén és

Nágocson voltak.

A juhtenyésztés csak a XIX. század második évtizedében kezdett divatba

jönni. A harminczas években leginkább Gyulai Oaal (Büssü), báró Fechtig, gróf

Hunyady, gróf Festetics, gróf Széchenyi, Zichy családok uradalmaiban tenyész-

tettek juhokat.

A mezgazdasági termények értékesítése a XIX. század els felében rend-

kívül meg volt nehezítve a kedveztlen közlekedési viszonyok miatt. A gabonát
leginkább a veszprémi, nagykanizsai és a keszthelyi piaczokra szállították.

Legnevezetesebb marhavásárja 1848-ig Nagyatádon volt a vármegyének, de
többnyire a nagykanizsai vásárokon adták el a marhákat. A gyapjú szintén Nagy-
kanizsán kelt el. míg a sertést a gyri és a soproni kereskedk vették meg. Némi
kereskedelmi összeköttetése volt a vármegyének Stájerországgal is, a Kálmáncsehi
és környékén készült faeszközöket pedig Tolnába és Bácskába vitték eladni

(Fényes Elek : Magyar Országnak mostani Állapotja I. 203—209.).

Csak a déli vaspálya nagykanizsa—budapesti vonalának 1861 ápr. 1-én tör-

tént megnyitása óta javultak a közlekedési viszonyok, midn a vármegye Buda-
pesttel közvetlen vasútösszeköttetést nyert.

Végül közöljük a vármegyei f- és alispánok névsorát a mohácsi vésztl
napjainkig bezárólag (Várm. levéltár, közgylési jegyzkönyvek 1712— 1861. —
Századok 1874: 719, 1871: 144. - - Thaly Kálmán: Esterházy Antal 924., 824.
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— Melhard Gyula : Somogy vármegye a rendi országgylésen. I. — A pannon-
halmi Szt.-Benedekrend története. IV. 265.).

Fispánok: Báthori György 1505—1530. Báthori István nádor 1530. Báthori
András Bonaventura. egyúttal Szatmár és Szabolcs vármegye fispánja, 1556—1566.
Báthori Miklós 1576—1584. Gróf Báthori István országbíró 1596—1605. Gróf
Bánffy Kristóf 1633. Gróf Zrínyi Miklós, a költ 1660—1664. Gróf Esterházy
Ferencz pápai várkapitány 1680—1685. Gróf Esterházy Gábor 1695. Gróf Nádasdy
Tamás 1708-ban Somogy vármegye fispánja, 1710—1711-ig Somogy—Zala egye-
sült vármegyék fispánja, 1712—1734-ig Somogy vármegye fispánja. Báró Sigray
József 1731—1734-ig, helyettes fispán 1734—1740. Zajesdai gróf Patachich
Sándor 1740—1747. Gróf Batthyány Károly 1747—1772. Gróf Sigray Károly
1(72—1785. Gróf Széchenyi Ferencz kerületi fispán 1785—1787. Miháldi báró
Splény József kir. biztos 1789—1790. Gróf Sigray Károly, másodszor, 1790—1798.
Gróf Széchenyi Ferencz 1798—1811. Gróf Teleki László 1811—1821. Gróf Sigray

József 1822—1824-ig, fispáni helytartó 1824—1831. Kaposmérei Mérey Sándor
kir. személynök 1832—1845. Nagyatádi Czindery László 1845—1848 máj. 29-ig.

Sárközy Albert 1848 jún.—1849 jan. 14. Czindery László cs. kir. biztos 1849
jan. 14—ápr. közepéig. Noszlopy Gáspár kormánybiztos 1849 ápr.—júl. Németh
Péter cs. kir. biztos. Taliián János cs. kir. biztos 1849—1850. Hochreiter Ambrus
megyefnök 1850—1854. Szalay Nikodém megyefnök 1854—1859. Szentmártoni

Radó Dániel megyefnök 1859—1860. Jankovich László 1860 decz. 20—1861
okt. 27. Mérey Károly 1861 decz.—1865 nov. 30. Jankovich László 1865 nov.

30—1886 szept. 20, másodszor. Vizeki Taliián Béla 1886 okt. 18—1893. Vizeki

Taliián Gyula 1893—1905. Szulyovszky Dezs kir. biztos 1906. Kapotsfy Jen
1906—1910. Makfalvay Géza 1910-tl.

Alispánok: Eördeögh Simon és Peth Gáspár 1617. Osztopáni Perneszy
Ferencz, Nádasdy Darabos László, Osztopáni Perneszy Ferencz 1639. Osztopáni

Perneszy Ferencz 1648. Széplaki Bottka Ferencz 1660. Széplaki Bottka Ferencz,

Lipics Márton 1661. Nádasdi Darabos Miklós, Ságfai Sándor Gergely 1663—1670.

Ságfai Sándor Gergely, Chernél Mihály 1673. Ságfai Sándor Gergely 1675. Beze-

rédj István és Kelcz Mihály helyettes 1695—1696. Bezerédj István és Káldy Mihály

1697. Bezerédj István és Gábor György 1700. Szegedy Pál és Gábor György 1703.

Bezerédj István 1707—1708. Sankó Boldizsár 1708. Lengyel Miklós 1708—1709.
Bessenyey László 1708, labanczpárti. Szegedy Pál 1709. Bessenyey László

1709—1710. Madarász László helyettes alispán 1710. Sankó Miklós 1713. Mada-
rász László 1715—1727. Festetics Kristóf és Inkey János helyettes 1727—32.

Festetics Kristóf 1732—34. Festetics Kristóf I. Jankovich István II. 1734—1736.
Somssich Antal 1736—48. Zalapatakai Nagy János helyettes 1748, majd 1749—59
els alispán. Taliián János 1759—60. Talbán János I. Festetich Lajos II.

1760—1767. Taliián Gábor helyettes I. alispán 1770. Taliián Gábor I. Gyulai

Gaal Antal 1774—1785. Becsevölgyi Paiss Boldizsár I. Gyulai Gaal Antal II.

1785—86. Paiss Boldizsár kinevezett alispán 1786—1790. Alsószilágyi Gaal László

I. Gaal Kristóf II. 1790-95. Gaal László I. Nagyatádi Czindery Pál II. 1795—1800.
Inkey Károly I. Edvi Illés Ferencz II. 1800—1805. Kovács Antal II. 1805—1806.
Inkey Károly I. Csapody Gábor II. 1806—1807. Csapody Gábor I. Záborszky

Mihály II. 1807—1808. Csapodi Gábor I. Záborszky Mihály II. 1808-1813.
Kovács Antal I. Somssich Miklós II. 1813—1817. Kovács Antal I. Taliián Bol-

dizsár II. 1817—1824. Somssich Pongrácz I. Sárközy István II. 1824—1828.
Somssich Pongrácz I. Sárközy István II. 1828—1830. Czindery László I. Sárközv

István II. 1830—1833. Czindery László I. Sárközy Albert II. 1836—1840. Sár-

közy Albert I. Mérey József II. 1840—1843 és 1843—1848. Mérey József I.

Hochreiter Ambrus II. 1848—1849. Taliián János I. Hochreiter Ambrus n. Czin-

dery László cs. kir. biztos alatt 1849. Berzsenyi Farkas I. Ers József II. Somogyi
Lajos III. Noszlopy Gáspár kormánybiztos alatt 1849. Mérey József I. Csépán Antal

II.' 1860—1861. Bernáth József I. Kelemen Lajos II. kineveztettek 1861—1865.
Csépán Antal I. Somssich Lrincz II. kineveztettek 1865—1867. Csépán Antal I.

Somssich Lrincz 1867 ápr. 24—1871. Csépán Antal 1871—1889. Taliián Gvula
1889—1893. Maar Gyula 1893—1904. Sárközy Béla 1904—1907. Kacskovics

Lajos 1907-tl.
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Somogy vármegye közállapota a kiegyezés óta napjainkig.

1867 február 17-én kelt felsége leirata a magyar országgyléshez, mely az A
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ország alkotmányának helyreállítását s a magyar miniszterelnök kineveztetését

hozta hírül. A magyar minisztérium tehát kinevezte az új fispánokat és Somogyban
Pribérdi és Vuchini Jankovich László lett a fispán, kit felsége márcz. 31-iki J
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leiratában eddigi méltóságában meghagyott ; de Wenckheim Béla belügyminiszter

ápr. 9-iki rendeletében arra utasította, hogy a törvényhatósági bizottság eltt esküt

tegyen. A közgylést április 24-én tartották meg, melyen a fispán annak az

álláspontnak a megjelölésére, a melyet a legutóbbi idben elfoglalt, megemlítette

:

1860—61-ben és a tisztikar lemondott. 1865-ben a fispáni széket ismét

elfoglalta „egyrészt azért, hogy a jó remények közt megindult állami kibékülés

nagyhorderej mvének sikerítésében fáradozó kormányférfiakat nehéz feladatuk

kivitelében támogassa, másrészt, hogy a közigazgatási teendknek a közbizalom

által hivatott megyebeli egyének által való átvételére az egyénisége szolgáljon

kezességül ; a tisztviselknek kinevezése iránt reáruházott jogot akként gyakorolta,

hogy értekezletet hívott össze s itt hozta javaslatba az általa kinevezni óhajtott

egyéneket". Kész a felelsséget magára venni. „íme itt állok — mondta -- másként
nem tehettem, Isten engem úgy segéljen!"

A bizottság köszönetét fejezte ki Jankovich fispánnak a vármegye érdekében
tanúsított hazafias fáradozásaiért és mivel a fispántól 1865-ben kinevezett tiszt-

viselk az akkori értekezlet ajánlására, st követelésére vállalkoztak hivatal-

viselésre, ezért a bizottság eljárásukért a felelsséget megosztotta a fispánnal,

st az említett tisztviselknek köszönetét is kifejezte.

Egyébként a közgylés lelkes hangulatban folyt le és elhatározták, hogy az ör
é
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országgylési többség bölcs vezére : Deák Ferencz iránt érzett bizalmukat

jegyzkönyvbe iktatják s errl t a fispán, valamint a megyebeli országgylési

képviselk által értesítik.

Április 25-én megtörtént a tisztújítás. Tisztviselkké a következket válasz- Tisztújítás.

tották meg. Els abspán : Csépán Antal. Másodalispán : Somssieh Lrincz. Tiszti

fügyész : Leipczig Jónás. Alügyész : Nagy Sándor. Fjegyz : Sárközy Titusz.

Törvényszéki ülnökök : Bernáth József, Berzsenyi Pongrácz, Igmándy Károly,

Perger Károly, Gaál Pál, Botka Antal, Vörös Vincze, Kriszt János, Bárány
Gusztáv, Raáb József. Megyei pénztárnok : Svastics Imre. Fszámvev : Igmándy
Sándor. Levéltárnok : Nagy Lajos. Aljegyzk : Szalag György. Gáspár Pál,

Strinovits Leó, Németh Ignácz. Központi fszolgabíró : Ladányi György. Babócsai
fszolgabíró : br. Maithényi István ; alszolgabírák : Hermann Manó, Mérey Lrincz.
IgaH fszolgabíró : Svastics József ; alszolgabírák : Kacskovies Boldizsár, Bogyay
Gyula. Kaposi fszolgabíró : Baán Gáspár ; alszolgabírák : Hertelendy Miklós,

Goszthonyi Lajos. Marczali fszolgabíró : Véssey Sándor ; alszolgabírák : Lehner
Sándor, Péry Sándor. Szigetvári fszolgabíró : Igmándy Benedek ; alszolgabírák

:

Maár Gyula, Fodor Géza. — Forvos : Visy Pál dr. Mérnökök : Török Miklós és

Buday István.

Ezzel az alkotmányos korszak vette kezdetét ; a megyerendszer fontos

átalakulás eltt állott. Az 1848. XVI. t.-cz. csak ideiglenesen intézkedett a vár-

megyék dolgában és még az igazságszolgáltatás sem volt a közigazgatástól

elválasztva.

Hogy a vármegyei önkormányzati jognak a parlamentáris kormányformával, ügyvitel-

felels minisztériummal való összeegyeztetése miképen történjék, ez a kérdés
élénken foglalkoztatta a közvéleményt. Somogy vármegye külön bizottságot küldött

ki ennek a tárgyalására, a mely bizottság a május 21-iki közgylésre már beadta
jelentését. Nézete szerint a törvényhozás feladata ebben az ügyben intézkedni.

A törvény meghozataláig azonban a következ eljárást ajánlja a vármegyének.
Szükségesnek tartják az évnegyedes — 1848 eltt relaczionálisnak nevezett —
nagygyléseket ; ellenben az ú. n. kisgyléseket fölöslegesnek nyilvánítják. Az
els alispánt, akadályoztatása esetén a másodalispánt felhatalmazzák arra, hogy a
kizárólagosan a vármegye intézkedése alá fenntartott ügyeket kivéve, minden
ügyet saját felelssége mellett elintéztethessen, de eljárásáról a legközelebbi

évnegyedes gylésen számot adjon. Kizárólag a közgylés elintézése alá tartozó

ügyeknek nyilváníttatnak : 1. minden közjogi ügyek és kérdések (publico-politica),

2. minden vízi építmények vagy munkálatok fölötti intézkedések, 3. erdpusz-
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tításra vonatkozó zárlati — , vagy vadásztilosok fölötti határozat, 4. a vármegye
vagyona fölötti intézkedés, 5. a vármegye terheltetését tárgyazó ügyek, 6. új utak
kijelölése, hidak építése s általában a vármegyei közmunkák fölötti rendelkezés,

7. állandó katonaság elhelyezésérl intézkedés, 8. út- és hídvámügy, 9. vallás-

os közoktatási ügyek, 10. minden oly perenkívüli eljárásokról teend jelentések

elintézése, a melyeket a törvény egyes tisztviselktl a nagygylésre beadatni

rendelt. 11. a vásári jog megszerzése körül való intézkedés, 12. megyei alapít-

ványok és ezek választmányainak, valamint a megyei választmányoknak viszonya

a vármegyéhez, 13. azon utalványozások eszközlése, melyek nem egy megállapított

szerzdés teljesítésébl folynak, vagy az alispánt megillet kiutalványozás jog-

körén kívül esnek, 14. húsárszabás, 15. kenyér- és zsemlesüt pékek mértéke
és ezek czikkeiuek árszabása, 16. községi költségvetési rendszer, 17. községi

jegyzségek rendezése, 18. a megye határai fölött történend intézkedések

(1867. jk. 184. sz.). Ezeknek az ügyeknek elkészítését, az ügyiratok felszerelését

szintén az alispánokra bízzák. Az árvavagyonnak az árvaatyák által történt

kezelését megszüntetik s a törvényhozás intézkedéséig közös árvapénztárt állítanak

(446—1867. jk.). Általában szükségesnek vélik, hogy legyen egy szerve a törvény-

hatóságnak, mely az elrelátható reformokról, az ezekkel összefügg közjogi

kérdésekrl véleményt adjon. E czélból állandó választmányt küldenek ki, a mely
a két alispán elnöklete alatt 40 úrból és 5 közrend bizottsági tagból áll

(3—1868. jk.). E javaslatot a közgylés _ elfogadta.

a vármegye a A kiegyezés nagy mvét betetzte felségének június 8-án történt koronázása.
koronázási r\

o-t;
ünnepélyen, melyre Somogy vármegye a május 21-iki közgylésen tette meg az elkészületeket.

Elhatározták, hogy koronázási bandériumot állítanak ki, az 1790-ben a szent

korona rzésére kirendelt sök ruházatában, az 1790-iki bandériális zászlóval.

Az ajánlkozó Tallián Kálmán volt lovasszázadost zászlóvivnek, a bandérium tagjai-

nak pedig Tallián Jent és Sárközy Vinczét küldte ki és hogy a bandériumban
a privilegizált osztálybelieken kívül a földmívesosztály is képviselve legyen,

kiküldte Gulyás Ferenczet a középponti, Rácla Józsefet a szigetvári és Smodics

Mihályt a marczali járásból. A lovasbandériumon kívül a koronázáson egy kül-

döttség is képviselte a vármegyét, mely június 10-én az felsége eltti tisztel-

gésen is megjelent. Tagjai voltak a fispánon kívül : gróf Széchenyi Imre, gróf

Festetics Dénes, gróf Zichy János, gróf Széchenyi Ferencz, Tallián Lajos, Inkey

József és Zsigmond, Zichy Antal, Bittó István. Jankovics József, Kacskovics

Ignácz és Paiss Andor.
Vasutak. Az ünnepségeket a hétköznapok váltották fel. A jó közlekedés megterem-

tése : vasutak építése alkotják Somogynak is els gondjait. Már 1860 óta van ugyan

a vármegyének vasútja: a Balaton partján vonuló Déli vasút, de a vármegye

székhelyének, Kaposvárnak, és a vármegye nagyobb részének nincs. A vármegye
bizottságot küld ki, hogy az a Somogyon át építend buda—fiumei vonalról készít-

sen jelentést. E javaslatban kb. a mostani útirány szerepel, egyelre azonban a

vármegyének be kellett érnie egy szárnyvonallal : az 1870. XXIII. t.-cz. által enge-

délyezett báttaszék—dombóvár—kaposvár—zákányi vasúttal, mely Zákánynál a

Déli vasúthoz csatlakozott ; de ez is nagy haladást jelentett a vármegyére nézve.

Közbiztonság. A jó közlekedésnek nemcsak az anyagi kultúra, hanem a közbiztonság szem-

pontjából is nagy jelentsége van. Somogyban a rablóvilág, elsegítve a vármegye

természeti viszonyaitól, még ekkor is virágzott. Az alkotmányos korszak második

évében még statáriális eljárással sem lehetett a megrendült közbiztonságot helyre-

állítani. Az 1868 májusi közgylésen Csépán Antal alispán jelenti, hogy rabló-

bandák garázdálkodnak a vármegyében. Babócsán a péknél 4 tagból álló fegy-

veres zsiványbanda rabolt, a tapsonyi számtartónál 6 tagú banda 10.000 frt értéket

vitt el. Kérik a minisztériumtól a statárium kihirdetését, a mi meg is történik.

Két rablót hamarosan el is fognak, egyet üldözés közben agyonlnek, de a többi

„szegénylegény "-nyel nem boldogulnak. Pedig a vármegye Bogyay Vincze. a

mexikói hadjáratban résztvett tiszt vezetése alatt tizenegy pandúrból álló csapatot

szervez üldözésükre s két vadászszázadot (8 tiszt, 186 közember) helyeznek el

azokban a helységekben, a hol a rablók leginkább meg szoktak fordulni. Ez a

csapat a Csoknya melletti Nyiresi-csárdánál meg is lepi a rablókat, de ezek.

egyideig tartó lövöldözés után, kivágják magukat. Még ráadásul az üldözkkel

történik szerencsétlenség. Ugyanis az egyik vadász-rjárat tévedésbl a rablók

helyett a kocsin érkez Bogyay Vinczére l, egy golyó kocsisát találja, a ki meg-
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Makfalvay Géza fispán.



M4

Kacskovics Lajos alispán.
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hal. Bogyay pedig karján sebesül meg. míg észreveszik a tévedést. Végül is a

politikai hatóság belátja, hogy legszebben kieszelt tervei, a közbiztonsági közegek

ügyetlensége és bátortalansága miatt, czélra nem vezetnek ; továbbá gátolta a

sikert az is, hogy a lakosság nagyrésze közömbösségbl, egyrésze megfélemlítve,

sokan részességbl, a rablók megjelenését, távozását a kitzött jutalom ellenére

is, egyáltalán nem, vagy késn jelentik ; a vármegye helyi viszonyai is akadályul

szolgáltak : a sok erd, a sok tengerivetések stb. jó búvóhelyet nyújtanak, vasút

és távíró pedig nem volt a vármegyében, hogy a hatósági emberek gyorsan ott

teremhettek volna, a hol kellett.

A vármegye tehát a szept. 17-iki közgylésen a közbiztonság helyreállítására Gr. Forgách

a kormánytól egy felels, teljhatalmú biztos kiküldését kéri. Az Andrássy-minisz- biztos?
klrályi

térium a királyi biztost szept. 26-án gróf Forgách Móricz nyugalmazott ezredes

személyében küldte ki. De alig hogy állását elfoglalta, a rablóbandát okt. 3-án

megsemmisítették. Andorka Gyula marczali járási esküdt ugyanis értesült, hogy a

rablók Zalából visszatértek Somogyba; értesítésére a Miilei pandurkáplárból. Bécséi

közpandurból és három vadászkatonából álló csapat útját állta a rablóknak.

A kifejldött lövöldözés közben egy vadász ugyan meghalt, de egy rabló is elesett,

egyet meg elfogtak ; csak Juhász András, a rablófnök tudott megmenekülni.
E sikerre Csépán alispán táviratilag fordult a minisztériumhoz, hogy a királyi

biztosságot szüntesse meg ; a miniszter azonban a következ találó indokolással

utasította vissza az alispán felterjesztését
; „ . . . mert a rablófnöknek sikerülhet

egy ívj bandát alakítani, egy oly megyében, a melynek köznépe a rablófnökbl
hst csinálva, azt a nép ajkán forgó versekben dicsítve megéneklé. Egyáltalán'

nem felesleges, hogy az a nép, a mely a társadalom ellen elkövetett bnt átér-

teni nem látszik, legalább anyagilag érezze súlyát azon rendkívüli intézkedéseknek,

a melyeket mulasztásaival s bnös közömbösségével részben önmaga tett szüksé-

gesekké." így azután a vármegye elrendelte, hogy a kir. biztos kineveztetése, rend-

kívüü hatásköre nyomtatványokon az egész vármegyében közhírré tétessék. A kir.

biztosnak elég dolga volt, mert nemcsak a rablók üldözését, hanem az orgazdák
nyomozását is végeztette. A minisztérium csak decz. 27-én hívta vissza gróf

Forgáchot.

A rablóvilágnak újabb vezére akadt 1876-ban Séta Pista személyében. Ekkor újabb

hirdettek az bandája ellen a vármegyében újabb statáriumot. A kihirdetés
statariui

után a rablók Szlavóniába menekültek. Egyik rablót — névszerint Esze Ferenczet —
Eszéken el is fogták, de mieltt hazahozták, útközben, állítólag ellentállása miatt

rámért ütések közben, meghalt. A banda zömével végre Igmándy szolgabíró

számolt le. Május 6-án Branyasorán 11 pandúrral rajtukütött s kölcsönösen

tüzelni kezdtek egymásra. Késbb segítséget kapott a szolgabíró 16 honvéd és 4
csendr személyében, a kiknek segítségével körülkerítette a rablókat. Reggel 5
órakor végzdött a harcz, a mikor Tób, Lacza és Sátonyi, a még életben maradt
rablók, lerakták a fegyvert, ellenben a vezér : Séta Pista inkább öngyilkossá lett,

minthogy megadja magát. A közbiztonsági viszonyok javulására végül nagy hatás-

sal volt a csendrség intézményének államosítása, a megyei pandurság megszün-
tetése. Az állami csendrség intézménye vármegyénkben 1884 január 1-én kezdte

meg mködését, egyelre 114 fnyi legénységgel.

De nemcsak közönséges rablók dúlták fel a vármegye nyugalmát, a politikai

szenvedélyek, a pártok küzdelmei is néha átcsaptak a megengedett korlátokon s

a vármegye vezérei kénytelenek voltak ersebb eszközökhöz folyamodni, hogy az

izgatásoknak komolyabb következményei ne legyenek.

Már 1869-ben az alkotmány helyreállítása utáni els választási harcz oly el- Képviselvé

keseredéssel folyt, hogy rendkívüli intézkedéseket követelt. A fbaj az volt, hogy ben.

2jl ellenzéki „szélsbaloldali" képviseljelöltek nem ismertek határt az oly Ígér-

getésekben, hogy az adófizetést be fogják szüntetni, vagy legalább az adót le-

szállítani, a trafikot eltörlik, a közlegelket felosztják, az uradalmi erdket, papi

javakat kiosztják a nép között stb. Ez az Ígérgetés, a mely elérhetetlen vágyakat
támasztott a mveletlen tömegben, aláásott nemcsak minden hatalom iránti tisz-

teletet, de az élet, a tulajdon tiszteletét is. Még a középületeket, templomokat sem
kímélték s ezeket is le akarták foglalni valamely párt részére. Ez ellen Jankovich
fispán indítványára a vármegyei közgylés állást foglalt s a következ határo-

zatot hozta: „Miután a mvelt Európa által elfogadott szokás és gyakorlat szerint

templomok, iskolák, városi és községi házak, középületek — pártküzdelmek által
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fel nem használható — semleges helyeknek tekintendk, a közrend és béke zavar-

talan fönntartása érdekében és hogy minden ez okból netán felmerülhet súrló-

dásoknak és kellemetlenségeknek eleje vétessék, a pártzászlóknak említett köz-
épületeken — mint semleges helyeken — kifüggesztése meg nem engedtetik."

E határozat azonban édes-kevés volt az izgatásokkal szemben, úgy hogy a kormány
királyi biztos kiküldetésével oldotta meg a kérdést. A földfelosztásra irányuló

agrárius mozgalom a kisgazdák, béresek stb. körében nemcsak Somogyban, hanem
Baranyában is annyira elfajult, hogy ilyenformán annak kipuhatolása és megtorlása
az egyes vármegyei hatóságok hatáskörénél szélesebb mködési kört feltételezett.

így tehát az ország nyugalmának helyreádítása tekintetébl, a kormány javaslatára,

kir. biztos. felsége 1869 április 11-iki leiratában Bajner Pált, Bars vármegye fispánját
Baranya és Somogy vármegyék királyi biztosává nevezte ki. A választási izgalmak
elmúltával a kir. biztos július 25-én eltávozik. Az 1869-iki választásoknál a vár-

megye nagy fia : Somssich Pál is megbukik s csak idközi választáson jut man-
dátumhoz. Képviselvé választattak: Csurgón Sréter Lajos, Kaposvárott Kossuth
Lajos, de miután nem fogadta el: Körmendy Sándor, Lengyeltótin Clementisz

Gábor. Marczaliban Horvát Sándor, Nagyatádon Szatmári/ Károly, a szib kerület-

ben Sárközi/ Béla, Szigetvárott Mednyánszky Sándor, Tabon Máttyus Arisztid.
A
keiS

at fel A midn 1869-ben az osztrák kormány az eddigelé a katonai szolgálattól

felmentett Boccheban (Dalmáczia) is elrendelte a sorozást, a szabadságukat félt

bocchezek fegyvert fogtak és fellázadtak. Az ellenük küldött ezredek között volt

a somogyi 44-es ezred is. A dalmátok elleni harcz 1870 februárban nyert be-

fejezést. A 44. ezred tisztikara mozgalmat indított a harczban elesett ezredbeli

katonák emlékének megörökítésére, a mihez a vármegye örömmel csatlakozott s

a maga körében gyjtött 227 frt 83 kr.-t az ezrednek átszármaztatta. A gyjtött

adományokból a cattarói sírkertben sírk, valamint Kaposvárott a Széchenyi-téren

(jelenleg a színház melletti parkban, a Rákóczi-téren álló) emlékoszlopot állítottak fel,

rajta a következ felírással: „Kötelességük h teljesítésében elesett hseinek emelte a

cs. kir. Albrecht fherczeg, tábornagy 44. számú gyalogezred MDCCCLXXII." Egyik
oldalán az 1866-ban Königgrátznél, a másik oldalon az 1869-ben a dalmátok ^lleni

harczban elesettek nevei olvashatók.

Népszámlálás. Az 1869. év végén megtartott népszámlálás szerint Somogy vármegye lako-

sainak száma 287.555 volt, tehát egy négyzetkilométerre 44'03 ember esett s így
akkor a Dunántúlnak ritkábban lakott vármegyéi közé tartozott. Keleti adatai

szerint a lakosság nemzetiségi megoszlása a következ volt: magyar 259.584, német
22.960, horvát 6978, tót 28. Százalékban kifejezve: magyar 89-6"/„, német 7"9%,
horvát 2'4%. Vallásfelekezetre nézve ekkor a megye lakosságának 67'99°/„-a róm.

katholikus, 5'49°/
(ra ág. evangélikus, 22"47%-a református, 0'02 u

/„-a gör. katho-

likus. 0'04°/(i-a gör. keleti, 3'99%-a izraelita vallású.

\eforma
3

' ^ kormány ezalatt megkezdte a reformok munkáját, míg az országgyléstl
elfogadott törvények életbeléptetésérl azután a vármegyének kellett gondoskodnia.

A kormány a belreformok sorát az igazságügy reformjával kezdte meg. 1870-ben

került tárgyalásra az országgylésen a megye-reform, melynek alapján mindenek-
járási beosztás, eltt felosztják járásokra a vármegyét. Eddig hat járás volt: a vármegye a belügy-

miniszterhez tízet terjeszt fel, de a belügyminiszter nyolczat engedélyez. Ugyanazon
helyeken az igazságügyminiszter járásbíróságokat állít fel. A nyolcz járási szék-

hely, amely a szolgabíróságok és járásbíróságok székhelye, a következ : 1. Kaposvár,

2. Szigetvár, 3. Nagyatád. 4. Csurgó, 5. Marczali, 6. Lengyeltóti, 7. Tab, 8. Igal.
A
a me^székí A kaposvári törvényszék részére saját székházából átengedi a törvénykezés czél-

hazában. jaira a földszinten jobbról a 3— 10. számok alatti, balról a 32— 39. számok alatti,

a második emeleten keletrl a 19—30. számok alatti helyiségeket, továbbá az

udvarban lev tömlöczöket, végre az alsó udvarban lev várnagyi és rmesteri

lakást, kápolnát, konyhát, fürdszobát. Mindezért fizessen az állam évi 800 frt

bért, továbbá a megyeházán szükséges favágást, ftést és seprést a rabok ingyen

teljesítsék. Ha ezt nem végeztetné, fizessen 400 frt.-tal több évi bért. Az épület

fenntartási költségét a vármegye és az állam arányosan viseljék. Még a bútor-

zatot is átengedik az államnak használatra. így marad a törvényszék a vármegyei

épületben egészen 1907-ig, tehát 36 évig. Még több helyiséget is kap a vármegyé-

tl : 1874-ben a fogházépületben lev istállókat megszüntetik s átadják az államnak,

ez 6000 frt kárpótlást ad, a mely összegbl a vármegye az udvaron a maga
számára új istállót építtet.
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1871-ben történik az új törvény alapján elször a törvényhatósági bizottsági Az
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tagoknak megválasztása. A vármegye a választandó bizottsági tagok számát, a zottság.

legutolsó népszámlálás alapján, 290-ben állapítja meg. Els gylését az újonnan

alakult bizottság 1871 decz. 28-án tartotta ; feladata volt egyúttal a tisztújítás

megejtése, mely alkalommal a következket választották meg. Alispán Cséjpán Tisztújítás

Antal. Fjegyz Maár Gyula. Aljegyzk Gáspár Pál és Benk Ignácz. Tiszti-

ügyész Szabó Kálmán. Árvaszéki elnök Leipczig Jónás. Árvaszéki ülnökök

Krisztinkovics Antal és Grubánovics Géza. Árvaszéki jegyz Sárközg Ödön. Árva-

széki pénztárnok Hodászy Lajos. Árvaszéki számvev Mihályfi István. Megyei
fpénztárnok Svastics Imre. Els számvev Igmándy Sándor. Megyei forvos
Parray János. Állatorvos Schauer Sándor. Levéltáros Nagy Lajos. Szolgabírók :

Kaposvár : Csorba Ede, Lengyeltóti : Goszthonyi Lajos, Igal : Svastics József,

Tab Kacskovics Károly, Marczali Véssey Mihály, Csurgó Simon Gyula, Nagy-
atád Tallián Gyula, Szigetvár Igmándy Benedek. Szolgabíró segédek : Kaposvár
Gruber János, Lengyeltóti Barla-Szabó Sándor, Igal Szabady Antal, Tab Hor-

váth Gábor, Marczali Bajzáth Ignácz, Csurgó Onody Géza, Nagyatád Krizsanich

Vincze, Szigetvár Fenyössy Ödön.

Ugyanekkor megalakítják az állandó választmányt is, 60 tagból, melyet a

következ gylésen még 30 taggal kiegészítenek. A törvényhatósági bizottság

tagjait megválasztó kerületek számát 61-ben állapítják meg ; e kerületek közép-

pontjai a következk : Ádánd, Ácsa, Bszénfa, Barcs, Berzencze, Bálványos,

Csoknya, Csurgó, Csököly, Darány, Görgeteg, Gölle, Homok, Háromfa, Inke, Iharos-

berény, Jád, Igal, Istvándi, Kaposvár, Kadarkút, Kéthely, Kröshegy, Kötcse, Karád,

Lengyeltóti, Mozsgó, Mesztegnye, Marczali, Mocsolád, Magyaratád, Magyarújfalu,

Németlad. Nagyatád, Nemesvid, Nemesdéd, Nagybajom, Nikla, Nagyberény, Nágocs,

Nagyberki, Pata, Szenna, Szulok, Szabás, Szob, Szakácsi, Sámson, Szentmiklós,

Sárd, Somogyvár. Szllsgyörök, Szil, Szigetvár, Sellye, Toponár, Tarany, Tab,
Törökkoppány, Vese, Zákány.

A vármegye reformja egyelre befejezést nyert az 1876. VI. t.-cz. meghoza- Közigazgatási

tálával, a mely az állami közigazgatás zavartalan folyását biztosítandó, felállítja szervilise.

a közigazgatási bizottságot. Ezt Somogy vármegye az 1876 szeptember 25-iki köz-

gylésen alakítja meg, a mikor is a törvényhatósági bizottság részérl a közigaz-

gatási bizottság tagjaiul megválasztatnak : gróf Somssich Imre. Csépán József,

Véssey Mihály, Folly József, Boronkay Károly, Szalag Károly, Svastics Gábor,

Somssich Andor, Miklós István és Lehner Sándor (1876. jk. 240. sz.).

A vármegyék területi viszonyainak rendezése alkalmából a belügyminiszter seiiye és okorág

úgy tervezi, hogy Somogy vármegyébl Baranyához csatolja Sellye, Okorág, Sztára cs^ton^tnak.

és Révfalu községeket, mivel a szomszédos Baranya vármegye területén szigetet,

illetleg beszögellést alkotnak. A községek azonban azt kívánják, hogy továbbra

is Somogy vármegyéhez tartozzanak. Sztára és Révfalu meg is maradt Somogyban,
de Sellye és Okorág nem. Sellye helyett ezentúl Lakócsa lett törvényhatósági

bizottsági választókerületi székhely.

A képviselválasztókerületek beosztásáról szóló 1877 : X. t.-cz. Somogyra
nézve változást nem hoz, az innen választandó országgylési képviselk számát
nyolczban állapítja meg. A választókerületek székhelyei megegyeznek a nyolcz

járási székhelylyel. csak az igali járási választókerületnek lett Szil a székhelye.

Az alkotmány helyreállítását követ els évtized ilyenformán a vármegye
átalakításával telik el. Ugyanez idtájt azonban más figyelemreméltó események
is történnek, a melyekrl szintén meg kell emlékeznünk.

1873-ban az országos kolerajárvány Somogy vármegyét sem kímélte meg. Az i873-iki

Július hó második felében a hoboli pusztán, a cselédség és az ott tartózkodó

tomamegyei aratók között, ütött ki a vármegye területén a kolera s minden óvó-

intézkedés ellenére a szigetvári járás tizenegy községében elterjedt, ú. m. Hobol,

Nemeske, Szulimán, Patosfa, Szigetvár, Gárdony, Pata, Almamellék, Apáti, Dombó
és Tótújfalu községekben. Legjobban Szulimán községet sújtotta ; 849 lakosából 93
betegedett meg, 29 halt el kolerában. Augusztus els felében a járvány mindjobban
terjedt és a vármegye csak október 10-én szabadult meg e veszedelemtl.

Ugyanez év elemi csapásokkal is sújtotta a vármegye népét. A rossz termés ínség,

miatt, tél középen, éhínség fenyegette a legszegényebb néposztályt és a kisgaz-

dákat. A. vármegye ketts akczióval akart segíteni. Az egyik az volt, hogy a

vagyontalan munkaképeseket közmunkákkal juttassák sürgs keresethez. A kor-
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mányi az országgylés felhatalmazta, hogy egy millió frt erejéig végeztessen a
vármegyékben közmunkákat s ebbl 10.000 frt-ot bocsátottak Somogy vármegye
rendelkezésére. A másik módja a segítésnek a gabonakiosztás volt, ezt alkalmazták
a volt úrbéres kisbirtokos osztálynál. Egyes községek, be sem várva a vármegye
intézkedését, maguk gondoskodtak szükségletükrl. így a lengyeltóti járáshoz

tartozó községek, a községi képviseltestületeknek jótállásával, 4236 mér kenyér-

nek való gabonát vettek kölcsön, a tabi járási községek 7000 mér gabonát osz-

tottak ki a segélyre szoruló kisgazdák között, hogy azután a kiosztott gabona
árát 1874 szeptemberében 9"/,, kamattal visszafizessék. A vármegye e községek
példáját követve, készpénzért, kb. 5400 mér rozsot és kukoriczát vásárolt s ezt

a községek útján, kölcsönképen szétosztotta az Ínséges kisbirtokosok között.

Az egyes országos gyászesetekbl a vármegye mindenkor kiveszi részét. így
1870-ben küldöttségileg vesz részt a vértanúhalált halt els felels miniszterelnök,

gróf Batthyány Lajos hamvainak ünnepélyes eltakarításán, Budapesten. A küldöttség

tagjai Csépem Antal alispán vezetésével Somssich Lrincz, gr. Zichy János,

gróf Somssich Imre, Jankovics József, Tallián Sándor, Madarász József, Sárközy
Béla. Boronkay Károly, Kacsóh Lajos voltak. Mély gyászának a vármegye törvény-

hatósági bizottsága jegyzkönyvileg ad kifejezést, a fennkölt gondolkozású vallás-

os közoktatásügyi miniszter, báró Eötvös József elhunyta alkalmából is.

D<
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rencz ^ naza bölcsének, Deák Ferencznek emlékét, halála alkalmából, jegyzköny-
vileg örökítik meg. Egyébként Deák Ferencz temetésére, Jankovich fispán veze-

tésével. 40 tagú somogyi küldöttség ment fel Budapestre, st a legközelebbi köz-

gylés els napját is Deák emlékének szentelték. Jankovich fispán megnyitójában

foglalkozott Deák érdemeivel, a folytatólagosan tartott gylésen pedig Szabó

Kálmán tisztiügyész mondja az emlékbeszédet. Szabó Kálmánnak, a ki még ma
is ünnepi szónoka a vármegyének, ez a találó hasonlataival, remek jellemzésével

kiváló beszéde még a jegyzkönyv elsárgult lapjain olvasva is mélységesen hat.

Végezetül elhatározzák Deák Ferencz arczképének megfestetését a közgylési

terem számára és a gyász jeléül a tárgysorozatot másnapra halasztják.

Katonabeszái- Sokat foglalkoztatja a vármegyét a katonaság, illetleg annak beszállásolása,

s^Trnyaépf- elhelyezése. 1860 óta állandóan a vármegyében, Kaposvárott, volt elhelyezve a
tés. 44 gyalogezred két százada, ezenkívül lovasság is táborozott (3 század) Marczali-

ban és Kéthelyen s sokszor más falvakban. A honvédség felállítása óta Sziget-

várott, késbb Kaposvárott két zászlóalj honvéd is tartózkodott, ámde kezdetben

kaszárnya sehol sem volt s egész éven át az egyes házaknál voltak beszállásolva

a katonák. Érdekes az 1868-iki jegyzköny (66. szám), melyben a vármegye, a

lakosok kérelmére, a honvédelmi miniszterhez fordul orvoslásért. Kifejtik, hogy a

lakosokra roppant terhes és igazságtalan ez az állapot ; mert naponként eyy kraj-

czár hálópénzért kénytelenek szállást, ágyiruhát adni, st a húst a katona számára

saját fájuknál megfzni (hozzá zöldséget, sót adni és még gyertyát is). A lovak

számára napi egy krajezárért engedik át az istállót és még a világítást is. Tetzi
az igazságtalanságot és nem egyeztethet össze az 1848. VIIL t.-cz.-kel, — a mely

a közterheknek egyenl és arányos viselését rendeli el, — hogy csak egyes községe-

ket sújtanak a katonabeszállásolással, míg a többiek e teher viselésébl nem osztoz-

nak. Ezért a vármegye már ekkor, 1868-ban, kéri a minisztert, hogy emelje fel a háló-

pénzeket s gyalogosért 5 kr., lovaskatonáért 10 krajezár járjon, másrészt pedig a

minisztérium készítsen oly törvényjavaslatot, a mely a vármegye összlakosságára

kivetend pótadóval fedezze a szükséges beszállásolási költségeket. E felterjesztését

a vármegye még többször megsürgeti, mígnem az 1879. XXXVII. t.-cz. megvalósítja

azt. A vármegye ugyancsak korán, 1872-ben, foglalt állást a kaszárnyaépítés mellett

is. Telket is szerez a Baross-utczában, de csak hosszabb id multán építkezhet-

nek. 1885-ben írják ki az árlejtést, s az építkezést a következ évben fejezik be.

Tisztújítás A vármegye a kaposvári, szigetvári és nagyatádi járásokban egy-egy második
i877-ben. szolgabíró-segédi állást rendszeresített, melyeket az 1877 deczember 28-iki tiszt-

újításon már be is töltöttek. Els aljegyz Gabsovics Károly, második aljegyz

Trombitás Mihály, tisztiügyész Bárány Gusztáv, alügyész Gruber János lett. Árva-

széki elnökké Miklós Györgyöt, ülnökökké Bosnyák Lászlót, Mihályfi Istvánt,

Andorka Elek dr.-t, Kapotsfy Bélát választották. Árvaszéki jegyz Somogyi Lajos,

fszámvev Madarász Andor, árvaszéki számvev Zánkay Zsigmond, forvos Németh

Károly dr. lett. Járási tisztviselkké választattak : kaposvári szolgabíróul Goszthonyi

Lajos, s.-szolgabíró Kacskovics Kálmán dr. és Csonka Gyula. Szigetvárott második
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S.-Szolgabíró Szakáll Vincze, Nagyatádon segédek lettek Stadler Mihály és Somogyi

Gyula ; csurgói s.-szolgabíró Erdössy József; marczali szolgabíró Bogyay Ödön

;

lengyeltóti szolgabíró Éhn Sándor, segéd Szini László. Igáiban segéd Bogyay
Viktor. A többi állásokra ugyanazokat választották meg, a kiket 1871-ben. E biza-

lom a vármegye nyugalmának nagy biztosítékául szolgált. A fispán mellett a

választott tisztviselk közül Csépán Antal alispán és Maár Gyula fjegyz év-

tizedeken át közmegelégedésre és a vármegye javára töltötték be állásukat, úgy
hogy az országos politika sem gerjeszthetett nagyobb visszavonást a törvény-

hatósági bizottságban.

Az 1870-es években Somogy vármegye képviselivé, még pedig elször is az Ke
^á

s

Sztáválasztások

1872-iki választásokon, megválasztattak: a csurgói kerületben Sréter Lajos, Kapós- 1872-ben,

várott Körmendy Sándor, Lengyeltótiban Szalay Imre, Marczaliban Horvát Sándor, i878 ban.

Nagyatádon P. Szatmáry Károly, Szigetváron Mednyánszky Sándor, Szilben gróf

Hunyady László. Tabon Máttyus Arisztid. Az 1875-iki választásokon csurgói kép-

viselvé választották gróf Somssich Imrét, Kaposvárott Somssich Pált. Lengyeltótiban

Szalay Imrét, Marczaliban gróf Széchényi Pált, Nagyatádon P. Szatmáry Károlyt,

Szigetvárott Fornszek Sándort, Szilben Kacskovics' Sándort, Tabon Szontágh Pált.

Végül 1878-ban megválasztották Csurgón László Imrét, Kaposvárott Gáspár Lajost,

Lengyeltótiban Szalay Imrét, Marczaliban gróf Széchenyi Pált, Nagyatádon gróf

Somssich Imrét, Szigetvárott Fornszek Sándort, Szilben gróf Hunyady Lászlót,

Tabon Miidós Istvánt. A választottak között persze Deák-párti, balközépi és széls-

bab képviselk vegyesen vannak, de a vármegye politikai irányáról nagyjában
mégis a következ állapítható meg : a kiegyezést a törvényhatósági bizottság óriási

többsége helyeselte s Deák-párti volt. Késbb a Tisza Kálmán vezetése alatt álló

balközép ersödött meg, de 1875-ben, midn a két párt ., szabadelv párt" néven
fuzionált, a vármegyegylésen a kormánypártiak voltak többségben. Azonban az

1875-iki képviselválasztásokból hatalmas többséggel kikerült (329 képvisel) szabad-

elv párt. a napirenden felmerült ellenkez nézetek és kérdések következtében,

2—3 év alatt fogyni kezdett. Különösen két kérdés gyarapította az ellenzék híveit.

Az egyik a kiegyezés megújítása, illetleg a vámszövetség és bankkérdés meg-
oldása volt. mely miatt sok volt balközépi és Deák-párti képvisel kilépett a szabad-

elv pártból. Ezek közé az elégedetlenek közé tartozott 1878-ban Somssich Pál is,

a ki kimagasló vezéregyéniség volt Somogyban s kinek a példája nagyon hatott

a vármegyében az ellenzéki közszellem kialakulására. Népszertlen volt a Tisza-

kormánynak és gróf Andrássy Gyula külügyminiszternek keleti politikája is.

Bosznia okkupáczióját a magyar közvélemény helytelenítette és Somogyban is igen

élénken nyilvánult meg a Törökország iránti rokonszenv, úgyannyira, hogy e kér-

désben konfliktusba is keveredett a vármegye a kormánynyal.

A török szimpátiák már 1877-ben, az orosz beavatkozás eltt, még a szerb- a boszniai

török háború idején, megnyilvánultak. Az 1877 február 5-iki megyegylés már °
up czl°

ekkor elhatározta, hogy feliratban kérik a kormányt, irányozza a monarchia kül-

pobtikáját a magyar nemzet érdekeinek megfelelleg, Törökország integritásának

teljes épségben tartására. A törökök iránti lelkesedés még inkább fellángolt az

orosz-török háború idején. E mozgalomból Somogy vármegye is kivette a részét.

Ugyanis nagy izgalmat keltett az országgylésen Somogy vármegye törvényható-

sági bizottságának a felirata, melyben Somogy, Szalay Károly indítványára, ismét

követelte, hogy Törökország területi épsége fennmaradjon, egyidejleg tiltakozva

Bosznia és Herczegovina megszállása ellen.

Az események, e viták közben, gyorsan követték egymást. 1878 nyarán,

július végén, már a seregünk is megindult Bosznia okkupálására, mikor is a vár-

megye konfliktusba keveredett a kormánynyal. Augusztus 9-én reggel ugyanis

Csépán abspán a honvédelmi minisztertl távirati rendeletet kapott, hogy a vár-

megyébl ötszáz kétlovas elfogatnak, akár önkéntes vállalkozás, akár hivatalos

kirendelés útján való elállításáról gondoskodjék. A miniszteri rendelet meg-
hagyja azt is. hogy az elfogatok aug. 12-én Száva-Bród városban legyenek s

ott a katonai parancsnokságnál jelentkezzenek ; minden kocsis, a két lóval együtt,

teljes ellátásban részesül s fuvarbérül naponként két forintot kap. A honvédelmi
miniszter késbb még 200 újabb fogat kirendelését kérte aug. 14-re, Bródba.
Az abspán ez utasításaira a szolgabírák rövidesen visszajelentették, hogy önkéntes
vállalkozó nem akadt, a mirl az abspán rögtön jelentést küldött a minisztérium-

nak. Újabb rendelet érkezett, a mely az elfogatoknak minden erélylyel való okve-



570 Somogy vármegye története

tétlen biztosítását és kiállítását meghagyta és hangsúlyozta, hogy az intézkedés
természete és sürgssége rendkívüli s az alispánt személyesen teszi felelssé a
rendelet végrehajtásáért, Viszont igéri a miniszter, hogy mindent elkövet, hogy a
fuvarosok minél hamarább felváltassanak. Egyidejleg a belügyminiszter is meg-
sürgette a rendelet végrehajtását. Csépán alispán, tekintettel arra is, hogy a nagy-
részt honfiakból álló csapatok érdekeinek veszélyeztetésérl s az élelem szállításának

biztosításáról volt szó, a szolgabírákat az elfogatok sürgs kiállítására utasította, mire
azok. a kiket csak tudtak, összeszedtek s útnak indítottak. A kormánytól kiutalt

3000 frt-ból elleget is adtak a fuvarosoknak, az alispán pedig a vármegyei fcsend-
biztost is leküldte Bródba. a fuvarosok érdekeinek megvédelmezésére ; majd az

augusztus 16-ára összehívott rendkívüli vármegyegylésen beszámolt az egész

ügyrl, midn is két indítványt terjesztettek el. Az enyhébb indítvány a Mak-
falvay Gézáé volt, mely szerint a vármegye tiltakozik a háború s annak kifolyása,

e törvénytelen rendelet ellen, jövben megtagadja ily rendeletek foganatosítását s

eltiltja az alispánt is az ilyenek végrehajtásától. A másik a Szalay Károly indít-

ványa, mindezeken felül még a már Bródban lev kocsiknak is azonnali haza-

bocsátását követelte a kormánytól. A közgylés a Makfalvay Géza indítványát

fogadta el 20 szótöbbséggel és az ilyen értelemben szerkesztett tiltakozó feliratot

a kormányhoz felküldtek (1878-iki jkönyv 216. szám). Néhány nap múlva megjött

a válasz. A belügyminiszter, aug. 22-én kelt, 350001. sz. alatti rendeletével a

vármegye feliratának, illetleg határozatának azt a részét, a mely a tiltakozásra

s az alispánnak adott utasításra vonatkozik, megsemmisíti ; de ismételten meg-
ígéri, hogy a kormány törekszik az elfogatoknak minél elbbi hazabocsátására.

Az újabban, szept. 16-án, tartott rendkívüli közgylésen még mindig kemény
ellenzéki a hangulat s a megsemmisít határozat felolvasása után sem akarnak
engedni. Szalay Károly olyan tartalmú feliratot javasol az országgyléshez kül-

deni, mely szerint a miniszterelnök és belügyminiszter {Tisza Kálmán), valamint

a honvédelmi miniszter (Szende Béla) vád alá helyeztessenek. Jankovich fispán
figyelmezteti ugyan a közgylést, hogy vád alá helyezési indítványt a vármegye
nem tehet, csupán sérelmét közölheti felirat alakjában a képviselházzal s tle
orvoslást kérhet, mégis elfogadják Szalay indítványát. Erre azután a kormány
újabb, erélyesebb hangú rendeletben kívánta a tiltakozó határozat megsemmisítését

s tudatta a vármegye közönségével, hogy a minisztertanács, az 1870. XLJH. t.-cz.

54. §-a alapján, felhatalmazta Somogy vármegye fispánját, hogy a rendeletet az

idézett paragrafusban elírt kivételes rendszabályok alkalmazásával hajtsa végre.

E közben az országos közvélemény mindinkább beletördött a befejezett

tényékbe ; hiszen október elején már teljesen befejezettnek volt mondható az

okkupáczió. A parlament 175 szóval 95 ellen mellzte a szélsbalpártiaknak a

kormány vád alá helyezésére vonatkozó indítványát és most már Somogyvármegye
is felhagyott a további ellentállással ; kenyértörésre nem került a sor. Midn a

kormány rendeletét a közgylésen felolvasták, elfogadják Miklós István és társai

.javaslatát, a törvényhatóság a belügyminiszteri rendeletet az abban jelzett körül-

mények következtében tudomásul venni kényszerülvén, feliratában kifejtett állás-

pontjánál fogva sérelmei orvoslását az országgyléstl várja. Ezzel befejezték az

ügyet. Bosznia okkupálásából Somogy háziezrede, a 44.-gy. ezred is kivette részét.
AZ

számíás
nép " Somogy vármegyében a kiegyezés óta lefolyt els évtizedben, minden vonalon

haladás mutatkozik. Ezt tanúsítja az 1880-ban megtartott népszámlálás is, midn
Somogyvármegye lakosainak száma 307.448 volt, tehát 6'92 u

/o szaporodás tíz év

alatt. Egy négyzetkilométerre 47'07 ember esett, hárommal több mint 1869-ben.

A lakosság nemzetiségi megoszlása: 271.149 magyar (88'1%X 22.889 német

(7"4%), 11.586 horvát (3'7 °/
n ) volt. Vallásfelekezet szerint róm. kath. volt a

lakosság 69'1 %"a >
református 21'5 u

/„-a, ág. evangélikus 5'2 °/<ra 5 izraelita 4'0 °/<ra -

a közmvel- A közmveldés is nagy lépéssel haladt elre. A vármegye minden téren iparko-

dott a mveldést elmozdítani. Bár a közoktatás történetében bvebben esik róla szó,

megemlítend, hogy Somogy vármegye volt a fenntartója a kaposvári gimnáziumnak,

s a gimnáziumi választmánynyal gondoskodott az ügyekrl. Hosszú ideig Somssich Pál

volt e választmány elnöke. A vármegye, a gimnázium mellett más közintézményektl

sem vonta meg támogatását. A vármegye részes a Mária Valéria árvaleányok intézeté-

nek megteremtésében is, a melynek az alapját ugyan a herczeg Esterházi-uradalom

bérlje, Freystadtler Antal vetette meg, de a telek adományával a vármegye is hozzá-

járult az intézet megvalósításához. A kaposvári közkórház is a vármegye alapítása.

dés.
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A kultúra ügyét szolgálták a vármegyének különféle adományai, alapítványai

is, a melyek között több országos jelleg intézetre szóló alapítás volt. Csupán az

alapítvány-jelleg adományokat említjük fel, melyek idrendben a következk: a csur-

gói ref. gimnázium évenkénti segélyezésére 1870-ben megszavaznak 316 frtot; a Kis-

birtokosok Országos Földhitelintézete egyesület alaptkéjének gyarapítására 1878-

ban megszavaznak 5000 frtnyi alapítványt ; 1880-ban az Országos Képzmvészeti
Társulat javára 1000 frtot díjalapítvány gyanánt fizetnek be. Különös buzgósággal

tárgyalják 1882-ben gróf Károlyi Gyulának, a Magyar Szent Korona Országainak

Vöröskereszt-Egylete elnökének megkeresését az egyesületi alapítvány fell, 250
frtnyi alapítványt tesznek és felhívják a vármegye összes közönségét, hogy az

egyletbe rendes tagul beadjanak.

A népnevelés elmozdításával a vármegye megtette minden a törvényhozástól

ráutalt feladatát, így megalkotta az 1876. XXVIII. t.-cz. 8. §-a alapján a törvény-

hatósági népnevelési bizottságot. Természetesen az állam és a hatóságok nem
oldhattak meg mindent, a társadalomra is sok feladat várt. Kitnt különösen id.

gróf Somssich Imre, a ki több alapítványnyal is ersítette a vármegye két közép-

iskoláját ; azonkívül, mint képvisel, a nagyatádi és csurgói választókerületek

népiskoláinak is juttatott adományokat. A vármegye jegyzkönyvileg köszönte meg
az összesen 34,000 frtra rúgó iskolai alapítványait, melyeket a gróf végrendele-

tében 50,000 frtra egészített ki.

A hazai ipar pártolásánál is korán állást foglal a vármegye. Az 1879. évi

székesfehérvári kiállítás hatása alatt, Szalay Károly indítványára, kimondja a

törvényhatóság, hogy ezentúl mindennem szükségleteit kizárólag hazai ipartermé-

kekbl szerzi be és a társtörvényhatóságokat is hasonló irányú intézkedésre fel-

hívja ; az iparosképzés érdekében pedig elhatározza, hogy az 1881-ben Budapesten
felállított állami középipartanodában egy ifjat taníttat ki, a kit a tulajdon pénz-

tárból 150 frtnyi évi segélylyel támogat.

A megye társadalmilag is szervezkedett a különféle egyesületek alapítására.

A Kaposvári Nemzeti Kaszinó alapításának ideje — 1838 — összeesik Magyar-
ország ébredésének korszakával, a Széchenyi István agitácziójával alakult pesti

Nemzeti Kaszinó után tizenegy évre keletkezett s így legrégibb egyesülete a vár-

megyének. Kezdetben a vármegyebeli birtokososztály szolgáltatta a tagok zömét,

polgárember nem volt tagja, s a nem nemesek közül csak az ú. n. honaráczior

osztály tagjait vették fel. Az alkotmány helyreállítása óta, mióta Kaposvár városias

fejldésnek indult, alapszabályai megváltoztak, ma már tagjainak zöme a városi

elem és a megyebeli birtokosok inkább csak kültagok. Történetét a kaszinó 70
éves fennállása alkalmából 1908-ban kiadott évkönyv örökíti meg s az alkalmi

ünnepélyen Csorba Ede, az akkori elnök is ünnepi beszédben vázolta a kaszinó

múltját, mely 73 év után, 1911-ben végre a saját díszes helyiségébe költözött, a

mi, miként a kaszinó falában elhelyezett emléktábla is hirdeti, Márffy Emil elnök

és Szaplonczay Manó igazgató érdeme.

Az utolsó évtizedek kulturális eseményeinek tárgyalását késbbre halasztván,

térjünk vissza a nyolczvanas évek történetéhez.

1883-ban, a deczember 17-én megejtett tisztújításon a következ változások Ti
ff£j

J 'tás

történtek : árvaszéki elnökké Bosnyák Lászlót választották meg, Miklós György
ellenében, 108 szótöbbséggel ; ümökökké : Bárány Gusztávot, Kapotsfy Bélát, Ber-
náth Kálmánt, Mihályfy Istvánt és Strinovich Bélát. Tiszti fügyészszé ifj. Folly

Józsefet, alügyészszé dr. Andorka Eleket választották. Fpénztárnok maradt
Hodászy Lajos, ellenrré Bogyay Márton lett. A járásokban is történtek változá-

sok. Kaposvári segédszolgabírákká lettek Pozsgay Gyula és ifj. Sárközy Béla,

Nagyatádon Kacskovics Ágostont választották második segédszolgabírónak, csurgói

fbíróvá Csonka Gyulát, szigetvárivá Fenyvessy Ödönt választották, ez utóbbi

mellé s. szolgabírákul Farkas Gyulát és Jakab Andort adták. Tabi szolgabíróvá

választották Horváth Gábort, segédszolgabíróvá ifj. Hegyessy Jánost. Központi
állatorvossá lett Betnár Márton. A többi állásokba ugyanazokat választották, a kiket

az 1877-iki tisztújítás alkalmával.

1885 november 3-án nagy ünnepe volt a vármegyének. Ekkor jubilálták Jankovich f-

díszközgylésen Jankovich László fispánságának negyedszázados fordulóját. Jan- ieSm
n
a.

JU

kovich fispánt és utódait ez alkalomból a királyi kegy grófi rangra emelte, majd
a következ évben, a fispánságtól való visszavonulásakor, valóságos bels titkos

tanácsossá lett. Jankovich László még a régi, nagyúri fispánok utóda volt.
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A szeretetreméltó, kiválóan tapintatos fúr ünneplésében Somogy vármegye egész közön-
sége pártkülönbség nélkül résztvett. Jankovich László 1816 október 11-én született

Budán.Tanulmányai befejeztével, 1835-ben, jurátus, majd sárosvármegyei aljegyz lett.

Azután az udvari kanczelláriánál hivataloskodott. 1839-benVercze vármegye követévé
választotta. 1841-ben ugyanitt alispánná választották. A kormány 1848-ban Vercze
vármegye fispánjává nevezte ki, de a mikor a vármegye lakossága Magyarország
ellen fegyvert fogott, állásáról 1848 szeptemberében lemondott és a közélettl

visszavonult. Csak az alkotmányos aera feltnésével, 1860-ban, szerepel ismét
mint Somogy vármegye fispánja, azonban 1861-ben megint lemond, de 1865-ben
ismét fispánságot vállal és 1886-ig megszakítás nélkül viseü a méltóságát.

Az ünnepélyre, Körmendy Sándor szélsbaloldali képvisel korábbi indítványából,

megfesttették és leleplezték a fispán arczképét. Maár Gyula fjegyz üdvözl-
beszéde után Jankovich fispán válaszolt meghatottan, az öregkor tapasztalatával

vázolva, hogy miként lett fispánná? Beszéde további folyamán felvetette a
kérdést, szerzett-e hát érdemet fispánsága alatt és köszönetet mondott Vercze
vármegye és Somogy vármegye tisztikarának, munkatársainak s mindannyiójuk
közül a leghívebb társának, Csépán Antalnak, Somogy vármegye alispánjának, s
ezzel fejezte be szavait : „Mindenható Isten, éltesd a magyar királyt és boldogítsd

Somogy megyét

!

" Ezután gróf Széchenyi Ferencz szólalt fel, kinek indítványára e

szép napot, az ünnepség lefolyását s így Jankovich emlékét, jegyzkönyvileg örö-

kítették meg. A közgylés berekesztése után fényes bankettet is tartottak.

Midn az 1886 : XXI. t.-cz. elrendelte, hogy a fispán állandóan a vármegye
székhelyén tartózkodjék, Jankovich fispán nem óhajtott tovább szolgálni s így
t 1886 szept. 20-án felsége a saját kérelmére állásától felmentette. A leg-

közelebbi tisztújításon követte az öreg fispán példáját az alispán, Csépán Antal

is, a ki 82 éves korára és 54 éves szolgálatára hivatkozva, kijelentette, hogy
többé nem pályázik az alispánságra. Csépán Antal 1807-ben született, 1832-ben
ügyvédi oklevelet szerez, de mégis a vármegye szolgálatába óhajt lépni. Már
akkor kitnik tehetségével, úgy hogy mindjárt babócsai szolgabírónak választják

(1835 okt. 28.), nem pedig esküdtnek vagy aljegyznek. A következ tisztújítás

alkalmával ismét szolgabíróvá választják, késbb táblabíró lett és 1846-ban a

liberális párt jelöltjeként mérkzik a konzervativek jelöltjével, gyz és babócsai

fbíróvá választják meg. 1849-ben visszavonul és csak az abszolutizmus megszntével,

1861-ben, vállal ismét hivatalt. Másodalispán lesz. 1865-ben teszi meg Jankovich

László els alispánná, a mely állásában az 1867-iki tisztújítás is megersíti s ettl

kezdve 22 évig viseli ezt a hivatalt. 50 éves szolgálata alkalmából Jankovich

fispán neki „a mindig törhetetlen hséggel és buzgósággal tett szolgálataiért a

vármegye közönsége nevében hálát mond". Mikor pedig a közszolgálattól meg-
válik, Tallián Pál törvényhatósági bizottsági tagnak, mint a távozó kartársának

s így hazafias tettei és férfias jelleme ismerjének indítványára, Csépán Antalnak

54 éves szolgálati érdemeiért jegyzkönyvi köszönetet szavaznak ; továbbá gróf

Jankovich László indítványára arczképét is megfestetik s a vármegyeházán elhe-

lyezik. A kép leleplezési ünnepélyén Maár Gyula fjegyz méltatja érdemeit.

Taiiián Béia Ezidtl új emberek irányítják a vármegyét. Új fispánná felsége Vizeki

Tallián Bélát nevezi ki, a ki tulajdonképen somogymegyei eredet volt, de Torontál

vármegyében hivataloskodott e vármegye alispánjaként. A fispáni székbe 1886
október 18-án nagy ünnepélyességgel iktatják be. A vármegye nevében Maár
Gyula fjegyz üdvözli a fispánt, a kit Torontál megye küldöttsége is elkísért s

e küldöttség nevében Rohonczy Gedeon szólalt fel az installáczión, Somogy megye
figyelmébe ajánlván Torontál megye „reform-alispánját".

Tisztújíiási889- Az 1889-iki tisztújításon új alispánná lesz Csépán helyébe Tallián Gyula.

A tisztikarban még a következ változások történtek : Az eddigi els aljegyz,

Gabsovics Károly, kaposvári fbíró lesz. Aljegyzk lesznek : Trombitás Mihály,

Plachner Sándor és Krieger Ödön. Az árvaszéknél új ülnökök: Somogyi Lajos_ és

Varga Lajos, jegyzk : Bogyay Jen és Noszlopy Tivadar. Nagyatádi fbíró Ehn
Sándor, csurgói ifj. Sárkö'zy Béla, marczali Paiss Mihály dr., lengyeltóti ifj. gróf

Jankovich László dr. lett. Új szolgabírák lettek : Kaposvárott Jakab Andor. Sziget-

várott Hegyessy János, Nagyatádon Boné Kálmán, Csurgón Kacskovics Ágoston.

Lengyeltótin Baán Lajos, Tabon Kacskovics Lajos. Forvossá FollyHugó dr.-t. fszám-
vevvé Madarász Andort nevezte ki a fispán. A többi állásokra ugyanazokat

választották, a kiket az 1883-iki tisztújításon.
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Az új emberek meglehetsen nyugodt viszonyok közt kormányozták a vármegyét.

Nagyobb izgalmak inkább csak a képviselválasztások alkalmával támadtak. Képviseióvá-

Képviselvé 1881-ben Csurgón Somssich Pált, Kaposvárott gróf Zichy Ödönt, Len- ben,
s

i884^

gyeltótin Szálai) Imrét, Marczaliban gróf Széchenyi Pált, Nagyatádon gróf Somssich
Imrét. Szigetváron Fomszek Sándort. Szilben Gruber Jánost, Tabon Fekete

Lajost választották. Kaposvári képvisel lett idközi választáson, 1882-ben Szabó
Kálmán. 1884-ben a következk lettek képviselk : Szalay Károly (Csurgó), gróf

Széchenyi Pál (Kaposvár), Szalay Imre (Lengyeltóti), Hertelendy Ferencz (Marczali),

Barla József (Nagyatád), Fomszek Sándor (Szigetvár), Gruber János (Szil), Miklós

György (Tab). Végül 1887-ben csurgói képviselvé lett Szalay Károly, kaposvári

gróf Széchenyi Pál földmívelésügyi miniszter, lengyeltóti Szalay Imre, marczali

Svastics Gyula, nagyatádi gróf Széchenyi Aladár (szabadelv programmal), sziget-

vári Fomszek Sándor, szili Hock János, tabi Pulszky Károly. E választások közül

a legnagyobb izgalmat a kaposvári keltette, a hol ugyan a földmívelésügyi minisz-

tert választották meg, de a választást ellenjelöltje, Körmendy Sándor (független-

ségi párti) peticzióval megtámadta, melynek a tárgyalásán Eötvös Károly bizonyít-

gatta, hogy tulajdonkép Körmendy Sándor nyert a választáson többséget és a

választási elnök (Bakonyi Ferencz) rosszul hirdette ki az eredményt. A parlamenti

vizsgálóbizottság azonban a peticziót elutasította s a mandátumot igazolta. Eötvös

Károly „Karolja Gábor feljegyzései" czím mvében részletesen tárgyalja az

érdekes peticzió történetét.

Az országos politika, különösen a felszínre került katonai ügyek, többször is
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állásfoglalásra késztették a vármegyei törvényhatósági bizottságot. A Hentzit javaslat.

dicsít Janszky tábornok ügyében, Szalay Károly indítványára, a kormányhoz
és az országgyléshez egyhangúlag feliratot küldtek, a következ indokolással:

A Janszky-ügy kétségtelenül kimutatta azt, mikép sem a magyar törvényhozás,

sem a magyar kormány nem gyakorolhatja a közös hadseregre azt a befolyást,

a mely egyedül volna biztosítéka annak, hogy egyrészt a hadsereg körében hazánk
törvényeivel s alkotmányával ellentétes szellem elfojtassék, másrészt a polgári

elemben meggyökerezzék a bizalom aziránt, hogy a közös hadsereg hazánk alkot-

mányának és érdekeinek megvédésére minden körülmények között alkalmas. Ezért

felhívják a kormányt és országgylést, hogy a szükséges lépéseket a nemzet meg-
nyugtatására s jogainak megóvására sürgsen megtegye (1886. jkv. 183. sz.).

Ellenben 1889-ben nem fogadják el Gruber János indítványát a véderjavaslat

14. és 25. §-ainak módosítása iránt, a mely kérdés országszerte nagy izgalmat

keltett, hanem az állandó választmánynak Bakonyi Ferencz által módosított javas-

lata megy keresztül (91 szóval 52 ellen), mely szerint „Somogy megye közönsége
megbízva a törvényhozás bölcseségében és hazafiságában, az indítvány felett

napirendre tér" (1889. jkv. 7. sz.).

A vármegye az országot ért minden örömbl és gyászból kiveszi részét.

Hódoló feliratban üdvözlik Rudolf trónörököst Stefánia fherczegnvel történt

egybekelése alkalmából ; személyesen üdvözli, kisebb küldöttség élén, az alispán

Rudolf trónörököst 1887-ben, midn a vármegye területén, Berzenczén, gróf

Festetics Taszilónál zvadászaton megjelent. felségét is mindannyiszor hódoló

küldöttséggel üdvözli a vármegye, valahányszor a Dunántúl vármegyéiben tartóz-

kodik, így mikor Pécsett 1891-ben megjelent a püspöki székesegyház felszen-

telésén
; majd két év multán is, a midn a hadgyakorlatok alkalmából Kszegen

idzött. Vaszary Kolos herczegprímás beiktatásán a fispán vezetése alatt nagyobb
küldöttség vett részt. Nagy lelkesedéssel vesz részt a vármegye 1892-ben a a vármegye a

-ni i , ,A<»i. , , , i i
koronázás 25

Budapesten rendezett ünnepségen, a melyet Oíelsege megkoronaztatasanak húszon- éves jubiieu-

ötödik évfordulóján tartottak. Éppen Somogy vármegye volt az els, a mely Tallián
man '

Béla fispán indítványára még a februári közgylésébl felhívta a kormány és az

összes törvényhatóságok figyelmét az évforduló megünneplésére. A vármegyétl
készíttetett díszkötés üdvözl fehrat átadásával Tallián Béla fispán vezetésével

küldöttséget bíztak meg. melynek Tallián Gyula aUspán, gróf Jankovich László

v. b. t. t., Bittó István v. b. 1. 1., rgróf Pallavicini Ede, gróf Széchenyi Imre, gróf

Somssich Adolf, báró Tallián Dénes, Inkey István, Márffy Emil, Chernél Gyula,

Kapotsfy Jen, Makfalvay Géza. Bakonyi Ferencz voltak a tagjai. Ezenkívül a
hódoló felvonulásban is résztvettek (lóháton vagy díszhintón) az önként jelent-

kezk ; a vármegye minden községében jún. 8-án hálaadó istentiszteletet tartottak.

Somssich Pálnak 1888 márczius 3-án bekövetkezett halálával nagy veszteség So
h
'!|

1

s

á
íi

!a
h Pál

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 30



">74 Somogy vármegye története

érte a vármegyét. Az utolsó évtizedekben a vármegye e kiváló fia inkább országos

ügyekkel foglalkozott s a vármegyei közügyekben kevésbbé tevékenykedett, de
hogy milyen nagy tekintély volt, jellemzésül felemlítjük a következ esetet.

Mikor ugyanis Somssich az 1885 május 4-iki közgylésen megjelent, a fispán
szükségesnek tartotta a gylés megnyitása után t különösen is üdvözölni.

A jegyzkönyvnek e része így szól: „Fispán üdvözölte a megye jeles fiát, ki

hosszú évek óta ma jelent meg elször és azt az ígéretet tette, hogy ezentúl min-
den májusi közgylésen résztvesz, mit hogy számos éveken át megtehessen,
fispán zajos éljenzések közt adott kifejezést ama kívánságának, hogy az Isten

sokáig éltesse Somssich Pált!" Halála hírére a vármegye a köztiszteletnek és

kegyeletnek, valamint a vármegyét és hazát ért nagy veszteség feletti mély fáj-

dalmának a jegyzkönyvében adja kifejezését, özvegyéhez részvéttáviratot intéz,

a temetésen küldöttséggel vesz részt.

Mély megdöbbenést kelt Rudolf trónörökös váratlan halála és a vármegye
felségéhez részvéttáviratot intéz, gyászistentiszteletet tartat és gyászának jeléül

a rendes közgylést egy hónappal késbbre halasztja. A következ évben elhunyt

nagy államférfiú, gróf Andrássy Gyula, emlékét is jegyzkönyvben örökítik meg.
Kossuth haiáia. Kossuth Lajosnak 1894-ben bekövetkezett haláláról következképen emlékezik

meg a jegyzkönyv : „Leírhatatlan a veszteség, a mely a dicsült nagy férfiú

halálával a hazát és nemzetet érte ; mert vele hazánknak az a történelmileg kimagasló
fényes alakja dlt ki, a ki a szabadelv eszmék tántoríthatatlan elharczosa lévén,

ama nagy férfiak egyik legnevezetesebbje volt, a kik az 1848-i törvények el-
készítésével és megalkotásával lerakták alapját a jöv Magyarországnak, a mely
az eszméik, illetve a jelzett törvények nyomán fejlesztve és fejldve mai virágzó

állapotába jutott." Kapotsfy Jen indítványára a márcz. 30-án tartott közgylésen
elhatározzák, hogy a nagy halott temetésén a vármegye küldöttségileg vesz részt

és ravatalára koszorút helyez. A küldöttség tagjai voltak : Maár G-yula dr.

Andorka Elek, Bakonyi Ferencz, Begedy István, Berger Samu dr., Berzsenyi
Ger dr., Bosnyák Géza, Csorba Ede, Duchon Ödön, Folly József, Gaál István,

Hencz László, Hirsch Adolf, Hochreiter Kornél dr., ifj. gróf Jankovieh László.

Kacskovich Kálmán és Zoltán, Kacsóh Pál, Kerti Ferencz, Kis József, Kovács-
Sebestény Gyula, Körmendy Sándor, Krizsanich József dr., Kunfi, Adolf, Lehner
Sándor, Leposits Ignácz, Molnár Ferencz, ifj. Mozsonyi Sándor, Pataky Andor,

Piszár Antal dr., Politzer Géza, Rimanóczy Ferencz dr., Ritzinger János dr.,

id. Sárközy Béla, Sárkö'zy Imre, Somssich Andor, Slézinger József, Szabady Béla,

Szigeti János dr., Szüts János, Tóth József dr., Vezár Jakab dr., Véssey Mihály.

"^köz^a^ftás -^ vármegye bizalmát nyilvánítja a Tisza-kormányt felváltó &ó/?ár?/-kormánynak
tervezett áiia- és megalakulásakor feliratikig üdvözh. Tudvaleven a Szápáry-kormány a köz-

íetMM^Sn" igazgatás államosítását is tervezte s errl törvényjavaslatot nyújtott be az ország-

gyléshez. Somogy vármegye is állást foglalt e kérdésben, még pedig óriási

többséggel, az államosítás mellett. A határozat a következképen szól : Somogy
vármegye kijelenti, hogy át lévén hatva ama tudattól, mikép csak egy lelkiis-

meretesen, igazságosan vezetett közigazgatás képes úgy ki-, mint befelé ers,

egységes nemzeti államot megteremteni és ennek jövjét biztosítani ; másrészt

ama meggyzdésben lévén, hogy a közigazgatás csak akkor képes fentebbi

feladatának megfelelni, ha közegeinek viszonya oly törvényes szabályozást nyer,

a mely alkalmas arra, hogy a közigazgatási pályára a legjobb erket megnyerje

és megtartsa, ezek mködését a helyi érdekektl és befolyásoktól mentessé tegye,

pártatlan, igazságos eljárásukat biztosítsa és szakképzettségüket a legmagasabb

fokra emelje : ezért szükségesnek tartja a közigazgatás államosítását. A továbbiak-

ban megjelöli a törvényhatóság azokat a módosításokat, a miket a törvény-

ben szükségesnek vél eszközöltetni, még pedig kívánja, hogy : a fispán hatás-

körébl mindaz kivétessék, a mit felügyeleti és ellenrzési szempontból hivatása

nem igényel ; a fispán irányában a fegyelmi eljárást egy teljesen független

bíróság gyakorolja : az autonóm közegeket (mint újonczozási elnök, központi

választmány elnöke, stb.) a törvényhatósági bizottság válaszsza ; a törvényben biz-

tosíték vétessék fel arra nézve, hogy a tisztviselket önkényesen át ne helyezhes-

sék ; a tisztviselk szervezett politikai pártok tagjai ne lehessenek ; a törvény-

hatósági bizottság ne csak felírhasson és tiltakozhassék az országgylés által meg
nem szavazott adók és meg nem ajánlott újonczok kiállítása tárgyában kiadott

rendeletek ellen, hanem azok foganatosításától a tisztviselket már maga a törvény
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tiltsa el ; az elsfokú fegyelmi bíróságban az autonóm elemeknek túlsúly biztosít-

tassák ; végül az autonómia körén belül hozott határozatokat csak a közigazgatási

bíróság semmisíthesse meg (1891. jkönyv — 104. sz.).

A közigazgatás államosítása ekkor nem valósult meg. Ma — huszonkét évvel

késbb — a kérdés ismét napirendre került s ezért nem érdektelen Somogy vár-

megyének akkori álláspontját megismerni.

Végre a kilenczvenes években Somogy vármegye vasútügye gyökeres javu- Vasútüsy-

láson megy át. Baross Gábor a már 1884-ben (XXX. t.-cz.) államosított duna

—

drávai, vagyis báttaszék—dombóvár—zákányi vasutat elsrangúvá teszi Dombóvár és

Zákány között és a gyorsvonatok beállításával kedvez összeköttetést létesít Buda-
pest—Fiume között. Hálás is ezért a vármegye s köszön feliratot intéz Baross

Gáborhoz. A viczinális-vasutak építését is megkezdik. A vármegye elvben, Márffy
Emil indítványára, 1890. évi 12. számú határozatával kimondja, hogy a kapos-

vár—siófoki, balatonszentgyörgy—somogyszobi, boglár (fonyód)—kaposvári, kapos-

vár—barcsi helyiérdek vasútvonalak kiépítését pártolja és azokat anyagilag segé-

lyezni hajlandó. Mindé vasutak építkezéséhez csakugyan segélyt nyújtott a vár-

megye : a kaposvár—szigetvári, somogyszob—barcsi vonal is kiépült. E vonalak

kiépítésébl nagy haszna támadt Kaposvárnak, a vármegye székhelyének, de a

vármegye számos községei is összeköttetésbe kerültek a világgal. A khiányban
szenved vármegyére, a mely éppen ezért sokat küzködött közutaival, különösen

jelentsek voltak a fbb vasúti vonalak.

A balatoni gzhajózás is javul. 1891-ben a „Balatoni gzhajózási részvény-

társulat", két új hajó beszerzésével az egész Balatont bevonja a közlekedés

körébe, a vármegye pedig 20,000 frtot adott a balatonföldvári kiköt kiépítésére.

Tallián Béla fispán hatévi eredményes mködése után eltávozik a vármegye
élérl, mert felsége 1892 október 8-án Békés és Csongrád vármegyék fispán-

jává nevezi ki. A törvényhatósági bizottság, Véssey Mihály indítványára, a távozó

fispán érdemeit jegyzkönyvbe iktatja és új székhelyére, illetleg beiktatására

nagyobb küldöttséggel kíséri el.

A király Somogy új fispánjává Vizeld Tallián Gyulát nevezte ki, a ki eddig
a
f!spán.

yu a

is a vármegyét szolgálta : elbb nagyatádi fbíróként, majd alispánként. Kineve-

zését vármegyeszerte örömmel fogadják és 1893 május 29-én ünnepélyesen be is

iktatják méltóságába. Somogy vármegye egészséges közszellemére utalva, méltán

mondhatta az új fispánt üdvözl Maár Gyula a törvényhatóság nevében

:

„ . . . E terembl a közügy szeretete kizte a politikus viszályt és a politikai ellen-

felek, az elvharczok fegyvereit lábhoz rakva — minden elfogultság és féltékenység

nélkül gyakorolják legszentebb jogaikat és kötelességeiket. Itt a megyei közönség
minden társadalmi rétegének képviselit a hazafiság és kölcsönös becsülés szoros

kötelékeivel összetartó oly testületnek lett Méltóságod feje és vezére, a mely
eddigelé is az ország törvényeinek készséges végrehajtója volt ..." Ez a vázolt

közszellem Tallián fispánsága alatt is jó ideig megmaradt s hogy fispánsága
utolsó idejében az országos politikától felkavart szenvedélyek hatása alatt az

egyetértés bomladozni kezdett, ennek nem az egyénisége volt az okozója.

A megüresedett alispáni állásra más jelölt szóba sem jöhetett s így nem is
M
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pályázott, mint a vármegyének közbecsülésben álló, a fjegyzséget immár huszonhét

év óta derekasan betölt hivatalnoka : Maár Gyula. Az egész törvényhatóság

mintegy adósnak érezte magát vele szemben, mint a kinek hosszú, buzgó szolgá-

latait még nem jutalmazta meg kellleg, tehát egy szívvel-lélekkel választották

meg alispánná. Makfalvay Géza gyönyör beszédben üdvözölte az új alispánt, a

többek között azt mondván : „ . . . A mint megköveteli, a természet törvénye, hogy
az elvetett magvak aranykalászokat teremjenek

;
hogy a fák virágozzanak s azután

gyümölcsözzenek, megköveteli azt is, hogy a becsületes, odaadó munka elismerés-

ben részesüljön. A mai nap, t. barátunk, a te munkád diadala." Új fjegyzvé
Oabsovics Károlyt, a kaposvári fszolgabírót választják meg.

Az egész országot érdekl események közül nagyobb visszhangot keltenek förvlnyeir!
a

az egyházpolitikai törvények, továbbá a millennium megünneplése. Az egyház-

politikai törvények ügyében a törvényhatósági bizottságban nagyobb vita fejldik.

Kacskovics Kálmán dr. indítványozta, hogy a Wekerle-kormányt, mely a valódi

államszükségletet képez szabadelv egyházpolitika megvalósítását — a vallások

minden sérelme nélkül — programmjába felvette, üdvözöljék. A vitában többen

résztvettek, Begedy István és Kapotsfy Jen pártolták ezt a javaslatot, Ujváry

30*
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Ferencz és Makfalvay Géza ellenezték. A szavazáson — 198 szóval 40 ellenében —
Kacskovics Kálmán indítványát fogadják el (1893 jkönyv. 15. szám).

a millennium. A millenniumot nagy lelkesedéssel ünnepelte meg a vármegye. Már 1894-ben
elhatározták, hogy a néprajzi kiállításon egy somogyi falusi házat felállítanak,

berendeznek, a mi meg is történt ; a kiállítás bezártával a házat, a benne lév
bábalakokkal együtt, átengedte a vármegye a budapesti néprajzi múzeumnak.
A millennium alkalmával Budapesten rendezett felvonulásra a vármegye is kiállította

a maga bandériumát, a szervezés és vezetés feladatát gróf Széchenyi Imre végezte.

A bandérium a vármegye 1790-bl való zászlaja alatt vonult fel, a melynek szövete

zöld selyemdamaszt, aranybojtokkal és paszomántokkal. A zászló egyik oldalán Szz
Mária képe, a másikon egy meztelen görbe kardot szájában tartó bagoly látható.

A millenniumi közgylést május 11-én tartották meg a vármegyeháza nagy-

termében. Az ünnepélyt Tallián Gyula fispán nyitotta meg, az ünnepi szónoklatot

Csorba Ede és Makfalvay Géza tartották, végül felségéhez hódoló feliratot küldtek.

A díszközgylés után a törvényhatóság átvonult az Esterházy-utczában épül fgim-
náziumhoz s ott következett az alapkletéti ünnepély. Somogy vármegye közönsége

e fgimnázium felépítésével tette maradandó emlékvé a millennáris esztendt.

Somogy vármegye tisztviselire is emlékezetes marad a honfoglalás ezredik

éve. Egyrészt az l
u
/o_os millenniumi pótadóból valamennyi tisztvisel számára

egyhavi fizetést utaltak ld, hogy mindnyájan megtekinthessék Budapesten az

országos kiállítást ; másrészt Kapotsfy Jen indítványára elhatározta a törvény-

hatóság, hogy nyugdíjigény tekintetébl a megyei tiszti-, segéd- és kezelszemélyzet

szolgálatába a millenniumi évet három év gyanánt számítják fel (1896. jkönyv.

133. szám), e kedvezményt késbb a szolgaszemélyzetre is kiterjesztették. A
millennium évében szolgáló tisztikar — az 1895. deczemberi tisztújításon újjá-

alakítva — a következ volt : Alispán Maár Gyula, Fjegyz Gabsovics Károly.

Aljegyzk : Plachner Sándor, Krieger Ödön, Pete Lajos, Brodszky Lajos. Fügyész
Folly József. Alügyész Andorka Elek dr. Fpénztárnok Hodászy Lajos. Alpénz-

tárnok Rónai Lajos. Ellenr Sárközy Géza. Árvaszéki elnök Bosnyák László.

Ülnökök: Kapotsfy Béla, Strinovich Béla, Somogyi Lajos, Varga Lajos, Bogyay
Jen, Schaffer József. Árvaszéki jegyz Papp Kálmán. Forvos Szaplonczay Manó
dr. Levéltárnok Roboz Zoltán dr. Járási tisztviselk : kaposvári fszolgabíró

Sárközy Béla, szolgabírák : Jakab Andor és Kacskovics Gusztáv. Szigetvári fszol-

gabíró Fenyssy Ödön, szolgabírák : Farkas Gyula és Hegyessy János. Nagyatádi

fszolgabíró Éhn Sándor, szolgabírák: Stadler Mihály és Sárközy György. Csurgói

fszolgabíró Kacskovics Lajos, szolgabíró Boné Kálmán. Marczali fszolgabíró Paiss

Mihály dr., szolgabíró Bajzáth Ignácz. Lengyeltóti fszolgabíró gróf Jankovich

László, szolgabíró Noszlopy Tivadar. Tabi fszolgabíró Bemáth Kálmán, szolga-

bíró Tallián Andor. Igali fszolgabíró Trombitás Mihály, szolgabíró Bogyay Viktor.

az i89o-iki és ^ vármegye lakossága ezidben, az 1890. évi népszámlálás adatai szerint,

számlálások! 326.835 volt, a szaporodás az utolsó évtizedben 6"3 7,„ 1900-ban pedig már a

lakosság 344,194-re rúgott. A viszonylagos népesség ezek szerint (vagyis egy

négyzetkilométerre esett) 1890-ben 50 ember, 1900-ban 51*8 ember, 1910-ben

54'8. Negyven év alatt (1870-tl 1910-ig) a szaporodás négyzetkilométerenként

majdnem 11 ember, ennyivel lakik több ember Somogyban. A lakosság megosz-

lása nemzetiség szempontjából a következ volt, 1890-ben: magyar 294.242, német

19.721 horvát 10.829; 1900-ban magyar 310.320, német 20.193, horvát 11.641,

tehát a magyarok aránya folytonosan n, a németek és horvátok száma stagnál,

vagy éppen hanyatlik. Vallásfelekezeti megoszlás 1890-ben : róni. kath. 231.080,

református 66.835, ág. evangélikus 16.754, izraelita 12.002 ; 1900-ban róni. kath.

251.246, református 65.621, ág. evangélikus 17.481, izraelita 10.969, ebbl (vala-

mint az 1910-iki népszámlálásból) megállapíthatjuk, hogy míg a róm. katkolikusok

száma növekszik, a többi felekezetek számarányra stagnálnak, vagy csökkennek.

Közmveltség. A népesség mveltségének kritériumául az írni-olvasni tudás szolgálván,

Somogyban 1890-ben 99.212 férfi és 77.125 n, összesen 176.337 ember tudott

írni-olvasni. Ha ezt százalékban fejezzük ki s a százalékot a vármegyének csakis

6 éven felüli lakossága után számítjuk (mert a 6 éven aluliak eo ipso nem tud-

hatnak írni-olvasni), úgy találjuk, hogy a férfi-népességnek 721 °/<ra>
a nkének

55
-3 "/ -a tudott írni-olvasni. Ezidben az írni-olvasni tudás terén Mosón és Sopron

vármegyék lakossága (80 °/ -on felül) vezetett, legkevesebb írni-olvasni tudó lakos

volt Hunyad megyében és Lika-Krbavában (20%-on alul). 1900-ban írni-olvasni
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tudott 215.349 ember, a 6 éven feliili lakosságnak 72'9 %-a.j a haladás tehát

szembeszök ; 1910-ben pedig 252.072 ember, a mi már 80 1 "/ -nak felel meg.

E számok alapján minden somogyi ember büszke lehet vármegyéjére ; nem kell

szégyenkeznie, hogy ráolvassák az ismert kádencziát : „Somogyban almát, körtét,

eleget ehetsz. — De a tudományban kevés részt vehetsz." Mert az újabb idk-
ben nemcsak az elemi iskolák szaporodtak meg kell számban, hanem régi két gimná-

ziumán kívül más, a népiskolánál magasabb fokú intézetei is nagyobb számban
keletkeztek. Polgári fiú- és leányiskolái, felskereskedelmi iskolája, a siketnémák

intézete, tanítóképzje, földmívesiskolája, mind a kultúra elmozdítására szolgálnak.

Az utolsó húsz évben különféle egyesületek is nagy számban keletkeztek vár-

megyénkben. Ezek között a vármegye égisze alatt keletkezett és mködik a „Dunán-
túli Magyar Közmveldési Egyesület" somogyvármegyei osztálya, a melynek törté-

netét Andorka Elek dr. vármegyei tiszti fügyész tollából a következkben közöljük

:

A „Somogyvármegyei Közmveldési Egyesület", a Dunántúli Közmveldési
Egyesület egyik legtevékenyebb fiókegylete, 1891-ben báró Tallián Béla, Somogy
vármegye fispánja, hazafias kezdeményezésére azzal a czélzattal alakult meg, hogy
a magyar közmveldést és hazafias szellemet terjeszti, a Dunántúlról, illetleg

Somogy vármegyébl történ kivándorlást korlátozza, vagy a mennyiben ez lehet-

séges nem volna, a kivándorlást irányítja s különösen a Drávánttllra átvándorló

véreinket a magyar hazafiasságban és szellemben megtartja. Els feladata tehát az

volt, hogy teljesen magyarrá tegye Somogy vármegyét! Ha minden magyart fájólag

érint annak a gondolata, hogy miért nem magyar egész Magyarország? Akkor
még fájóbb és égetbb a somogyiaknak, hogy miért nem egészen magyar legalább

Somogy vármegye? Ez a gondolat fájhatott már néhai Inkey Józsefnek és Zsig-

mondnak is, ezt a mulasztást jóvátenni igyekeztek Inkey Zsigmond utódai, Antal

és László, midn 1876-ban az egykori birtokukon, Nagyhácson, letelepített német-

ajkú lakosok népiskolába járó gyermekei közül, azok jutalmazására, a kik a

magyar nyelv elsajátításában a legnagyobb haladást tanúsítják, alapítványt tettek.

Ezzel a gondolattal sokat foglalkozhatott boldogult id. gróf Somssich Imre is, mert

halála után a minden nemes gondolatát ismer és vele egyetért özvegye, Sis-

kovics Mária, még 1890-ben férje nevérl ., Horvátajkú községek magyarosítási

alapja" czímén a nagyatádi járás területén lev horvátajkú községekben a magya-
rosodás elmozdítására 4600 korona alapítványt tett. Ez hívta fel és buzdította

a vármegye lelkes fiát, rgróf Pallavicini Edét is, hogy a Dunántúli Közm-
veldési Egyesület élére álljon.

Dehát ezek talán csak lelkesít, buzdító példák maradtak volna még hosszú

éveken át. ha a gondviselés nem hívja Somogy vármegye élére báró Tallián

Bélát, a ki a Dunántúli Közmveldési Egyesület megalakítása után nemcsak
nyomban megalakítja a Somogyvármegyei Közmveldési Egyesületet, hanem
annak élére állva, bátran és merészen jelöli meg az egyesület czélját és feladatát.

E czél érdekében maga veszi kezébe a gyjtést, oly fényes eredménynyel,

hogy néhány hét alatt 300-nál több alapító, pártoló és rendes tagja lesz az egye-

sületnek : közéjük csak a Tallián családból nyolcz tag lép be alapító tagul, a

magyar állampolgárrá lett Satzger Keresztély pedig 1000 koronával örökös alapító-

tag. De Somogy községeihez is elhat lelkes felhívása és száznál több község

képviseltestülete mondja ki határozatikig, hogy az egyesület rendes tagjává lesz.

Az egyesület els feladatul azt tzte ki, hogy a vármegye déli és keleti

szélén lev nem magyarajkú községek, szigetek, a több mint y

/10 részt tev
magyarságba mielbb átolvadva, eltnjenek ; mint a hogy a csurgói járásban

Somogyszentmiklós, Ortilos, Zákány, Berzencze, Porrogszentkirály, Porrog és Sand
;

a nagyatádi járásban pedig a Rinya-völgy szívébe benyúlt horvát ék, nevezetesen

Háromfa, Agarév, Tarany, Bodvicza, Henész, Nagyatád, melyek egykor túlsúlylyal

horvátok és vendek voltak, ma már teljesen elmagyarosodtak. Miért ne magya-
rosodhatna el tehát ugyanígy a drávai alsó folyamszakaszon a Potony, Tótújfalu,

Szentborbás. Felsszentmárton, Drávakeresztúr, Révfalu és Sztára községekben
él horvátajkú lakosság is? Avagy miért ne tnjék el ugyancsak a Dráva völ-

gyében Barcson, Pálfalun és Szülkön a svábok szigete ? Ki az oka annak, hogy
a Koppány -völgyben Bonnya, Szorosad, Kára, Miklósi és Döröcske, az igali

hegyek alatt Gradács és Ecseny ma is sváb szigetet alkotnak, a mikor még a múlt

század elején is, Miklósi, Szorosad, Ecseny és G-adács is magyarok voltak.

A magyar nyelvterület érzékeny veszteségei ezek, melyeket az utolsó nemzedék
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közönye és hanyagsága engedhetett meg, melyeket visszahódítani szent köteles-

séggé vált. Avagy mi más tartja fenn a német elemet a kaposvári járásban

:

Szomajomban, Bszénfán, Homokon, Kercseligeten és Kisberkiben ; a szigetvári

járásban : az Almás-vonalon, Nagy- és Kishárságyon, Tótkeresztúron, Szulimánon,
Almamelléken és Mozsgón, továbbá Boldogasszonyfán és Szentlászlón, mint a mi
hanyagságunk ! Elérkezett tehát az ideje, hogy a békés mveldés fegyverével Somogy
vármegye is teljesen megmagyarosíttassék ; hiszen ezt a Somogyban él nemze-
tiségeknek is át kell érezni

!

A lelkes vezért, majd utódait, Tallián Gyulát, Kapotsfy Jent és Makfalvay
Gézát. Somogy vármegye intelligens közönsége, a vármegye tisztviseli, a lel-

készi, jegyzi, tanítói kar feladata elérésében híven, odaadón követte és támo-
gatja ma is. Özv. Iránkovies Istvánné, szül. Adler Ilona, férje emlékére 1900-ban
2000 koronát tizet be a vármegye pénztárába egy somogyvármegyei horvátajkú

községi tanító részére azzal, hogy ez összeg jövedelme, a Somogymegyei Közm-
veldési Egyesület javaslata atyiján, évenként annak adandó ki jutalmul, a ki az

évben a magyarosítás és a magyar nyelv tanításában a legtöbb érdemet szerezte."

Az egyesület a lefolyt 22 év alatt a magyarosítás terén kiváló sikeres mkö-
désért lelkészek, tanítók, tanítónk és óvónk között, a felsorolt alapítványokból

kiosztott jutalmakon kívül, saját pénztárából 12.000 korona jutalmat, a nem magyar-
ajkú községekben pedig a magyar nyelv elsajátításában kitnt, legjobb sikert

elért népiskolai növendékek között 5000 korona érték hazafias mvet és imád-

ságos könyvet osztott ki. Ezenkívül a Dunántúli Közmveldési Egyesület, a

földmívelésiigyi miniszter és az Országos Közmveldési Tanács segélyével, éven-

ként 30 vándor-, nép- és gazdasági könyvtárt hordoz körül a vármegyében.
A lelkes, a kitartó, az áldozatkész hazafias munkának üdvös eredménye, mint

az 1890., 1900., 1910. évi népszámlálások egymás mellé állított adataiból kitnik,

nem is maradt el. Midn ugyanis a Somogyvármegyei Közmveldési Egyesület

mködését 1891-ben megkezdte, az 1890. évi népszámlálás statisztikájának tanú-

sítása szerint Somogy vármegye 326.835 lakosa közül magyar volt 294.242,

német 19.721 és horvát 10.829. Ellenben már az 1900. évi népszámláláskor

342.154 lakos közül 310.320 vallotta magát magyarnak, 20.193 németnek és

11.641 horvátnak, vagyis a népesség 17.359 szaporulatából 16.076 esik a mi
javunkra és csak 472 a németek és 892 a horvátok javára. Ha pedig most az

1910. évi népszámlálás eredményét az 1900. évivel hasonlítjuk össze, akkor azt

látjuk, hogy Somogy vármegyének az 1910. évi népszámláláskor 367.859 lakosa

közül magyarnak vallotta magát 335.597, németnek 18.718 és horvátnak 9934.

vagyis a magyarság 23.705-tel szaporodott, míg a németek 1385-tel és a hor-

vátok 1707-tel fogytak ! Tehát a magyarok számaránya a németek, horvátok és

egyéb nem magyar anyanyelvekkel szemben is meghaladja a 91 százalékot ; ha

pedig számításba veszszük, hogy a nem magyar anyanyelvek közül is magyarul

beszél 25.572, akkor megállapíthatjuk, hogy Somogy vármegye 367.859 lakosa

közül 359.215 lakos beszél már magyarul, vagyis a lakosságnak 981
/ 10 százaléka

és így ma már csak 8644-en vannak azok, a kik még nem beszélnek magyarul,

így lett a mustármagból lombos fa ! Vagyis ezen az úton haladva, nem kell 20
év ahhoz, hogy Somogy vármegye Közmveldési Egyesülete eléri azt a nagy
czélját, hogy teljesen magyarrá tegye a vármegyét

!

A kik majd ezt megérik, azokra vár azután a nagy feladat második részének

megvalósítása, t. i. a Drávántúlra átvándorló véreinket a magyar hazafiasságban és

szellemben megtartani, mely feladatnak megoldását ugyan ezideig is munkálta az

Egyesület, de túl a Dráván, az utóbbi évek politikai viszonyai miatt, nem a kell sikerrel.

Különféle egye- A Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület már 1860-ban keletkezett. Kaszinó-

egyletek a székhelyen kívül sok más községben is alakultak, ezenkívül fel nem
sorolható nagy számban falusi olvasókörök, újabban gazdakörök czímen, továbbá

tzoltóegyletek. Más különféle egyesület is sok alakult, melyekrl más helyen

van szó. Mindezek közrehatnak Somogy vármegye kultúrájának fellendítésében.

A vármegye erejéhez mérten az újabb idben is támogatott minden kulturális

törekvést. A mvészeteket pártolja, megnyitja, illetleg átengedi helyiségeit kép-

kiáüítások. iparmvészeti kiállítások számára, a tervezett vármegyei múzeum
részére helyiséget adott ; Zala Györgynek a párisi kiáUításra készült ., királyi pár

(I. Ferencz József — Erzsébet)" szobrát 6000 K-ért megvette. Tervezett szobrokra

gyjtést indított s saját alapjaiból is adott e czélra (Erzsébet királyné szobrára
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Budapesten, a kaposvári Kossuth-szoborra, a szigetvári Zrinyi-szoborra stb.).

Különféle tudományos társulatokba alapító tagul belépett, más czélokra alapít- Alapítványok,

ványokat tett és egyesületeket évi segélyben részesített. Külön ki kell emelni

Somogy vármegyének a honvéd freáliskolánál és a Ludovika Akadémiánál tett

alapítványát, midn a magyar katonai tisztképzés fontosságától áthatva, az 1897.

évi augusztus 2-án tartott közgylésébl, nevezett intézeteknél egy alapítványi

helyet alapított. Az alapítvány fenntartására szükséges tkeösszeget ugyan a vár-

megye nem fizette le, hanem az alapítványi hely költségének fedezésére évenként

szükséges 1200 koronányi összeg fedezéséért örök idkig kötelezettséget
-

vállalt.

Az alapítványra elssorban a vármegyében' ifjak jogosultak. Ugyanez alkalommal

báró Tallián János és Dénes somogyvármegyei földbirtokosok két alapítványi

helyet alkotnak a magyar királyi honvéd hadapródiskoláknál. Alaptkéül letesznek

húszezer korona névérték 4%-os magyar koronajáradékkötvényt. Az alapítványt

elssorban a Tallián család leszármazói élvezhetik, ha pedig ilyenek nem jelent-

keznek, akkor Somogyban hosszú idn át szolgáló érdemes vármegyei vagy állami

tisztviselk gyermekei pályázhatnak érte.

Visszatérve a vármegye általános történetére, itt adjuk a kilenczvenes évektl K
^Jztísok

a

Somogy vármegye országgylési képviselit. 1892-ben megválasztattak : Csurgón i892-ben,

Szalay Károly, Kaposváron Kapotsfy Jen, Lengyeltótin Szalay Imre, Marczaliban 1901-ben.
es

Kund Jen. Nagyatádon Chernél Gyula, Szigetváron Fornszek Sándor, Szilben

Makfalvay Géza, Tabon Vörös János ; az 1896. évi választáson Csurgón ismét

Szalay Károly, Kaposváron Vörös László államtitkár, Lengyeltótin Ábrányi Kornél,

Marczaliban Somssich Andor, Nagyatádon Fsik Lajos, Szigetváron Olay Lajos,

Szilben Makfalvay Géza, Tabon Ágoston József lettek képviselk. A képviselk
sorában különböz pártállásúak váltakoztak és végül a Széli-féle választások

alkalmával, 1901-ben, Csurgón br. Inkey József, a kaposvári kerületben Vörös

László államtitkár, Lengyeltótiban Kapotsfy Jen, Marczaliban Zboray Miklós dr.,

Nagyatádon Chernél Gyula, Szigetváron Olay Lajos, Szilben Kacskovics Géza,

Tabon Nessi Pál lettek képviselk.

A vármegye közélete még a millenniumi év után is nyugodtan, csendesen a tíz szobor.

folyik. 1897-ben országos öröm fogadja II. Vilmos német császárnak a magyarokat
dicsít beszédét és felségének a tíz szobor felállítására vonatkozó elhatározását.

Somogy vármegye közgylésén, Maár Gyula alispán indítványára, II. Vilmos

császár beszédét és felsége rendeletét szórói-szóra jegyzkönyvbe iktatják,

továbbá elhatározzák, hogy hálaérzetük és hódolatuk kifejezése czéljából a király-

hoz hálafeliratot intéznek.

A következ évben a vármegye mély részvéttel veszi tudomásul a lesújtó ^f^
1^

hírt, hogy a magyarok iránt melegen érz királyné : Erzsébet meghalt. Emlékezetét haiáia.

melegen örökíti meg a vármegye jegyzkönyve, melybl az szintén érzett szeretet

és mély fájdalom sugárzik ki. A vármegye elhatározza, hogy részvétét, változ-

hatatlan hségét felségének ez alkalomból kifejezésre juttatja és a temetésen
küldöttséggel {Tallián Gyula fispán, Maár Gyula abspán és br. Tallián Dénes)
képviseltetik magukat. Elhatározzák a harmincznapi gyászt : addig kinthagyják
a gyászlobogót a középületeken ; a tisztviselk szintén gyászt viseljenek, a leve-

lezésnél fekete pecsétet használjanak, gyászistentiszteletek tartatnak s végül
Erzsébet királyné szobrára gyjtést indítanak.

A vármegye szervezetének nevezetes fejldése, midn a belügyminiszter engedé- a barcsi járás.

lyezi a kilenczedik. a barcsi járás felállítását. Még ugyanaz évben, 1896-ban, fel

is állítják az új járást ; a szigetvári járásból 14 községet 17,677 lélekkel, a
nagyatádi járásból pedig tizenegy községet 12.114 lakossal csatoltak hozzá. Els
fszolgabíróvá az eddigi szigetvári fbírót, Fenyössy Ödönt választották meg,
szolgabíróvá meg Koharits Ferenczet. Az így megüresedett szigetvári fszolgabírói
állást Hegyessy Jánossal töltötték be, kinek a helyére Svastits Nándort válasz-

tották meg szigetvári szolgabírónak.

Fontos a vármegyének az 1900. évi 496. számú határozata : a vármegyei áHanlósfusi
2 %-°s pótadónak állandósítása fell, mely azért vált szükségessé, mert a vár-

megye tisztviselinek illetményét 1894-ben felemelte, valamint hogy 1899-ben a
tisztviseli korpótlékot rendszeresítette azzal az óhajjal, hogy e fizetésjavítások a
nyugalmaztatás esetén is beszámíttassanak, még az özvegyek és árvák számára is.

A belügyminiszter ennek a fedezetéül kívánta, hogy a 2°/ -°s pótadót állandósítsák,

a mi meg is történt, azzal a fenntartással, hogy e pótadónak megszavazásával vállalt
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Szervezeti sza
balvrendelet.
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Tisztújítás

1901-ben.

A Széli-kor-
mány létszám-
emelési javas-

lata.

Makfalvay ál-

lamtitkár.

kötelezettség addig érvényes, a míg a nyugdíjazott törvényhatósági tisztviselk és

egyéb alkalmazottak ellátása a vármegye önkormányzati hatáskörébe tartozik.

A vármegye szervezetérl szóló szabályrendelet, mely mai nap is érvényben
áll. 1900-ban készült el. Tulajdonképen az 1886 : XXI. t.-cz. meghozatala után,

ennek intézkedéseihez képest, alkották meg s 1889-ben készült el, azonban azóta

többszörösen módosították, illetleg kibvítették és csak az 1900. évi 527. számú
közgylési határozat alapján nyomatták ki. Ez a szabályrendelet három részbl
áll : az els szól a közgylésrl, az állandó választmányról, a számonkérszékrl,
a vármegye beosztásáról, a közérdek hirdetésekrl. A második a közigazgatási

személyzet létszámáról, fizetésérl és a rájuk vonatkozó általános rendelkezések-

rl. A harmadik pedig a tisztviselk hatáskörérl és az ügyvitelrl.

A közgylésrl szóló rész 1. §-a következkép hangzik: „Somogy vármegye
törvényhatósági bizottsága évenként négy rendes közgylést tart, és pedig február,

május, augusztus és november havak els hétfjén, ha pedig ez ünnepre esnék,

a reákövetkez napon. Az elz évi zárszámadás megvizsgálására a májusi, a

jöv évi költségvetés megállapítására az augusztusi közgylés tzetik ki. Az év-

negyedes közgylések d. e. 9 órakor kezddnek. Rendkívüli közgylések össze-

hívásának eseteit és módját az 1886 : XXI. t.-cz. 46. §-a szabályozza."

A Bánffy-kormány visszalépése után kinevezett Széli-kormányt üdvözölte a

vármegye törvényhatósági bizottsága. A következ évben, 1900-ban, különösen a

kormánynak egyik tagját, Darányi Ignáczot, üdvözlik, Makfalvay Géza és többek
javaslatára és rendíthetetlen bizalmukról biztosítják abból az alkalomból, hogy a

párisi gazdakongresszuson a földmívelési érdekek elmozdításának szükségességét

hangoztató beszédeit több oldalról megtámadták. Szabó Kálmán és gróf Szécíienyi

Aladár indítványára a törvényhatóság Szilágyi Dezs elhunyta felett fájdalmát

fejezi ki és a nagy hazafi emlékét jegyzkönyvben megörökíti.

A kormány egy másik tagját, báró Fejérváry Géza honvédelmi minisztert,

1901-ben ötvenéves katonai jubileuma alkalmából üdvözli a törvényhatóság,

különösen a magyar honvédség fejlesztése körül évek hosszú során át kifejtett

eredményes mködéséért.
A következ évben Tisza Kálmán elhunyta alkalmából nevét jegyzkönyben

megörökítik, mert egy emberöltn át dolgozott a hazáért.

Az 1901. évi tisztújításon a következ változások történtek a tisztikarban.

Aljegyzkké választattak : Krieger Ödön, Pete Lajos, Noszlopy Tivadar. Véniss

Károly és Gyarmathy Pál. Az árvaszéknél Schaffer helyébe ülnökké Papp Kál-

mánt választották meg, árvaszéki jegyzkké pedig Svastits Eleket és Kapotsfy

Aurélt. Lengyeltóti fbíróvá Plachner Sándor eddigi els aljegyz lett, barcsi

fbíróvá pedig Sárközi) György. A többi tisztviselk mind a régiek maradtak, a

tizenegy régi szolgabírót is újra megválasztották, az üresedésben lev tizenket-

tedik szolgabírói állásra Bárány Sándor választatott. Félév múlva azonban az

ügyészségen változás állott be, Andorka Elek dr. fügyész lett, helyébe alügyészszé

Obetko Károly dr.-t választották. Ugyanakkor nagyatádi fbíróvá Tallián Andor,

szolgabíróvá Gaál György megválasztattak.

Ezidben majdnem összeesik hazánk két nagy fia, Kossuth Lajos és Deák Ferencz.

születésének századik évfordulója. A Budapesten tervezett Kossuth-mauzóleum alapk-

letéti ünnepélyére a vármegye küldöttséget meneszt. Deák Ferencz születésének

századik évfordulóján, 1903 okt. 17-én, a vármegye ünnepélyes közgylést tart.

Az országos politika elterébe mindinkább a katonai kérdések kerülnek, mióta

a Széli-kormány benyújtotta a létszámemelésre vonatkozó javaslatát. Több ízben is

szóba került ez a kérdés a vármegyék átiratai kapcsán. A létszámemelés ellen

irányuló obstrukcziót helyteleníti a törvényhatósági bizottság, másrészt nemzeti

vívmányokat a hadsereg körében szívesen látna. Erre vonatkozik az 1903. évi

135. számú határozat, a mikor, gróf Széchenyi Aladár indítványára, az állandó

választmány javaslatát fogadják el, mely szerint a katonai és költségvetési fel-

hatalmazási javaslat ellen irányuló obstrukczió abbahagyása iránt felírnak az

országgyléshez, hogy az alkotmány érintetlensége fenntartassék és a törvényes

állapotok ismét helyreállíttassanak.' Viszont az 1903. évi 149. és 452. számú

határozatokkal a nemzeti követelések mellett, Heves vármegye. Szeged és Kolozs-

vár városok feliratát pártolják.

A katonai kérdésben megbukott Széli-kormányt Tisza István kormánya váltja

fel, melynek egyik tagja különösen kedves volt a vármegye eltt. Ugyanis Tallián
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Béla földmívelésügyi miniszter mellett (a ki egykor Somogymegye fispánja volt)

Somogy vármegye közéletében már évtizedek óta vezérszerepet játszó Makfalvay
Géza lett államtitkárrá. Midn a Tisza-kormányt általában üdvözlik, külön fel-

iratban emlékeznek meg és a legmelegebben üdvözlik Makfalvay Gézát is.

A politikai kérdések megvitatása ezidben a vármegye gylésein napirenden A ^f7'{éle

van. A szenvedélyek országszerte mindjobban hatalmukba ejtik az egyéneket és

a testületeket. Egy ízben, Thahj Kálmán fellépésekor, úgy tnik fel, hogy a

békés alkotások kora visszatérhet még. A vármegye örül is, hogy az ország a

törvényenkívüli állapotból szerencsésen kibontakozott s gróf Széchenyi Aladár

indítványára, gróf Tisza István miniszterelnököt és Thaly Kálmánt üdvözli.

Ugyanekkor hálával veszi a közgylés tudomásul felségének, a Tisza-kor- n
-
Rákóczi Fe-~J

.
°"; ° rencz hamvai.

mány elterjesztésére, II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása ügyében tett

legfelsbb intézkedéseit ; midn is Berzsenyi Ger dr. azt indítványozta, hogy

:

mivel ez intézkedés által a nemzet régi óhaja valósul meg s mivel a legkegyel-

mesebb királyi leirat eszmemenete, a király és a nemzet áldásos együttérzésének

hangsúlyozásában, nemzeti életünk erforrását és összhangját van hivatva biz-

tosítani, a törvényhatóság felségét hódoló feliratban üdvözölje. A közgylés az

indítványt egyhangúlag elfogadta.

X vármegye vezetésében 1903 november 15-én nagy változás következett be,

midn is Maár Gyula alispán váratlanul meghalt. Harminczhat évig szolgálta a

vármegyét s ez id alatt kiválóan érdemes tisztviselnek bizonyult. Késbb tízévi

alispáni mködésével is kiérdemelte a vármegye háláját és elismerését. A leg-

közelebbi közgylésen barátja, Szabó Kálmán, méltatta érdemeit és a kercseligeti

temetésen a törvényhatóság nevében Marton Gyula búcsúztatta el.

Az 1904 február elsején tartott közgylésen alispánná Sárközy Bélát, az sárközy Béla

eddigi kaposvári fszolgabírót választották meg ; az így megüresedett fbírói állásra

pedig Plachner Sándor, az helyére lengyeltóti fbírónak pedig Svastits Nándor dr.

kerül, míg marczali fbíró Lehner Vilmos lesz, így a megüresedett két szolgabírói

állást Sey Oszkár és Perczel Gyz dr.-ral töltik be.

Az 1904 : X. t.-czikket nagy örömmel fogadták a vármegyei alkalmazottak,

a mennyiben az államnak ez az els nagy lépése a tisztviseli fizetések javítására.

Jókai Mórnak, a nemzet koszorús írójának halála a vármegyében is nagy
részvétet keltett ; temetésén Sárközy alispán vezetésével gróf Széchenyi Aladár,

Andorka Elek dr., Bakonyi Ferencz és Roboz István bizottsági tagokból álló kül-

döttség képviselte a vármegyét.

A Tkaly-féle béke, mint tudjuk, csak ideiglenes volt ; az sz folyamán az
^^táffííos-

ellenzéki pártok ismét megkezdték az obstrukcziót, a mi azután a képviselház ben.

feloszlatására vezetett. Az 1905 január 26-án lefolyt képviselválasztás Somogyban
a koaliczió gyzelmével végzdött. Megválasztattak : a kaposvári kerületben Thaly
László dr.. a csurgóiban báró Inkey József, a lengyeltótiban Kapotsfy Jen, a

marczaliban Zboray Miklós dr., a nagyatádiban Chernél Gyula, a szigetváriban

Olay Lajos, a sziliben Kacskovics Géza, a tabiban Nessi Pál dr.

Ez idtl támadtak fel az országos politikai harczok a vármegyékben is. A hely-

zet nehézsége abban élesedett ki, hogy a diadalmas koaliczió a kormány átvételétl

vonakodott, illetleg azt feltételekhez kötötte, azért egy ideig még a Tisza-kormány
vezette az ügyeket, majd 1905 júniusában átadta az ügyek vezetését a báró Fejér-

váry-féle kormánynak. Ezzel megkezddött az úgynevezett „nemzeti ellentállás".

Az országgylés többsége, a koaliczió, állást foglalta kinevezett új kormány- A
e'ÍSíítáná.s

nyal szemben, mely iránt még a szabadelv párt is bizalmatlanságát nyilvánította.

Azonban a koaliczió a bizalmatlansági szavazattal nem elégedett meg, hanem a
törvényhatóságokat is arra hívta fel, hogy a kormányt ne támogassák.

Somogy vármegye július 12-én rendkívüli közgylést tartott, a melyen Tallián

Gyula fispán megnyitván a gylést, mindenekeltt kijelentette, hogy bár állásáról

lemondott, mégis itt van, bízván a kormány ígéretében, a mely szerint törvénytelen

eszközökhöz nem fog nyúlni, miután csak az alkotmányos kibontakozás elkészítésére
és a parlamenti többségbl való kormány megalakításának elsegítésére vállalkozott.

A közgylés a fispán maradását örömmel fogadta, de a kormány iránt

bizalmatlanságát fejezte ki és Kajiotsfy Jen és Rusa Ern dr. indítványára

elhatározta, hogy: 1. a kormányt nem támogatja; 2. a törvényhozás által meg nem
szavazott adók behajtására, valamint meg nem szavazott újonczok sorozására A

^l^lz
^'ikl

vonatkozó rendeleteit végre nem hajtja, megtiltja az önként fizetett adók beszól-
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gáltatását is. az önként jelentkez jonczok részére a belépési nyilatkozat kiállí-

tását, elvárja, hogy a tisztviselk nem mködnek közre a póttartalékosok és tar-

talékosok oly czélból leend behívása körül, hogy ezáltal az újonczok pótoltas-

sanak: 3. utasítja az alispánt, hogy a törvényellenes kormányrendeleteket végrehajtás
eltt a vármegye törvényhatósági bizottsága elé terjeszsze. Evégbl minden hónap
els hétfjén rendkívüli közgylést tart és 4. ünnepélyesen kijelenti, hogy bármi-
féle sérelemért, a mely akár a vármegye tisztviselit, akár a községek elüljáróit

a fentebbi utasításokért érhetné, teljes vagyoni és erkölcsi elégtételt fog nyújtani

(1905. jkv. 342. sz.).

Tnlliáu fispán e határozatnak a tartalék els és a póttartalék három leg-

ifjabb évfolyamának legénységi állományába tartozó egyének behívása és el-
állítása, nemkülönben az önként fizetett adók beszolgáltatása körüli tilalomra

vonatkozó része ellen nyomban bejelentette fellebbezését.

Az augusztusi közgylésen tárgyalásra került báró Fejérváry Géza miniszter-

elnök „intszózata" a törvényhatóságokhoz, mire a vármegye azzal felelt, hogy a
július 12-iki határozatát még kibvítette és utasította tisztviselit, hogy minden oly

katonai behívó kézbesítését megtagadják, a mely nem határozottan csakis fegy-

vergyakorlatra s nem határozott idre szól. utasítja alispánját, hogy 48 órán belül

hívja fel a körjegyzket, hogy községeiket kioktassák, miszerint a politikai ható-

ságok kikerülésével postán térti vevénynyel czímükre küldött leveleket, a melyekrl
sejtik, hogy katonai behívót tartalmaznak, át ne vegyék és végül utasítja a

községeket, hogy a netán általuk bérben bírt italmérési jog után járó bérösszeget

ne fizessék be az adóhivatalba (1905. jkv. 346 sz.).

Ö
3ottslg

g
kiküí-

Kapotsfy Jen indítványára ugyanakkor a közgylés ötventagú bizottságot

dése. küld ki, hogy a vármegye tisztikarát a július 12-iki határozat végrehajtásában

támogassa és a szükséghez képest javaslatokat terjeszszen a közgylés elé.

A bizottság tagjaivá a következket választották: Ágoston József, Andorka Elek dr.,

Berzsenyi Ger dr.. Bosnyák László, Bendekovics József, Bók Z. Lajos dr., Chernél

Gyula, Csonka Ede dr., Duehon Ödön, Ehn Kálmán dr.. Farkas György, Caal
Gaszton, Gaal István, Gábriel Sándor, ifj. Gulyás István, Györék Ferencz, Hencz
Ferencz, Herbay Pál, gróf Hoyos Miksa, báró Inkey József, báró Inkey Pál, Inkey
László, Jakab János, Kacskovics Géza, Kacskovics Kálmán dr., Kapotsfy Jen,
Kemény Samu. Kis József, Kovács József dr.. Madarász Andor. Majer Gyula,

Matolcsy József, Matolesy István, Nádassy Elek, Nóvák Ferencz, Politzer Géza,

rgróf Pallavicini Ede, Busa Ern dr., gróf Somssich László, gróf Somssich

Géza, Somssich Andor, Somssich Miklós, Svastits Aladár, Szabady Sándor. Szalay

Károly, gróf Széchenyi Aladár, Tallián Andor, Vajda György és Zsobrák János dr.

Egyelre az alispán lett elnöke e bizottságnak.
Sá

tesit
y
ése

elyet Sárközy Béla alispán, a kire e kritikus idkben oly nagy szükség lett volna,

beteg volt. Már a májusi közgylésen sem jelenhetett meg, késbb egészségének

helyreállítása czéljából a novemberi közgylés félévi szabadságot engedélyezett

számára, úgy hogy Sárközy alispán az ú. n. „nemzeti ellentállás" egész ideje

alatt nem hivataloskodott és hivatalát csak 1906 április 20-án foglalta el ismét.

Betegségének ideje alatt, a törvény értelmében, Gabsovics Károly fjegyz helyet-

tesítette, a kire ugyancsak súlyos teher hárult e válságos korszakban. így egy

ideig elnöke volt a megalakított ötvenes bizottságnak is, mígnem késbb e bizott-

ság elnökévé rgróf Pallavicini Edét, helyettes elnökévé Kapotsfy Jent, pénz-

tárosává Chernél Gyulát választották.

A júliusi határozathoz képest minden hónapban tartanak közgylést, a szep-

temberi rendkívüli közgylésen újabb határozatokat hoz a törvényhatóság, a mely
szerint a közönséget felszólítja az évi állami adója 20 %-anak megfelel összeg-

nek egy meghatározott pénztárba leend befizetésére. A befizetett összegekért

felelsséget vállal és a törvényenkívüli állapot megszntével folyósítandó java-

dalmazásból azokat megtéríti (1905. jkv. 552. sz.).

Az adófizetés megtagadását illetleg több község nem volt a vármegye állás-

pontján : Barcs, Ötvös és Kónyi községek a fogyasztási adók befizetése dolgában

voltak más véleményen ; Kaposvár r. t. város és Nagyatád pedig az önként fizetett

adókat szolgáltatták be a kincstárnak. A vármegye tudomást szerezvén eljárásuk-

ról, azt helytelenítette.
A
nis7
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^z októberi közgylésre érkezik meg a belügyminiszternek 74034/905. számú
rendelete, a melylyel a törvényhatósági bizottságnak 342. és 346. számú határozatait
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megsemmisíti. A rendelet felolvastatván, a közgylés azt tudomásul nem veszi s
végzése.*

fenti számú határozataihoz továbbra is ragaszkodik. Az alkalmat felhasználja a

közgylés arra is, hogy tiltakozzék a belügyminiszternek ekkoriban köztudomásra

jutott programmja, az általános titkos választójog ellen. E határozatról körlevélben

a társtörvényhatóságokat is értesítették.

A konfliktus kormány és vármegye között most kezdett kiélesedni. A belügy-

miniszter újra megsemmisítette a 342. és 346. számú határozatokat és az id-
közben,- a szeptemberi és októberi közgylésen, elfogadott határozatokat is, st
deczember elsejétl nemcsak, hogy beszüntette a rendes vármegyei dotáczió folyó-

sítását, hanem még a kaposvári pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevséget
is eltiltotta bármely, az alispántól netalán is eszközlend, a vármegyei háztartási

alap terhére fizetend utalványozás érvényesítésétl. így most már az 50-es bizott-

ságnak akezióba kellett lépnie. A közgylés elbb vázolt határozatát, az állami

adó bizonyos százalékának befizetésérl, mellzték s társadalmi úton fogtak a gyj-
téshez. A gyjtíveken 159.372 K-t írtak alá, a bizottság pénztárosához, Chernél

Gyulához, csakugyan befolyt 128.500 K 12 fillér, a mely összegbl fizették a

vármegye összes alkalmazottait deczember, január és február hónapokban.

Miután pedig a vármegye a belügyminiszter megsemmisítéseit tudomásul nem
vette, újabb megsemmisítések következtek. Mikor a februári közgylés, gróf

Széchenyi Aladár indítványára, a belügyminiszter e tárgyban kiadott rendeletét, az

összes erre vonatkozó határozatok fenntartása mellett, irattárba helyezni rendelte,

Tallián fispán fellebbezését bejelentette, de egyúttal a fispáni állástól való

felmentését is megsürgette. Most már elrelátható volt, hogy a kormány, akaratá-

nak érvényt szerzend, királyi vagy kormánybiztost küld a vármegyébe. A bizony-

talan harcz végét senki sem tudván, az 50-es bizottság által gyjtött összeg pedig

nem lévén valami nagy, a bizottság elhatározta, nehogy éppen azok legyenek

megfosztva az anyagi támasztól, a kik a küzdelem kimagaslóbb helyeit foglalták el,

hogy márczius elsejétl már csak a választott tisztviselk fizetését ellegezi, a mely
czéfra számításuk szerint a rendelkezésre álló összeg hat hónapra elég lett volna.

A márczius 5-iki közgylésen, a belügyminiszter 16721/906. sz. leiratával

szemben, a vármegye fenntartja határozatait, de az önkéntes adók beszállítása s Szabadkéz a

az önként jelentkez ujonczok elállítása körül ,,. . . minden egyes tisztvisel nek.™

lelkiismeretére bízzák annak megítélését, hogy a kényszerhelyzet beálltával a kor-

mány rendeleteivel szemben mily magatartást tanúsítson, hogy hazafias érzületével

és hivatalos esküjével ellentétbe ne kerüljön" (1906. jkönyv. 129. szám).

Ez utóbbi két határozat, t. i. az 50-es bizottság februári és a közgylés már-
cziusi határozata következtében a vármegye tisztviseli márczius 11-én a vármegye-
házán értekezletet tartottak, hogy döntsenek további maguktartása fell. A tiszt-

viselk gylésén Gabsovies Károly alispánhelyettes fjegyz elnökölt. A gylés
kimondotta, hogy a tisztviselk kényszerhelyzetben vannak, mert az 50-es „jóléti"

bizottság fizetni nem tud, holott április elsején a lakbér is esedékessé válik

;

ezért az értekezlet tagjai egy nyilatkozatban állapodtak meg, a mely szerint, ha
a kormány szabályszer illetményüket folyósítja, a közjó érdekében megmaradnak
szolgálatukban, föltéve, hogy semmi törvényellenes cselekedetet nem kívánnak
tlük. Ezi a nyilatkozatot valamennyi tisztvisel — hét kivételével — aláírta.

Ugyanez idben már a legfelsbb döntés megtörtént a fispán felmentése Szuiyovszky

ügyében. Márczius 12-én felsége Tallián Gyulát saját kérelmére állásától fel- biztos.

k ' r

mentette és ez alkalomból h és buzgó szolgálata elismeréséül neki a Lipót-rend

lovagkeresztjét adományozta. Ugyanazon a napon kelt és Somogy vármegye közön-

ségéhez intézett legfels királyi leiratával Szulyovszky Dezst, volt országgylési
képviselt, teljhatalmú királyi biztossá kinevezte.

A királyi biztos április 3-án déleltt, a pesti gyorsvonattal, ért Kaposvárra,

Nehogy esetleg bántódása essék, az utczákat, a vasúttól a vármegyeházáig, a

forgalom ell elzárták, katonaság és csendrség állott sorfalat a pályaudvartól

végig és így csakugyan minden baj nélkül ért Szulyovszky Dezs, kíséretével, a
vármegyeházára, A következ nap fogadta a vármegyei tisztikar testületi tisztel-

gését, azután pedig a jelentkez állami hivatalokét és magánegyénekét. Ápriüs
7-re a kir. biztos rendkívüli közgylést hívatott össze, hogy bemutatkozzék. A köz-

gylés lefolyását a „Somogyvármegye" ez. újság aznapi száma a következkép
örökíti meg: „. . . Fél 10 órakor már katonaság és csendrség lepte el a F-utczát
a vármegyeház körül. A megyebizottsági tagok nagy csoportokban vonultak be a
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vármegye székházába. Tíz óra eltt néhány perczczel már megtelt a bizottsági

tagok számára fenntartott hely. Az emelvényt, a melyen a kir. biztosnak kellett

megjelennie, negyven csendr rizte. A bizottsági tagok csendben, nagy nyuga-
lommal várták a történendket. Pontban 10 órakor megjelent az emelvényen
Szulyovszky Dezs, Somogy vármegye teljhatalmú kir. biztosa, Kíséretében voltak

Gabsovits Károly várm. fjegyz és Krieger Ödön tb. fjegyz. A belép kir.

biztost óriási lármával és abczugolással fogadták. Szulyovszky Dezs a tomboló
vihar közepette nyugodtan, levett kalappal ült le helyére. A megyebizottsági tagok
egyszerre mind feltették kalapjukat s azután felhangzott a Kossuth-nóta. A megye-
bizottsági tagok kalaplengetve énekeltek és a Kossuth-nóta hangjai mellett kivo-

nultak a terembl, mieltt a kir. biztos szóhoz jutott volna, A kir. biztos ezután

megnyitva a közgylést, valami 3—4 bennmaradt bizottsági tag eltt, felolvasta a
kir. leiratot, a mely t Somogy vármegye teljhatalmú kir. biztosává nevezi ki.

A kir. biztos után Krieger Ödön olvasta fel a belügymin. leiratot, a mely köz
Somogymegye közönségével Szulyovszky Dezs kir. biztossá való kinevezését.

A jegyzkönyv hitelesítése után a kir. biztos a rendkívüli közgylést bezárta."

A közgylés után a kir. biztos rögtön Zalaegerszegre utazott, mert egyúttal Zala
vármegye kir. biztosa is volt.

Most végre váratlan fordulat következett be az országos politikában. A koali-

czió vezérei a legtöbb vármegyében, így Somogyban is, azt tapasztalván, hogy
mivel a tisztviselk exisztencziáját biztosítani nem tudják, az ellentállást tovább-

folytatni nagyon kétséges. felségével a paktumot megkötötték s a kormányt hat-

vanhetes alapon elvállalták. Április 9-én — két nappal Szulyovszky somogyi
bemutatkozása után - - a Wekerle-kovmány kinevezése megjelent, így Szulyovszky

többé Kaposvárra vissza sem jött.

Kapotsfy Jen Az új kormány hamarosan kinevezte a vármegyékbe a fispánokat, Somogyba
Kapotsfy Jent, ki a vármegye közéletének az 1904—05. években jelents szerep-

vivje volt. A május 7-iki közgylésen iktatták be, eskütétele után az új fispán elmondta

programmbeszédét, majd az üdvözlések következtek. A tisztviselk nevében Sárközy

Béla alispán köszöntötte, a ki, hosszú id után, most elször jelent meg a köz-

gylésen. A törvényhatósági bizottság részérl Szabó Kálmán üdvözölte a fispánt,

végül a függetlenségi és 48-as párt nevében gróf Széchenyi Aladár tartott üdvözl-
beszédet. Másnap folytatták a közgylést s itt különféle indítványok kapcsán még
egyszer szóba kerültek a közelmúlt eseményei.

Gaal Gaszton nyújtotta be az egyik indítványt s javasolta, hogy a törvény-

hatósági bizottság kilencz tisztviselnek, úgymint Kacskovics Lajos, Svastits Nándor
dr.. Leimer Vilmos fszolgabíróknak, Kapotsfy Béla árv. ülnöknek. Pete Lajos.

Kovács- Sebestény Gyula dr. aljegyzknek, Bárány Sándor és Perczel Gyz dr.

szolgabíráknak, Kapotsfy Aurél árvaszéki jegyznek, a nemzeti küzdelem alatt

tanúsított hazafias maguktartásáért, elismerését fejezze ki s nevüket jegyzkönyvi-

leg megörökítse. Az indítványt a közgylés egyhangúlag elfogadta.

A másik indítvány hosszas vitára nyújtott alkalmat. Gróf Széchenyi Aladár

ugyanis Oabsovics Károly fjegyz és Krieger Ödön els aljegyz ellen, az 1886.

XXm. t.-cz. 1. §-a alapján „htlenség" czímén, felfüggesztés mellett fegyelmi

eljárás elrendelését kérte. Gabsomcs Károly napirend eltt szót kért s önérzetesen

hivatkozott 35 évi kifogástalan mködésére, valamint arra, hogy a „nemzeti ellent-

állás" folyamata alatt is minden lépése jóhiszemleg történt, hogy a tisztikar túl-

nyomó többségének megállapodásához képest járt el s a vármegye határozott

tilalmát soha át nem lépte. Végül, visszautasítva a vádakat, igazságot kért! Majd
Krieger Ödön nyilatkozata után gróf Széchenyi Aladár indítványának Kriegerre

vonatkozó részét visszavonta, csupán a Gabsovicsra vonatkozó részt tartotta fenn.

Az efölött keletkezett vitában Makfalvay Géza, Máté Lajos ref. lelkész és Ber-

zsenyi Ger dr. azon a nézeten voltak, hogy az indítványt a napirendrl le kell

venni, míg Gaal Gaszton, Bók Z. Lajos dr., Busa Ern dr. pártolták az indítványt.

Végül Csorba Ede kir. tanácsos, a törvény értelmében, az indítvány fell titkos

szavazást kért. A szavazásban a község-elüljárósági tagok részt nem vettek.

A leadott 148 szavazatból 113 nemmel szólt és csak 35 igennel, tehát Széchenyi

Aladár indítványát elvetették 78 szótöbbséggel (1906. jkv. 146. sz.).

Ugyané gylésen határozzák el, hogy Tallián Gyula volt fispáu érdemeit

jegyzkönyvben megörökítsék (1906. jk. 142. szám).

Képvisel- Az 1906-iki választáson a következket választották meg Somogy vármegye
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országgylési képviselivé : Csurgón br. Inkey József, Kaposvárott Thaly László dr., \^^
Lengyeltótiban Gaal Gaszton, Marczaliban Zboray Miklós dr., Nagyatádon Chernél

Gyula. Szigetvárott Olay Lajos, Szilben Kacskovics Géza, Tabon Hoffmann Ottó.

Ez év szén történt meg II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai hamvainak haza- "
faszái/'

szállítása, mely alkalomból Kapotsfy Jen fispán mond a vármegyei közgylésen lel- tása.

kes beszédet, majd gróf Széchenyi Aladár, Berzsenyi Ger dr. és Andorka Elek

dr. tesznek közös indítványt az ünnepségre vonatkozólag, többek között azt, hogy
a vármegye írjon fel az országgyléshez a nagy fejedelem emlékét sért 1715.

XLIX. t.-cz. törlése, továbbá aziránt, hogy Rákóczinak emlék áUíttassék. A vármegye
a maga részérl elhatározta, hogy a budapesti és kassai ünnepségeken képvisel-

teti magát. A vármegye zászlaját három küldöttségi tag vitte lóháton, és pedig

gróf Hoyos Miksa, Somssich Miklós és rgróf Pallavicini György vármegyei bizott-

sági tagok, kiket a vármegye hat díszbe öltözött csatlósa kísért, a vármegye pajzs-

czímerét vivén. A küldöttség tagjai voltak Kapotsfy f- és Sárközy alispán veze-

tésével : gróf Széchenyi Aladár, gróf Somssich László, Gaal Gyula dr., Gaal
István. Melhard Gyula, Tallián Andor, Bécsy Márton, Bók Z. Lajos dr., Busa
Ern dr., Herzog Manó dr., gróf Forgách Károly, Nádossy Elek, Huszár Aladár,

ifj. Stepliaich Pál, Vámos Károly, Herbay Pál.

A társadalmi kérdések közül a XX. század els tizedében leginkább kett Az egyke.

foglalkoztatta a törvényhatóságot : az egyke és a kivándorlás. Az egy-gyermek-

rendszer terjedésének meggátlásában a hatóság szerepe jóval kevesebb, mint a

kivándorlás kérdésében. A közgyléseken a kérdés többször szóba került ugyan,

de végül abban állapodtak meg, hogy ez irányban az akcziót társadalmi úton

folytatják. Az egyke ellen a vármegyében elször a fiatalon elhunyt gróf Széchenyi

Imre, somogyvári földbirtokos emelte fel szavát. Majd Arany Bálint, rinyaújlaki

ref. tanító írt a nép számára „Pusztulunk, veszünk . .

'" czímmel egy füzetet, a

melyet a vármegye saját költségén nyomatott ki 3000 példányban s ingyen oszta-

tott szét azokban a községekben, a hol e rendszer uralkodott. Ez még 1898-ban
történt. Legújabban gróf Széchenyi Aladár lépett a mozgalom élére, a ki gylé-
seket rendezett, a kérdést állandóan napirenden tartotta és az Omge szocziális

bizottságában 1910-ben „Népesedés és nemzeti nagyság" czímén tartott felolva-

sását az alispán útján 800 példányban a vármegye tisztviselinek, valamint a

törvényhatósági bizottság tagjainak [rendelkezésére bocsátotta, hogy ket a kérdés

fontosságáról meggyzze

.

A kivándorlás is állandóan foglalkoztatja a legutóbbi években a törvényható- a kivándorlás,

ságot : az alispáni jelentések kapcsán, a hol az alispán beszámol arról, hogy hány
útlevelet adott ki az utolsó negyedévben. 1904 májusban jelenti elször Sárközy
alispán, hogy a kivándorlás Somogyból nagyobb mértékben megindult Amerikába.

A barcsi járásban Drávaszentmárton község lakosai voltak az elsk, a kik a

vándorbotot kezükbe vették. Úgy vélték ekkor még a vármegye vezeti, hogy
gátló intézkedésekkel megakadályozhatják a kivándorlást. Hogy útlevél nélkül ki

ne mehessen senki a vármegyébl, a belügyminisztertl Barcson és Zákányban
állandó vasúti csendri ügyeletet eszközöltek ki, a míg utóbb ez a feladat ország-

szerte az újonnan szervezett határrendrségre hárult. Az ügynökségek munkáját
is szerették volna meggátolni, a melyek kivándorlásra csábító nyomtatványokkal
árasztották el a vármegyét. Persze nehéz volt valami eredményt elérni : az útlevelet

kér és azt elnyert kivándorlók száma egyre ntt s valamennyi járásra kiterjedt.

Mg 1904-ben 293 útlevelet adott ki Somogy vármegye alispánja, 1905-ben 1089-et,

1906-ban már 2505-öt, 1907-ben pedig csak az els négy hónapban 1816-ot.

Sárközy alispán csakhamar belátta, hogy itt rendri intézkedésekkel keveset lehet

elérni, mélyebben fekszik az ok. Mint egyik jelentésében mondja: „Minthogy a

régebben kiköltözöttek jól megfizetett munkát helyeznek kilátásba, a vagyonszerzés

vágya csábítja a 25—30 éves férfiakat Amerikába, hogy egykor visszatérvén hazá-

jukba, maguknak birtokot szerezhessenek."

Érdekes az a vita, a mi e tárgyban az 1907-iki els közgylés alkalmával

kifejldött. Gróf Széchenyi Aladár szerint a kivándorlásnak jórészt az 1903 : IV.

t.-czikkben foglalt intézkedések hiányos volta az oka, ezért azt indítványozta, hogy
írjon fel a törvényhatóság a belügyi kormányhoz, hogy a kivándorlási törvény hiányait

pótolja, esetleg új törvényjavaslatot szerkeszszen. Ellenben Varga Dezs véleménye
szerint nem rendri intézkedésekkel, nem az 1903 : D7. t.-cz. szigorításával lehet

megakadályozni a kivándorlást, hanem egészen más eszközökkel. Ezek szerinte a
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következk : 1 . A hitbizományi rendszer megszüntetend. 2. A kincstári, valamint
alapítványi birtokok mezgazdaságra alkalmas része parczellázandó. 3. Nagy bérlet

500 holdon felül nem engedélyezhet. 4 Az állami eredet papi birtokok csak
kisbérleti rendszer szerint kezelhetk. 5. Az adómentes létminimum megállapítá-

sával és a II. oszt. kereseti adó eltörlésével, új kataszteri becslés alapján, a föld-

birtoknak, úgyszintén mindennem örökségnek felfelé fokozatosan emelked adóz-
tatása hozassék be. A közgylés gróf Széchenyi indítványát fogadta el.
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a Ezidben súlyos csapások érték a vármegyét: két vezetállású, kipróbált

tisztviselje hunyt el. Elbb Gabsovics Károly fjegyz, majd Sárközy Béla alispán.

E halálozások a tisztikarban nagyobb változásokat vontak maguk után. Fjegy-
zvé Plachner Sándort választották meg, helyébe központi fbíróvá Svastics Nándor
dr.-t, lengyeltóti fbíróvá Pete Lajost. Majd 1907 novemberében alispánná Kacskovics
Lajost választották meg, a kit a törvényhatóság nevében gróf Széchenyi Aladár üdvözölt.
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S ^L ®v yégén végrehajtott tisztújításon, az 1901-ikivel szemben, a következ
változások történnek. Második aljegyz Kovács-Sebestény Gyula dr. lesz, 4. és 5.

pedig Kiss Emil és Dekleva Rezs. Az árvaszéki ülnökök közül Somogyi Lajos
nyugalomba ment, új ülnökké Svastics Eleket választják meg. Árvaszéki jegyzk

:

Kapotsfy Aurél és Kiss Kálmán. Lengyeltóti fbíró Pete Lajos; marczab: Lehner
Vilmos ; nagyatádi : Tallián Andor ; míg a megüresedett csurgói fszolgabírói állásra

Boné Kálmán választatott, Szolgabírák : Bajzáth Ignácz, Stadler Mihály, Bogyay
Viktor, Farkas Gyula, Brodszky Lajos, Bárány Sándor, Gaál György, Perczel

György dr., Sey Oszkár, Jeszenszky Dezs, br. Weissenbach Iván és Stecz László dr.
A
b^atonUür^ ^z UJ anspán nagy figyelemmel kíséri a Balaton somogyi partjának, az ott

dheiyek ér- lev fürd- és üdültelepeknek fejldését s maga is fáradozik e vidék fellendíté-

sén. A Balaton-kultusz emelése czéljából új szerzdést kötött a vármegye a Bala-

tontavi gzhajótársasággal 1909-ben, tekintettel az új balatoni vasútra is. A Balaton

könnyebb megközelítésére szolgálnak a kaposvár—siófoki és kaposvár—fonyódi

viczinábsvonalakon életbeléptetett motoros vonatok is.

lM

áteiak"isa
áz ^°^ Sondot okozott ezidben a vármegye székházának tervbe vett átalakítása,

különösen a szükséges költségnek a biztosítása. Végre a vármegye 1907-ben úrrá

lett saját házában, mert eddig a helyiségek jórészét az igazságügyi kormány bírta

bérben. 1907 májusában elkészült az Esterházy-utczai igazságügyi palota, a mely-

nek építési költségeihez a vármegye ötvenezer koronával járult. A törvényszék,

járásbíróság, ügyészség, fogház ebben az évben kiköltöztek a vármegyei épületbl.

A következ évben az ugyancsak a vármegyeházán elhelyezett adóhivatal is az

új pénzügyi palotába költözött. A fogházat lerombolták, a többi helyiséget részben

tisztviseli lakássá, részben megfelelbb hivatalos helységekké óhajtották átalakí-

tani. Mindezekre, valamint a lépcsház átalakítására, a díszterem renoválására kb.

240.000 korona költséget irányoztak el. A hivatalok 1908 novemberében költöz-

tek új helyiségeikbe, a nagyterem és lépcsház átalakítása tovább tartott. 1910
február 7-én tartották az els gylést a renovált nagyteremben.

Az országos községi törzskönyv-bizottság a vármegye helyneveit megállapít-

ván, 1907-ben ezt közhírré tették. A legtöbb községnek neve változatlan maradt,

vagy legfeljebb az ország más vidékén lev hasonló helynévtl megkülönböztetésül

jelzvel (Somogy-Kapos) látták el.

Két elhunyt alispánjának arczképét, közgylési terme számára, megfesttette a

vármegye. Maár Gyula arczképének leleplezésén Gaál István törvényhatósági bizott-

sági tag mondott emlékbeszédet, míg Sárközy Béla arczképleleplezési ünnepélyén

gróf Somssich Béla beszélt.

Az országos politikában ismét változás állott be. A koabczió pártjai a bank-

kérdésben egymással meghasonolván, a kormány lemondott, a mit a fispánok is

követtek. Kapotsfy Jen szintén lemondván, az 1910 februári közgylés Berzsenyi

Ger dr. és Szabó István beszéde után elhatározta, hogy a távozó fispánnak

..bizalmi állásában a közjó érdekében s a vármegye javára kifejtett sikeres tevé-

kenységét és odaadó fáradozásait megköszöni". Ugyané közgylés tárgyalta gróf

Khuen-Héderváry miniszterelnök leiratát az új kormány megalakulásáról. A leiratot

a törvényhatóság tudomásul vette. Az új, munkapárti rendszernek somogyvármegyei

megalapozásában Márffy Emil frendiházi tag és az újonnan kinevezett fispán,

Makfalvay Géza vitték a vezérszerepet.
M
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yGéza Makfalvay Géza fispáni kinevezése a vármegyében általános megnyugvást

keltett. Az személyisége az egész vármegyében népszer, még pobtikai ellen-
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felei eltt is kedvelt volt. Tanúbizonysága ennek, hogy márczius 7-én történt

ünnepélyes beiktatásán Kapotsfy Jen, a lemondott fispán, is megjelent és a

függetlenségi párt nevében üdvözölte Makfalvayt. Felemlítette, hogy 37 év óta

mködnek már együtt a fispánnal a közélet terén s ezalatt minden kérdést

lojalitással intéztek el ; ezért biztosítja a fispánt arról, hogy úgy , mint a 48-as

párt, a politikai elvek érintetlen fenntartása mellett, örülni fognak, ha közhasznú

tevékenységében támogathatják. A beiktató közgylésen a fispán eskütétele és

programmbeszéde után a tisztikar nevében Plachner Sándor üdvözölte szép beszéd-

ben Makfalvay Gézát, majd a törvényhatósági bizottság nevében Szabó Kálmán.

A politikai kérdések ismét napirendre kerültek a vármegye közgylésén, mely

1912 augusztusában, miután gróf Tisza István mint házelnök az obstrukcziót eltiporta

és 1913-ban, midn miniszterelnökké lett, bizalmat szavazott a kormánynak.

Az 1910-iki országgylési képviselválasztások a következ eredménynyel K
táía!ztás

végzdtek : Csurgón megválasztották Novak Jánost, Kaposvárott Nagy Ferencz. dr.-t, i9io-ben.

Lengyeltótiban Kapotsfy Jent, Marczaliban Zboray Miklós dr.-t, Nagyatádon
Szabó Istvánt. Szigetvárott Herczeg Sándort, Szilben Hegyi Árpád dr.-t, Tabon
Szupits Dezst. A választáson a koaliczió vereséget szenvedett, két kerületét a

munkapárt hódította el (Kaposvár, Tab), hármat pedig az éppen Somogyból kiin-

dult és szervezked kisgazda-párt (Csurgó, Nagyatád, Szigetvár).

A vármegyének egyik kiváló tisztviseljét magas kitüntetés érte. felsége P1?
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Plachner Sándor fjegyzt, hosszú érdemes szolgálatáért, a Ferencz József-rend tüntetése

lovagkeresztjével ékesítette fel. A rendjelet az 1910 augusztus 1-i közgylésen
Makfalvay Géza fispán magas szárnyalású beszéd kíséretében feltzte Plachner

fjegyz mellére, majd Krieger Ödön tb. fjegyz a vármegye tisztviselkara,

Berzsenyi Ger dr. a vármegye közönsége nevében üdvözölte a fjegyzt.

1911-ben a vármegyét ötven évig szolgált és nyugalomba vonult tisztviseljét Ba
t
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érte királyi kitüntetés. felsége Bajzáth Ignácz tb. fbírónak, hosszú és kifogás-

talan hivatali mködése alatt szerzett közszolgálati érdemeiért, az arany érdem-

keresztet adományozta. Szintén a vármegye fispánja adta át a kitüntetettnek,

míg a közönség nevében Piszár Antal üdvözölte az agg tisztviselt.

A vármegyei tisztikar illetményeit, nyolcz év után, a kor szükségeihez és a

rohamos dráguláshoz képest, újra rendezte az 1912 : LVII. t.-cz. Ugyané törvény

különböz szervezeti változásokat is rendelt el.

1912-ben kezdte meg az Országos Monográfia-Társaság a vármegye mono- A vármegye

grafiájának a munkálatait. A költségek felének fedezését a vármegye vállalván el, ésTMuSu^
az e czéba rendelkezésre álló összeg kiegészítése és a vármegyei Múzeum-alap aiap-

gyarapítása czéljából megyeszerte gyjtést indított. E gyjtéshez a következk
járultak adományaikkal.

A kaposvári járásban : 230 koronával : Goszthony Mihály dr. Bárdibükk. — 200 koroná-
val: gróf Somssich Imre Hetes, gróf Festetich Vilmos Toponár, rgróf Pallavicini Ede és rgróf
Pallavicini György Mosdós. — 100 koronával : gróf Somssich László Hetes, Trux Hugó Szoma-
jom és Somssich Miklós Somogysárd. — 50 koronával : mezcsokonyai elemi iskola, hedrehelyi
hitelszövetkezet, a kaposmezi, gálosfai, hetesi, simonfai és nagyberki közjegyzség, Mezö-
csokonya, Gálosfa, Bsrénfa, Szentbalázs, Szomajom, Taponár, Kaposfüred, Nagybajom, Magyar-
egres, Várda, Taszár és Orczi községek. — 30 koronával : a kadarkuti körjegyzség, Visnye
község, Szecsányi József Hetes, Sinkovics Nándor Kaposszentbenedek, Jezernicky Dániel Mezö-
csokonya, Sidlauer Dezs és Stenczer Lajos Bszénfa, Politzer Ferencz Kisasszond, Biró Sándor
és Marton Lajos Jákó, Zoltán József Kiskorpád, Bathó József, Mérei Pál, Vay Gyula, Ródler
Róbert és Gyalog György Toponár, Bhm Ern, Pataky Vincze, Vasdinnyei Aladár, Sárközi
Imre és Igmándy Aladár Nagybajom, gróf Somssich Géza Bárdibükk, Lévai Ern Juta, Hegyessy
Iván Bodrog, jutái róm. kath. iskola, Herbay Pál Szentbalázs, Márfy Béla Hencse, Nagy Dezs
Kadarkút, Szent Imre-pusztai földmívesiskola, Kasza Ferencz és Szammer Ignácz Mosdós,
Grünhut Ede Dombóvár, Németh Pál Rákó-puszta, Petracsek Vilmos Hedrehely, Klepeisz Jen
Orczi és Tihanyi Péter Taszár, Gaál János Kaposmér. — 10 koronával : Kiss János Gálosfa,

Sziebenbszt Béla Várda, Erényi Ignácz Nagyberki, Kuthy Elemér és Odor Ignácz Taszár, Fröhlich
József Kaposhomok, Szonyú István és Kutas Sándor Taszár, Újvárfalva, Somogysárd, Patza,
Szilvásszentmárton és Zseliczkisfalud községek.

A szigetvári járásban: 100 koronával : özv. Biederman Ottóné Mozsgó és gróf Bobza Pál
Szarvas. — 50 koronával : a drávafoki, görösgali, gyöngyösmelléki, mozsgói, somogyhárságyi
és németladi körjegyzségek, Szentlászló, Almamellék, Boldogasszonyfa és Szigetvár községek.
— 30 koronával : Kisdobsza és Nagydobsza községek, Grubanovich Ákos Molvány-puszta,
Vestergom János Németujfalu, Perczel Vilmosné és Glatz János Turbék, gróf Festetich Imréné
Csert-puszta, Weisz Arthur Palaj-puszta, Fridrich Antal és a Róm. kath. iskola, Szili Ádám dr.,

polgári iskola, Kriszt Béla dr., Ali. el. iskola és Rusa Ern dr. Szigetvár, gr. Hoyos Miksa Német-
lad. — 10 koronával : Somogyapáti, Basa, Somogyhatvan, Pata, Poklósi és Somogyviszló.
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.1 nagyatádi járásban: 250 koronával: gróf Széchenyi Emil Lábod. — 100 koronával:
báró Tallián Dénes és Somogyi Gyula Szabás. — 50 koronával : lábodi iskola, rinyabesenyöi
iskola, Gige, Csököly, Bolhás, Somogyszob, Szabás, Tarany, Háromfa, Bélavár, Vízvár, He-
resznye, Nagyatád, Kutas, Kisbajom, Beleg és Lábod községek, a lábodi jegyzség és a Nagy-
atádvidéki jegyzség. - 30 koronával: Fekete Ern Koplaló-puszta, Gampf István Miké, Birck
Hermán Bolhás, Frank János Somogyszob, Pál Ödön és Lange János Tarany, Politzer Géza
Tarnócza, Soblagetter Mátyás, Brém Sándor, ifj. Horváth Mihály és Rengel Ferencz Tarany,
Fülöp József, Fülöp Imre, Krénusza József, Bánfi József, Márkus Károly, Strasser Mihály és
Tatarek Rezs Háromfa, Boncz József Tarany, Klein Sándor Vizvár, Iván József, Peltzman
József és Nagy Lajos Lábod, Tallián Gyula, Boronkay Lajos és Gluzek Lóránd dr. Kutas, ifj.

Somssich Andor Miké, gr. Széchenyi Aladár Görgeteg. — 10 koronával : Böröczfy János és
Hagyárossi Gyula Szabás, Mácsovits Lajos Teklafalu és Tóth István Lábod.

A csurgói járásban : 200 koronával : Br. Inkei József Iharosberény. — 100 koronával

:

Özv. br. Szegedi Sándorné Inke, özv Beniczky Gáborné Czinkota és gróf Zichy Ödön Zákány. —
50 koronával: Csurgó, Iharos, Pogányszentpéter, Somogycsicsó, Iharosberény, Inkey-antalfa és Inke,
Zákány és Gyékényes községek, a miháldi, porrogi és alsoki körjegyzség. -- 30 koronával:
Babocsay László Berzencze, Meller Henrik, Szabó Vincze és Hochreiter Kornél dr. Csurgó, Meszli
Kamii Iharos, Fischer Antal Inke, Klein Jen Inkeyantalfa, Klein Soma Inke, Hayden Imre
Miháld, Madár Rezs Sand és Gyémánt József Surd. — 10 koronával: Stern Lajos Gánna-puszta,
Szecskái' János Lisz, Nóvák János Nagyfakos, Keglevich Béla Somogyszentmiklós, Breier Izidor
Bagolasáncz, Ivancsics Ferencz Örtilos, Korosecz János Zákány és Nemespátró község.

A marczali járásban: 300 koronával: Gróf Festetlen Pál Böhönye, gróf Széchenyi Bertalan
Felsösegesd és gróf Hunyady József Kéthely. — 200 koronával: Gróf Széchenyi Andor Marczali. —
100 koronával: Vessey Lajos Szcsény-puszta, Nagyszakácsi és Tapsony községek. — 50 koronával:
Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Fnyed, Vörs, Böhönye, Csákány, Alsósegesd,
Felsösegesd, Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztur, Nagygomba, Marczali, Mesztegnyö, Bize, Kele-
viz, Nemesdéd, Varászló, Vese, Nemesvid. Somogysimonyi, Boronka, Csmend, Nikla, Puszta-
kovácsi, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogyfehéregyház, Horvátkút és Sávoly községek, a
tótszentpáli körjegyzség, a kéthelyi hitelszövetkezet, a kéthelyi ipartestület, a nemesdédi hitel-

szövetkezet, a nemesdédi takarékpénztár rvtársaság és a róm. kath. iskola Tótszentpál. — 30
koronával: Halápi Oszkár, Brand Ferencz és Petra István Böhönye, Tárcsái József Kéthely,

Ádám János, Kasza Sándor dr., Leliner Vilmos, Pataki Ignácz, Révai Rudolf dr. és Gold Samu
dr. Marczali, gróf Forgách Károlyné Nagygomba, Krónberger Adolf Márton-puszta, Desevffy
Aladár Vese, Mészáros Lajos Tapsony, Juhász Kálmán, Vörös Lajos és Barcza Ödön Puszta-
kovácsi, Szántó László és Récsey Antal Somogysámson, Vizi István és Nemeskéri Kiss Imre
Nagyszakácsi és Keresztes József Tótszentpál, Kund Gusztáv Somogyfajsz. — 10 koronával:
Margalit Ödön Dávad-puszta, Günsberger Ödön Terebezd-puszta, Ágoston József, Nagy Imre
és Fakó Kálmán Nemesdéd, Virth Ödön Vese, Ádám Pál, Tompa Péter, Kántor György és
Kanzli Gyula Nemesvid, Szirják Ferencz és Issó Sándor Somogysámson.

A lengyeltóti járásban: 300 koronával: Basch Gyula Budapest. — 200 koronával: Tallián

Andor Osztopán és gróf Zichy Béla Lengyeltóti. - 100 koronával : Horváth Mihály Babod-
puszta, özv. gróf Széchenyi Imréné Somogyvár, gróf Jankovich Tivadar Szöllösgyörök, gróf
Jankovich László Szöllösgyörök és Gyulai Gaál Gaston Balatonboglár — 50 koronával : Ipar-

testület Lengyeltóti, balatoni halászati részvénytársaság Siófok, boglári takarékpénztár részvény-

társaság Balatonboglár, községi iskola Balatonlelle, Buzsák. Balatouszemes, szöd, Gamás,
Somogyjád, Edde, Osztopán, Somogytur, Látrány, Lengyeltóti, Hács, Fonyód, Somogyvár,
Szöllösgyörök, Szllskislak, Balatoncsehi, Orda, Gyugy és Balatonlelle községek. -- 30 koro-

nával : Balatonboglár, Fischer Gyula, Vértess Ferencz és Zbinyovszky Lajos Gamás, lnkey
László és Hirsch Ödön Bogát-puszta, Viniss Fülöp Osztopán, Klenovics Sándor Viszak-puszta,

Hennel Géza Galambos-puszta, Kunfi Lajos dr. és Busi Balázs Somogytur, Kurucz József
Babod-puszta, Koller József Látrány, Hánny Aladár Rád-puszta, özv. Löwensóhn H -né Látrány,

Gráner Albert Pusztaberény, Paulinyi János és Jerfy Adolf Lengyeltóti, Otoeska Béla Somogy-
vár, Löwensóhn Ern Somogyvámos, Róm. kath. iskola Somogyvár, Weisz Ignácz Szöllösgyörök,

Madách Kacskovich Hermin Szllskislak, Hinteröcker Sándor és Németh Lajos Szöllösgyörök,

Krása Jen, Hónig Izidor és özv. Szalay Imréné Balatonlelle és Kacskovics Mihály Béndek-
puszta, Jankovich Bésán Gyula Öreglak, Kacskovics Kálmán Gyugy. — 10 koronával : Puskás
János Látrány, Frank Miksa és fia czég és Frank Lajos Balatonboglár.

A tabi járásban : 200 koronával : Satzger Géza Ádánd. - - 50 koronával : Lamm Miksa
Pél-puszta, ságvári hitelszövetkezet Ságvár, tabvidéki takarékpénztár Tab, északsomogyi takarék-

.

pénztár Tab, Kiüti, Köröshegy, Városhidvég, Ságvár, Nyún, Karád, Nagyberény, Som. Nagy-
csepely, Teleki, Jut, Balatonendréd, Zamárdi, Kötcse, Szárszó, Szólád, Tab, Tomaj és Zala köz-

ségek és az Ádándi körjegyzség. — 30 koronával : a balatonföldvári fürd részvénytársaság

Budapest, a balatoni klub Budapest, Csik Gyula, Hencz Jen Karád, Olvasókör Ádánd. Satzger

Pál Bálványos, özv. Kiss Vilmosné Kötcse, Sztanó Sándor, Csoór Miklós, Alorvai Miksa, Mészáros

János és Wettengel Károly dr. Tab, br. Rubido-Zichy Iván Nágócs. — 10 koronával : Lamm
Bertalan Pél-puszta, Szabady Béla Városhidvég, Álló István Nyún, Margalit Alfréd Karád.

Az igali járáshan : 200 koronával : Magyar kegyes tanítórend uradalom Mernye. — 100

koronával : báró Rubidó Zichy Iván Nágocs, özv. Gyulai Gaálné szül. Vasdinnyey Mária Büssu,

Jeszenszky Ferencz Magyaratád, Gyulai Gaál István Patalom, Kacskovics Zoltán Felsmocsolád.
50 koronával : igali járási takarékpénztár részvénytársaság Igal, magyaratádi hitelszövetkezet,

Somogyacsa, Andocs, Kapospula, Szabadi, Gölle, Igal, Bonnya, Kisbárapáti, Somogyszill. Török-

koppány. Szorosad, Miklósi, Kára, Somogydöröcske, Polány, Ecseny, Felsmocsolád községek,

a büssüi, magyaratádi és memyei körjegyzségek. — 30 koronával : Attala község, Hencz
Ferencz Andocs, Freytag Kamii Ráksi-puszta, Trombitás Mihály és Bogyay Imre Igal, magyar
kegyes tanítórend jószágkormányzósága Bemye, Szabó József Törökkoppány, Csekes Béla.

Hofrman J. és Szép Lajos Felsmocsolád. — 10 koronával : Csorna és Kisgyalán községek.
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Hajnal Miklós dr., Villax Gyula, Friedlander Manó dr. és Hukk György Igal, Vámos Károly dr.

Mernye, Sohr József és Petrók Gyula Somogyszil és Nöthig János Törökkoppány.
A barcsi járásban : 100 koronával : Barcs község. — 50 koronával : Babócsa, Bolhó,

Rúnyaujnép, Drávapálfalva, Somogytarnócza, Erdöcsokonya, Rúnyaujlak, Somogyvisonta, Darány,
Felsöszentmárton, Görgeteg, Istvándi, Kálmáncsa, Homokszentgyörgy, Kastélyosdombó, . Kom-
lósd, Peterliida, Somogyaracs, Drávaszentes és Szulok községek, a lakócsai körjegyzség, a

barcsi gözfürészgyár, a magyar leszámítoló és pénzváltó bank barcsi raktárai, az „Union" gz-
malom részvénytársaság els barcsi hengermalma, özv. Jeki Istvánné Barcs, gróf Erdödy Rudolf
Kastélyosdombó és községi iskola Lakócsa. — 30 koronával : barcsi sertéshízlaló részvény-

társaság, Spitzer Lipót és társa, Schmidt Fülöp, Stern Béni, Dorner S. fia, Lederer Rudolf,

Barcs és vidéke néptakarékpénztár részvénytársaság, Breuer Pál, Stern Hugó és Lajos, Huber
Gyula, Sárközy György és Perczel Gyz dr. Barcs, Stauber Albert Erdöcsokonya, Schilháin

Gyula Kálmáncsa, Lengyel József Lajosháza-puszta, Thassy Elemér Drávatamási, Stranszky
János és Strublitz Mátyás Szulok és Kammerer Ferencz Kastélyosdombó. — 10 koronával

:

Máté Lajos Erdöcsokonya, Piszár Antal dr. és Verbay József Barcs, Szirtes Lajos Kastélyos-

dombó és Rúnyaszentkirály község.
Kaposvár város 250 koronával és Kovács Seb. Gyula dr., Márft'y Emil, Tevely Béla dr.,

Kunffj' Adolf, Bárdió György dr., Kladnigg Alajos, Takarékpénztár r. t, és Mezgazá. Ipar

r. t. czukorgyára Kaposvár 30 koronával.

Az esztergomi fökáptalan 300 koronával és a budapesti papnevel 50 koronával.

A vármegye jelenlegi tisztikara

:

Fispán : Makfalvay Géza. Született Budapesten 1844 szeptember 8-án. Tisztikar.

Ugyanott végezte a középiskolát és a jogot. 1869-ben segédfogalmazó lett a kir.

táblánál. 187"2-ben törvényszéki bíró Kaposvárott, négy év múlva ügyvédi irodát

nyitott ugyanitt. Keresett irodáján kívül élénk részt vett a közgazdasági vállalatokban.

1892-tl a szili kerület országgylési képviselje volt 1901-ig, nemzetipárti pro-

grammal. A nemzeti párt feloszlásakor belépett a szabadelv pártba, 1903 novem-
berétl földmívelésügyi államtitkár volt a Tisza-kormány lemondásáig, 1905-ig,

s az országylésen a tapolczai kerületet képviselte. Számos gazdasági és kultúr-

egyesület munkás tagja és vezetje. Az 1910. év óta Somogy vármegye fispánja.

Fispáni titkár : Dekleva Rezs min. fogalmazó.

I. Központi tisztviselk

:

Alispán: Kacskovics Lajos. Született 1861-ben. Gimnáziumi tanulmányait Kapos-
várott, Nagyszombatban és Székesfehérvárt végezte, míg a jogot Budapesten hallgatta.

Szolgálatát Somogy vármegyében 1885-ben mint közigazgatási gyakornok kezdte

meg, tb. szolgabíróvá 1887-ben neveztetett ki, 1889-ben szolgabíróvá, 1893-ban a

csurgói járás fszolgabírójává választották, 1907-ben pedig a vármegye alispánjává,

Számos kulturális és gazdasági egyesületnek elnöke vagy igazgatósági tagja.

Fjegyz: Plachner Sándor, a Ferencz József-rend lovagja, Meghalt 1913
deczemberében. Másodföjegyzö: Krieger Ödön. /. oszt. aljegyzk: Kiss Emil dr.,

Lengcári Ferencz. II oszt. aljegyzk : Sipos György dr., Mócsi Zsolt, Közigazgatási

gyakornokok : Nagy F. József, Haám Lajos.

Árvaszék. Árvaszéki elnök: Bosnyák László. I. ülnök: Kapotsfy Béla, II. ülnök:

Strinovich Béla. III. ülnök: Varga Lajos. IV. ülnök: Bogyay Jen. V. ülnök: Papp
Kálmán. VI. ülnök: Svastits Elek. Másodföjegyzö: Kiss Kálmán. I. oszt. aljegyz:

Wiesner Géza dr. Közigazgatási gyakornok: Gaal Lajos dr.

Ügyészség. Fügyész: Andorka Elek dr. Aliigyész: Obetkó Károly dr.

Forvos: Szaplonczay Manó dr.

Levéltárnok: Molnár István dr.

Föállatorvos : Fikár József.

Irodáigazgatók : Pap István, Cziff' k\\Xí\\. Háznagy; Hamp. Sándor.

Irodatisztek : Tevely Elek. Szcs Imre, Egerszegi József. Alispáni kiadó:

Kramarits Dénes. Alispáni irattárnok: Magyary Gyula,

Irodasegédtisztek : Kotsi Horváth Endre, Mihályffy Antal, Gönclöcs János,

Rónai Albert. Horváth Ferencz, Egerszegi István, Kiss József, Babay Gyula,

Móricz Lajos, Pap Géza, Bódiss Ferencz, Bódiss Géza, Chriszt István, Kutasi
János. Gundy János. Szilágyi János, Gaál Nagy János, Pány Imre, Szecsdy
Ferencz. Dörey József, Kertesi Aladár, Vincze Imre. Magyary Albert.

II. Járási tisztviselk

:

1. Kaposvári járás: Fszolgabíró Svastits Nándor dr. Szolgabírák: Gaál
György és Sey Oszkár. Járásorvos Gáspár Imre dr. Közigazgatási gyakornok
Inkey Zsigmond. Irodasegédtisztek : Molnár Aladár. Lábos Lajos, Illés György.
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Járási számvev Wippelhauser György. Útfelügyel Horváth Imre. Járási m. kir.

állatorvosol- : Varga Sándor, Kiss Ferencz.

2. Szigetvári járás : Fszolgabíró Hegyessy János. Szolgabírák : Farkas Gyula,
Nagy Árpád. Járásorvos Szendrödy Károly dr. Irodaseyédtisztek : Kenessey István,

Richter István, Pápa Ferencz. Állatorvos Krizsán Ferencz. Útfelügyel Spilák József.

3. Nagyatádi járás : Fszolgabíró Tallián Andor. Szolgabíró Tóth Aladár.

Közigazgatási gyakornok ifj. Stefaits Pál. Járásorvos Schwarcz Mihály dr. Iroda-
segédtisztek : Szilágyi Gyula, Novacsek Béla, Noszlopy Géza. Számvev Kovács
Miklós. Állatorvos Fodor Rezs. Útfelügyel Jakab Sándor.

4. Csurgói járás : Fszolgabíró Boné Kálmán. Szolgabíró Jeszenszky Dezs.
Közigazgatási gyakornok Kovács Dénes dr. Járásorvos Éhn Kálmán dr. Iroda-

segédtisztek: Vágó Géza, Sürgt János, Tihanyi Gyula. Számvev Hegeds Zoltán.

Állatorvos Mészáros Gyz. Útfelügyel Radovits István.

5. Marczali járás : Fszolgabíró Lehner Vilmos. Szolgabírák : Sáfár Elemér
és Begedy Péter dr. Járásorvos Oold Samu dr. Irodasegédtisztek : Tóth Gyula,

Molnár Béla, Rónai Albert. Számvev Dómján Nándor. Állatorvos Gulyás Ferencz.

Útfelügyel Kovács János.

6. Lengyeltóti járás : Fszolgabíró Pete Lajos. Szolgabíró Bárány Sándor.

Járásorvos Berzsenyi Sándor dr. Irodasegédtisztek: Domokos Ferencz, Baán Péter,

Kun Emil. Számvev Tari János. Állatorvosok : Balázs József, Kukuljevic József

dr. Útfelügyel Kovács István.

7. Tahi járás : Fszolgabíró Bernáth Kálmán. Szolgabíró báró Weissenbach
Iván. Járásorvos Vettengel Károly dr. Irodasegédtisztek Szabady Antal, Kassay Gyula,

Bauer Gyula. Számvev ifj. Thury Mihály. Állatorvos Ambrus Mór. Útfelügyel
Retsky Péter.

8. Igali járás : Fszolgabíró Trombitás Mihály. Szolgabíró Bogyay Viktor.

Járásorvos Kollár Lajos dr. Irodasegédtisztek: Bárány Lajos, Kende Pál, Körmendy
Károly. Számvev Nagy Károly. Állatorvos Nyiri Ede dr. Útfelügyel Garay József.

9. Barcsi járás : Fszolgabíró Sárközy György. Szolgabíró Perczel Gyz dr.

Járásorvos Kronberger Adolf dr. Közigazgatási gyakornok Nagy Jen. Iroda-

segédtisztek: Kóbor György, Cserényi János, Simicz Gyula. Számvev Révész

Jen. Állatorvos Morvay Gyula. Útfelügyel Metz Lajos.

III. Megyei közkórházak

:

1. Kaposvári közkórház : Igazgató-forvos Szigeti Gyula Sándor dr. Osztály

-

forvosok : Telegdi Zsigmond dr., Jjllmann Antal dr., Schdffer Károly dr., Csurgó
Jen dr. Bonczoló forvos Potoczky Dezs dr. Alorvos Meszlényi Zoltán dr. Segéd-

orvosok : Halmádi Géza dr., Kohn Jen dr., Nagy Lajos dr. Gondnok Sárközy

Géza. Ellenr Szabó Andor.

2. Szigetvári közkórház : Igazgató-forvos Rosenberger Alajos dr. Alorvos

Vajda Ignácz dr. Gondnok Sárközy Kálmán.

3. Marczali közkórház : Igazgató-forvos Fülöpp István dr. Alorvos Téchy

József dr. Gondnok Kosa József.



SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI.

Az Árpád-kor elejének Somogysága (a szónak közkelet jelentésében vett „megye"

J-\ elnevezés az akkori fejletlen gazdasági viszonyok közt bizonytalan határú

és kezdetleges jogi szervezet intézményre nem megfelel megjelölés) óriási

területén aránylag kevésszámú nemességnek adhatott helyet.

A Balaton posványos bozótja, mely akkoriban még Somogyvár tájáig ért, a

Zseliczség erdvidéke, mely hajdan a nevét emlékül fenntartott községek (Zselicz-

szentjakab, Kisfalud. Kislak. Szentpál) határán jóval túlterjedt, valamint a Dráva
mocsaras árvidéke, mely a folyó egész partja mentén végighúzódott s Lakócsa

—

Drávafok—Sztára vidékén volt legszélesebb, nem volt alkalmas terület a megtele-

pedésre. Az ezen a részeken belül es lakható területen vert tanyát a honfoglaló

magyarság egyik része. Koppány vezér törzsének nevezi e magyarságot történel-

münk. A Drávántúlra. a mely vidék pedig késbb, a királyság korában, Somogy
vármegyének része lett, Koppány törzse nem ment át.

A Koppánytól vezetett küzdelem alatt e honfoglaló magyarság jórészt elpusz-

tult ; a megmaradtak, a felkelés következtében, a gyztes István büntet intéz-

kedései által
7
jogaikban, a tized fizetésére való kötelezéssel, ugyan csekély súlyú,

de vagyonúkban az elkobzással megsemmisít csapást szenvedtek.

Az elkobzott nemzetségi birtokokat István magához vonta s bellük részben

az egyházat ajándékozta meg gazdagon, részben a somogyvári várat látta el nagy
kiterjedés és elszórtan fekv területekkel, részben pedig a tulajdonul megtartot-

takkal a királyi hatalom gazdasági alapjait növelte.

A királyságkorabeli vármegyének azután megmaradt si nemessége mellett,

elbb királyi adományzás útján, kevésszámú, de inkább nagybirtoka, majd a vár-

szerkezet felbomlásával a várnépeknek nemesi szabadságra emelkedésével, tömege-

sebb, de kisebb birtokú új nemessége támadt. E hármas nemesség egyforma jogállása

következtében (az újabb nemesség sem volt mentes a tizedfizetés kötelezettségétl)

összeolvadt s nem lehet megállapítanunk, melyikbl emelkedett ki az a hatalmas

családcsoport, a mely öntudatosan, mintegy büszke megkülönböztetésül, fenntartotta

„nemzetségi" kapcsolatának tudatát, azt az oklevelekben megemlíteni („degenere",

„de generatione") el nem mulasztotta s a mely nemzetségeknek a vármegyébl
eredett, vagy itt meggyökeresedett tagjai egyképen jelents szerepvivi voltak

vármegyénk történetének.

Négy nemzetséget ismerünk, a mely nemcsak nemzedékeken át birtokos volt

a vármegyében, de innen is eredhetett, mert erre enged következtetni az a körül-

mény, hogy hármuknak a vármegye területén volt nemzetségi monostora s ezzel

kapcsolatban - úgy látszik temetkezhelye is ; míg a negyedik nem leg-

korábbi nyomai épp vármegyénkbe vezetnek.

E nemzetséget a B-, Gyr-, Rád- és a Tibold-nem.

A B-nemzetség (nevének régi írásmódja : Bu, Beu) si fészke a mai (Jád B-nemzetség

melletti) két Bü-puszta. melyen a Szent Kereszt tiszteletére monostort is emelt.

Két ága, a Thúz- (vagy Izsép-) és a Ders-ág országos szerepre emelkedett. Az elbbi-
nek els ismert se János ; ennek fia, Izsép, 1236-tól kezdve szerepel, tagja a

várföldek visszafoglalására felálbtott bizottságnak. Mint Kálmán herczeg' híve, a

Sajó melletti csatában esett el 1241-ben. si vagyonát G-yog (Tótgyúgy) egy részé-

nek megszerzésével növelte. Fia (II.) János IV. Bélától Miklósit nyeri adományul,
valamint Magyarinak addig a somogyi várnépek tulajdonát képez felét és Kölkedet.

Mint Kun László híve. a hódtavi csatában (1282) lelte halálát. Fiának, Trepknek
gyermekei közül (1313—1329) János a Laki Thúz, Péter a Létay, míg István két,

31*
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a Kürtössy és a Messzer család sei. Úgy látszik, az Izsép atyja Jánosnál egy nem-
zedékkel elbb élt aDers-ág se, Ders. Ennek két unokája Mihály (1287—1304.)
zágrábi püspök, majd esztergomi érsek és Fogas Péter (1294—1300) székely ispán.

A nemzetség birtokai növelésével tekintélyes vagyonra tesz szert, a melyeken
L449-ben osztozkodik meg. A B-nemnek egységes czímere nem volt, áganként, st
személyenként más-más czímerjelvényt használt (medvét, griffet, sast és oroszlánt).

Gyr-nemzetség. A (Ujör- (nevének régi írásmódja Geur-, Jeur-) nemzetség se Atha nádorispán
lehetett, a ki 1068-ban alapította a zseliczszentjakabi apátságot, melynek még
1243-ban is a nemzetség több ága (az óvári-kéméndi, a szerdahelyi, a szenterzsé-

beti és az ú. n. gesztenczei) a közös kegyura. Az óvári-kéméndi ág leginkább
Mosón és Baranya vármegyékben szerepelt ; somogyvármegyei birtokai (a Kálmán-
csehitl éjszakra es) Besenv (1913), Nágocs és Andocs (1208—1290), valamint

Gyarmat (1272—1296 közt).

A vármegyében élte le életét e nem szenterzsébeti ága. Ismert se Endes,
kinek utódai fleg Basal körül voltak birtokosok. Legnevezetesebb tagja Szehén
(Zayhan), 1318-ban itt szolgabíró volt, ki mint Károly Róbert párthíve, a király

mellett kardot is fogott. Fia, Konrád, atyja érdemeire való tekintettel kapta ado-

mányba (Kastélyos) Dombot.
Legnevezetesebb hajtása a Gyr-nemzetségnek a szerdahelyi ág. Ismert se

Saul (1230 körül), kinek dédunokája, Miklós, 1335-ben a szerdahelyi páloskolos-

tort alapította. Ennek kegyuraságát ugyan az 1345. évi osztálykor átadta bátyjá-

nak, Péternek, de megtartotta magát az 1245 óta a család kezén lev Szerdahelyi.

Az ág gazdagságát mutatja az, hogy úgy Péter, mint Miklós is 18—18 falut kapott

osztályba csak vármegyénkben. Hy vagyon elég nagy volt arra, hogy majdan alapul

szolgáljon a szerdahelyi ág három családjának, a kisebb szerep Dancs (Dancsffy)

s a nagyobb jelentség Imreffy és Dersffy, valamint az ebbe beházasodott csalá-

dok emelkedésének.

A nemzetség czímerét kék pajzsban arany liliom alkotta, sisakdíszül a pajzs-

beli Hliommal ; a takarók színe kék-arany.
Rád-nemzetség. Kisebb tagú nemzetség volt a Rád nem (régi írásmódján Ráad, Rad), mely

a Balatonszemes melletti Radon és környékén volt birtokos. Nemzetségi monostort

nem emelt magának, tán megfelel gazdagság hiánya miatt, vagy mert a törzshelyén

részbirtokos fejérvári káptalan és pannonhalmi apátság ellátta lelki szükségletét.

Ezért 1255-ben ez utóbbinak át is engednek néhai Heym comes fiai Radon 30
holdat. 1257-ben megkezdik a Rádiak a Tárd körüli birtokok eladását is; 1261-ben
Rád-nembeli Imre fia Rád és osztályos társai elidegenítik egész Tardot. A nem-
zetségnek a király és az egyház szolgálatában a vármegyébl kiemelked tágabb
szerep jutott, de ez nem itt, hanem (1250-ben) a szomszéd Pozsega és Veszprém
vármegyében való terjeszkedéshez vezetett.

A nemzetség czímerét nem ismerjük.
Tiboid-nemzet- Legmesszebb nyúló történeti hagyománya van a negyedik törzsökös nemzet-

ségnek, a Tibolcl-nenmek, mely Kézai szerint meg Géza fejedelem idejében köl-

tözött be. Korán szerezhette a drávamenti birtokokat s ezek központját. Babócsát,

a hol szent Miklós tiszteletére benczésmonostort emelt. Már 1231-ben nagy vagyon-

nal rendelkezik ; els ismert sének. Bodornak fiai : Jakab, Kozma, Pethe. Tamás.
Bodor és Tibold, ekkor 27 dráváninneni (tán mind somogyvármegyei) helységen,

köztük Babócsa, Tarnócza, Komlósd, Péterhida, Bolhö, Lábod és az ennek kör-

nyékén lev falvakon osztoznak. Késbbi szerzés Som és (az eltnt) Kapurév.

A nemzetség legkiválóbb tagja Tibold volt (1231—1269 közt két ily nev tag élt),

a ki báni méltóságot töltött be.

A nemzetség, melynek a Babócsán birtokos ágát Babócsaiaknak is nevezték,

a XIV. század közepén megsznt Somogyban birtokos lenni.

Mint a Rád-nemnek, e nemzetségnek sem maradt czímeres emléke.

A négy törzsökös nemzetségen kívül rövidebb-hosszabb ideig birtokosak vol-

tak a vármegye területén más nemzetségek is.

Betelepült nem- A Csák-nemzetségböl Izsák comes lett a vármegyében birtokos, 1231-ben

II. Endrétl Tamásdon kapván egy telket. 1269-ben pedig Péter fia Mihály IV.

Bélától Erdcsokonyát és Nyimen az udvarnokok földjét nyeri. A Dorozsm a-nem

Garay-ága ismeretlen módon lesz birtokossá a vármegyében : 1322-ben Gyogon

(Tótgyugyon) szlleje van; 1330-ban Akcs (Akcs-Magyari vagyis Bucsák), Gyógy
és Vétve helységeken osztozik. A Gatal-nem 1324-ben a mai Fenék-puszta mel-
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lett es Hotenfalva mellett volt birtokos. A Guth-Keled-nem korábban került a

vármegyébe ; 1263-ban már bír itt Peled fia Vid, ki a kegyurasága alatti csatári

monostornak bibliájáért, melyet elzálogosított s kiváltani nem tudott, cserébe adta

Laplocz somogyvármegyei birtok t illet részeit. 1317-ben a nemzetség fels-

lendvai ágából Miklós Berényt, Osztopánt és Dencset kapja ; ugyan 1323-ban

megveszi Barátit, fia Miklós 1343-ban Pálcza (Pócza) egy részét és Déshidát

(Dessedát). A Gyovad-nemhez hozományként jutott 1309 eltt Déshida. A Héder-

nemzetség Héderváry ágából való Jakab még 1278 eltt nyeri Fonyót, de htlen-

sége miatt ez évben elveszti. Az Anjouk alatt a család azonban újra birtokos

lesz a vármegyében ; 1438-ban megkapván Somodort és Tömörkényt. A Hahót-

nemzetség, mely az Alsólendvai Bánffyakban kihalásukig birtokosa a vármegyének,

a segesdi kerületben 1277-ben a két Dobszát, 1280-ban a Segesd melletti Csehet

nyeri öregebb Erzsébet királynétól. Ideiglenesen birtokos volt még Sukorod, Surd,

Móriczhely. Kákonya. Vörs, stb. helységekben. E nemzetségtl Sukorodot, Surdot

és Kákonyát perbeli egyesség alapján a Jái-nembeli Niczk-ág veszi át 1268-ban.

A íTacsw's-nemzetségbl 1331-ben Szécsényi Tamás királyi adomány alapján lesz

itt birtokos. Merkén, Tapsonban, Terebezden, Sitkén, Szobon és Bernieken. A Monosdó-
nem kora birtokosa a vármegyének, 1231-ben övé Basal, Kaposvár, Amak vagy
Omak (a Kapós mentén, Kaposfüred mellett), Reng-Sár, 1270-ben Ropoly és

Márk is. 1319-ben birtokaikat a király elkobozta. Az Osíi-nemzetség 1230-ban
Nágócs, 1324-ben Kisasszond ura ; a vármegyének nagybirtokosa csak késbb lesz

a belle kiemelkedett Kanisay család, fleg 1371 óta, a mikor a királytól cserébe

kapta Szentpált, Varászlót, Gencset, Remeteszentpétert és más vármegyei helységet.

A Péez-nem legmagasabbra emelkedett ágában, a Marczaliakban telepedett itt meg

;

egyenes se, Gergely szerezhette a marczali uradalmat 1309 körül, melynek bir-

toklásáról fiát, Joachimot, már Marczalynak nevezték. Késbbi szerzések Lábod,
Kröshegy. Segesd, Somogyvár, Babócsa, Zákány, Pata. A rokon Berzenczeiek

Lajos alatt Berzenczét és 34 helységbl álló tartozékait és Szent Erzsébet várát

szerzik. A PoA;-nemzetség 1251 eltt bírta Jabát és Barátiban és Sokorón szl-
ket ; ekkor a rábai premontrei zárdának adományozza. 1302 óta Kiliti mellett és

Juthon lesz birtokossá, míg a Hunyadyak alatt a megye déli részén, Drávatamásiban
és Gárdonyban. A .Kátóí-nemzetség Roland (nádori) ága már 1283 eltt bírja Patát,

Szentgyörgyöt, Lapát. Azokat a birtokokat, a melyek a XVI. században a Gyulaffyak

kezén vannak, ezek nem nemzetségüktl örökölték, hanem hozományként kapták
Gersei Peth és a Zrinyi családok után. A ,&á&-nemzetség II. Géza alatt jön a

vármegyébe, tle nyervén a Mosgótól éjszakra fekv Tötts-földet. Késbb jut bir-

tokába Gyalán. E nem Zopa-ága 1310 körül a Zseliczségen szerez birtokot. Még
a mohácsi vész után is birtokos a vármegyében. A Szalók-nem már 1232 eltt

Nagyberény ura, 1279-ig övé Ádánd, '1346-ig Tötts, másként Szentegyed.

Ezek mellett a nemzetségek mellett voltak a vármegyének oly nemes családai
T
me" csaTédoic.

is, a melyek nemzetségi eredettel nem dicsekedhettek, de fellépésük közeikori

ezekével s mert a nemzetségeket jellemz kiterjedt, sokszor az országot behálózó

birtokkapcsolatok nem vonták el a vármegyébl, ezzel jobban össze is forrtak.

Byen család mindenekeltt a Mérey család, mely 1246-ban nyeri adományba
a nevét visel Méret (Mért), 1343-ban ehhez Papsára és Szomajom járul. A másik
a Perneszi család, a melynek se, Péter, 1273-ban a somogyi várbirtoknak Oszto-

pán (akkor Ztupan, Oztupan alakban jelentkez) helységben fekv szántóit, és

kaszálóit nyeri IV. Lászlótól.

Valamivel késbbi a Zichyeh feltnése, els ismert sének, Paskának, Szajki

Gál testvérének személyében. Paska fiai, László és Jakab, 1347-ben Szlst és

Lullát szerzik; 1351-ben említtetnek elször mint Zicsiek (nobiles de Zich).

Körülbelül ugyanekkor kezd itt szerepelni az rsi (késbb németújvári)

Batthyány és az Anthymi család is.

Mind e családok fénykora az Anjouk és a Hunyadiak kora. A nemzetségi
ágak szétválásával, új telepedésekkel, nemesítéssel a nagyterjedelm vármegye
nemessége is megszaporodott. A vagyonosabbak országos érvényesülést kerestek,

a közép- és kisnemesség megmaradt a vármegyében.

Legjobban a Hunyadiak korának nemescsaládait és ezeknek birtokviszonyait Nemesek

ismerjük, Csánki Dezs kutatásai alapján. Az akkori nemesség tán teljes név- korában
3

"

lajstromának összeállítása mellett fényt vetett a birtokváltozások jogi alakjára,
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a birtokszerzés módjára is. Kb. 700 nemes családot említenek forrásai, tehát annyit,

a mennyi a vármegyében egyidejleg az 1840-es évekig többé nem szerepel.

A régi nemzetségi családok (Marczalyak, Szerdahelyiek, Thúzok) mellett

jelents szerepet játszanak ekkor a Dombaiak, az Újlakiak, a Gordovai Fáncsok,
az Alapyak. a Szenterzsébeti Forster, a Tolnai Bornemiszák mint nagybirtokos,

valamint a középbirtokos Geresgali Batthyány, Szobi, Zákányi Bodiszló, Hetesi,

Korotnai. Endrédi Somogyi, Tóti Lengyel, Perneszi, Mérey, Zichy stb. családok.

A kisnemessóg a ma is kuriális helyeknek ismert Szakácsi, Vid, Kisfalud

és Déd helységekben és Túron tömörült.

Egyes nagyobb családoknak a Hunyadiak alatt történt kihatása, a Jagellók

trónfoglalásával másoknak felemelkedése, a XVI. század folyamán jelents vál-

tozásokat okozott a birtokviszonyokban. Ezeknek meglehets teljes átnézetét a
mohácsi vész utáni adólajstromok adják.

a török uralom. A török terjeszkedése a nemesség gazdasági viszonyait támadta meg. A gaz-

dasági pusztulásra jellemz a portáknak (jobbágytelkeknek) folytonos esése.

1495-ben még 11.084 portán van jobbágya a nemességnek, 1534-ben 7348 porta

adózik, 1542-ben már csak 6536 jobbágytelket írnak össze, míg 1550-ben 280
felvett helységben mindössze 1229 porta volt adó alá vonható.

A török uralom szétzte a vármegye nemességét. Azok, a kiknek távolabb

biztos menedéket nyújtott birtokuk, oda költöztek ; mint a Batthyányak, a Szerda-

helyi család, a Báthoryak, Fáncsyak, Nádasdyak ; mások igyekeztek ily menedéket
szerezni. A szegényebb köznemesség Kiskomárom (Komárváros) védelme alá húzó-

dott s onnan igazgatta elhagyott birtokának gazdasági ügyeit. Mikor pl. 1610-ben

a vasvár-szombathelyi káptalan — a mely az 1575. évi XVII. t.-cz. alapján vár-

megyénkben a hiteles helyi mködést ellátta — Szentviszlói Dese Györgyöt beik-

tatja Nagygomba, Berjegh és Kelevíz birtokába, a káptalani kiküldött az akkor
vármegyénkhez számított kiskomáromi végházban, „a bátorságos és biztos, és a

nevezett birtokokkal szomszédos" helyen a következ nemeseket találja: Ákosházi
Sárkány István alkapitányt, Horváth Péter és Keönczöl Máté vajdákat, Talliay

Györgyöt, Bandi Bálintot, Franko Jeromost, Végh Gergelyt, Tartó Istvánt, Fekete

Ferenczet, Pusérffi Mihályt, Inakody Györgyöt, Kozorus Pétert, Horváth Balázst,.

Kiss Imrét, Bucsányi (másként Chey) Lrinczet, Bogács Andrást, Somogy vár-

megye bírói székének ülnökét („iurato assessore sedis iudiciariae comitatus Simi-

giensis", táblabíró?), Koroknai Mihály és Zalai Pál ugyanottani „stipendiarius"

katonákat, Kovács Mihály somogyvármegyei alszolgabírót és Viisdi Zij Balázst.

A beiktatáshoz megjelentek a szomszédos birtokos, gróf Nádasdy Pál jobbágyai

is : az akkor már török uralom alatt lev Marczaliból Kozmay Balázs, Nagy Máté,

Veörös János, Zalay András, Tóth Balázs, Jády Mihály és Pathács János, Kolon-

ból pedig Hajas György, Becsen András és Szabó János. Csak a kuriális nemes-
ség maradt meg régi telepén, vagy húzódott vissza még a török uralma alatt.

Legalább arról, hogy a nemesdédiek a törökök idején helyben laktak, kétségtelen

adat maradt, mely még az 1690. év eltti korra vonatkozik.

a törökök ki- A törökök kizésével a régi nemesség elfoglalhatta régi helyét. Zala, Vas,
1-

Veszprém vármegyébl, hol meghúzódott, st távolabbról is újra benépesült Somogy.
A visszaállított vármegye ez új nemessége elssorban azokból alakult, a kik

itt a leszármazás jogán, királyi adomány, vagy zálogjog alapján nemesi jogú bir-

tokosok voltak. Az oly nemesek száma, a kiknek saját birtokuk nem volt, s így
más birtokos jobbágytelkén gazdálkodtak — az ú. n. taxalistáké —, ekkor még
csekély volt ; oly nemesekrl pedig, a kik pusztán szellemi tevékenységbl (ügy-

védek, gazdatisztekként) éltek a vármegyében, alig van adatunk. Bérlet alapján

a megyébe nemesség ekkor még nem telepedett; az els tudott eset magának az

új fispánnak, gróf Nádasdy Tamásnak a megtelepedése, ki az esztergomi káp-

talantól Tapsonyt bérelte vármegyénkben, a melyben az sétl bírt uradalmakat

már a gróf Széchenyiek kezére juttatta a királyi adományozás.
Nemesi össze- A birtokos nemességrl az egész vármegyére kiterjedleg az a nagybecs

"ban
' összeírás ad számot, a melyet a pannonhalmi tized ügyében felmerült 3000 frt

költségnek a birtokos nemesség közt leend kivetése czéljára 1726 szeptember

17-én állítottak össze Madarász László alispán és a szolgabírák. A vármegyének
1726 november 16-án bemutatott e jegyzék azzal, hogy nemcsak a birtokok

számát, de ezeknek minségét is feljegyezte, a birtokosok vagyoni viszonyaira is

vet némi fényt. A községek után öt csoportban, 3 (els osztályú), 6 (másodosztályú),
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9 (harmadosztályú), 12 (negyedosztályú) és 15 (ötödosztályú) frt hozzájárulással

terhelte meg a birtokosokat, míg a puszták után, megkülönböztetés nélkül, 2 frt

és 50 dénárral (félfrttal).

Ez összeírás szerint a vármegye birtokosai — legnagyobbrészt egyszersmind

itt lakó nemessége — ezek voltak

:

Hg. Esterházy majorátusa (1 öo. Kaposvár ; 6 no. Jád, Csoknya, Tótszent-

pál, Szomajom, Istvándi, Szenna; 4 ho. Aszaló, Magyaregres, Szentpál, Cserénfa;

67a mo. Koppány fele. Kovácsi, Töröcske, Kislak, Szántód, Szentbalázs, Kis-

falud; 2 eo. Gyarmat, Pulya községekkel és 23 — Újfalu, Ráczegres, Kaposf,
Keczel, Ivánfa. Öllevölgye-, Denna, Sörnyefa, Márczadó, Várvíz, Ropoly, Pölöske,

Nadosd, Vörösalma, Tótfalu, Merse, Nak, Galambos, Ótelek, Desseda, Lapa,

Papsára, Kisjád — pusztával). A Németujvári gróf Batthyány család (a birtokok

haszonélvezete özv. Ádámné Strattman Eleonóra grófnt illette ; 1 öo. Igal ; 7 ho.

Hidvégváros, Hidvégfalu, Juta, Hoboly, Bécz, Szuliman, Almamellék ; 4 mo. Német-

egres. Szabadi, Merenye, Nemeske ; 3 eo. Szörény, Tótkeresztúr, Diós községek-

kel és 8 — Somodor, Oroszi, Rebecz, Szentmárton, Szentegyed, Mozsgó, Töröcze,

Szentmiklós — pusztával). Gróf Erdcly Sándor (1 mo. Hencse községgel). Gróf

Esterházy János
(

1
/2 no. Szili fele, 7a no - Csorna községgel és 4 — Bonnya, Szanács,

Döröcske, Marosd — puszta felével). Gróf Harrach (1 eo. Kéthely, Magyarival

;

2V2 n0 - Korpád, Szólád, Szili fele; 4 x
/a ho. Balatonberény, Varjaskér, Henész,

ZádoJ, Szárszó. Csorna fele ; 4 mo. Balatonujlak, Sári, Mesztegny, Szemes ; 1 eo.

Rinyaszentkirály községgel és 19 egész — Erdalja, Must, Ság, Fülécz, Iklad,

Pulya, Nyír, Libiczkozma, Sáncz, Possa, Simonfalva, Edde, Agáros, Nezde, Tököskér,

Nagyberény, Nagymarót. Kismarót, Barátok — és 2 puszta— Bonnya, Döröcske —
felével). Gróf Pálffy (Lipótné ; 2 ho. Drávafok és Okorág községekkel). Prie rgróf
(Hercules Turinetti marquis a Prie ; 2 no. Csurgó, Szentmiklós ; 4V2

ho. Bagola

Szentgyörgyvárral, Alsók. Udvarhely, Vizvár, Gyékényes fele ; 8 mo. Nagymarton,
Szentkirály, Szenta, Bélavár, Háromfa, Tarany, Kónyi, Belek községekkel és 11 —
Fakkos. Móriczhely, Bonnya, Pápa, Pottyond, Kétnyár, Zsitva, Telek, Cseterkócz,

Kecskevár, Fdvár — pusztával). Gróf Rindsmaul (1 no. Babócsa; 3 ho. Magyar-

újfalu. Bürüs, Lad ; 5 mo. Ujnép, Apáti, Révfalu, Büss, Baté ; 1 eo. Várad köz-

ségekkel és 15 — Bécz, Aracs, Könyöked, Laksándor, Tóti, Pelencze, Sikádor
9

Orgyán, Tapazd. Endrcz, Dorogh, Vörösfa, Egerall, Adorján, Máriaasszonyfa —
pusztával). Gróf Széchenyi Zsigmond (2 öo. Marczali, Csokonya ; 5 no. Somogyvár,
Látrány, Kröshegy, Darány, Segesdvár ; 6 ho. Táska, Lábod, Tótszentgyörgy,

Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Barcs; 2 mo. Péterhida, Segesdváros községekkel

és 18 — Tarnócza, Györgyös, Kútf, Komlósd, Szederics, Vize, Szemes, Heresz-

nye, Bolhó, Szentes, Keresztúr, Barai, Aranyos, Szenteshegy, Tót-Barbas, Szent-

iván, Telekes, Gyugy — pusztával). Gróf Traunné (1 ho. Sellye ; 2 mo. Sztára,

Hatvan községekkel és 4 — Nagyág, Nádmellék, Ökördíj, Legincse — pusztá-

val). Báró Apponyi Lázár (1 no. Som községgel). Báró Babócsay Pál generális

(1 eo. Lápaf községgel). Báró Bakács Lukács özvegye, Csoknyay Éva (73 ho.

Túr harmada ; 2 mo. Csehi, Füred ; 1 eo. Magyaratád községgel és 4 — Dershida,

Uzd, Tatom. Halagosd — pusztával). Báró Majthényi György (1 eo. Lelle község-

gel és 3 — Péntekhely, Nagygamás, Kisgamás — pusztával). Báró Melczer (3 — Bor-

gyáncz. Haraszti, Zsibót — pusztával). Zichy Ádám (1732 óta báró ; 1 ho. Nágocs
;

1 eo. Zala községgel és 8 — Zics, Gerénd, Szls, Kára, Gyalud, Kettye, Jutom,

Tómé — pusztával). Anszfelder (Hanszfelder) Pál és Csoknyay Péter (Tahy-örökség;

V2 mo. Kaposkeresztúr fele; 1 eo. Gyalán községgel és 2 — Cserét, Tékes — puszta

felével). Antal János (4 — Csicsal, Pocza. Köcse, Rád — pusztával). Bácsmegyey
János és Szily Márton utódai (osztatlanul ; 2 eo. Szilvásszentmárton, Czegléd köz-

séggel ; 4 — Görösgal, Berekfalva, Kárány, Várallja — egész pusztával és Edde
felével; Frankovics alias Sabuh örökség). Dávodi Bakó Farkas (1 mo. Gárdony;
1 eo. Kistikos községgel és 2 — Kistamási, Gödeháza — pusztával). Balogh András

(

a
/3 mo. Mosdós kétharmadával; 2 — Pátró, Siva — puszta felével; Tahy-örökség).

Galántai Balogh János özvegye. Szentandrási Erzse (1 mo. Hosszúfalu; 1 eo. Szent-

mihály községgel és 1 — Mária — pusztával). Rendesi Bárány család (2 — Bog-
lár. Visz — pusztával). Bogyay József (1 ho. Jut községgel). Gödeházi-Alapi Csák
Mihály (1 eo. Csombárd községgel és 1 — Szentmárton —-pusztával). Czindery Ignácz

(1 ho. Nagyatád községgel és 1 — Döbr — pusztával). Szentviszlói Deseö család

(1 mo. Nagygomba községgel és 2— Berjeg, Keleviz— pusztával). Doby család (3 —
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Markócz, Mokorfa. Inakod — pusztával). Fekete János (1 eo. Boronka községgel és

5 — Gadács. Cser, Magyarod, Szentgyörgy, Kesz — pusztával). Festetics Kristóf

( 1 no. Böhönyc ; 1 ho. Gálosfa ; 6 mo. Balatonkeresztúr, Vörs, Balatonszentgyörgy,

Hollád. Toponár, Bszénfa ; 3 eo. Fehéregyház, Szentlászló, Hajmás községgel és

36 - Bár, Fövényed, Oszlár, Újfalu, Szentlucza, Kisbottyán, Szenttamás, Törjék,

Felslak, Szentmargit, Dávod, Cseprend, Nagybottyán, Sávoly, Gárdos. Vrászló,

Sinionyi. Fz, Derese, Szentgyörgy, Keresztúr, Csókak, Szigeth, Csigóth, Becze-
hely. Zarány, Sittke, Nagyapáti, Kisapáti, Fészerlak, Kiscsigó, Nagycsigó, Tót-
város. Hárshegy, Móriczfalva, Felstikos - - pusztával). Gaál Gergely (2 - - Kis-

dadfa, Szentmiklós — pusztával). Felsszelestey Góry Gábor és Póka Miklós

(Vj, no. Kadarkút harmada ; 2 ho. Sárd, Simonfa községgel és 3 — Csákány.
Ors, Remete — pusztával). Hadik Pál és Murlasi Mihály (1 eo. Pamuk községgel).

Heher András (1 — Szentörzsébet — pusztával). Horvát Dániel (1 mo. Liszó község-

seggel). Igmándy Márton (2 — Keményfa, Boldogasszonyfa — pusztával). Inkey
János (1 no. Iharosberény ;

1'

.

2
ho. Miháld, Gyékényes fele; 2 mo. Inke. Iharos

községgel és 11 - Dencs, Martony, Lepled, Csicsó, Zákány, Sand, Sukorod.
Saág, Páld, Szentpál, Magasd — pusztával). Jankovics István (

1
/2 öo. Buzsák fele;

2 no. Lak, Hetes ; 4 1
/ a ho. Kisberény, Tótgyúgy, Szlsgyörök. Kaposújlak, Berki

fele; 3
'/a mo. Vámos, Zsitva, Orda, Koposkeresztúr fele; 1 eo. Boda községgel

és 25 - - Vitya, Gille, Tömös, Szlslak, Béndek, Nagysz, Polány, Árpád, Tépeny,
Gyümölcsény, Cserit, Ótelek, Horpács, Röngösár, Landor, Szövécs, Kiskölked,

Nagyvitya, Nagyberény, Szentcsigét, Paczod, Herántfa, Tivodar, Középsiva. Baráti
- egész és 4 — Cserét, Tékes, Pátró, Szálacska — puszta felével). Radváni

Keezer István (1 eo. Bükkösd községgel). Kenései/ Péter (3 - Megyer, Fiad.

Ráknyi — pusztával). Keszthelyi Mihály (1 eo. Tömörke községgel). Király család

(1 eo. Gyöngyösmellék községgel és 5 — Födénd, Szigecske, Szécsénfalva, Farkas-

falva, Miké - - pusztával). Koroknay család (1 öo. Nagybajom ; 1 ho. Kisbajom

;

1 eo. Lukafa községgel és 20 — Koroknya, Balogd, Lencsén, Kak, Lók, Bes-

senye, Öszpöte, Szentkirály, Horvátkút, Nagykölked, Mór, Kovácsi, Szerászló,

Kerekesszenttamás, Ipoldfalva, Szentiván, Zsipfalva, Tótfalu, Szörénke, Vitorág —
egész és 1

/3
— Szentimre-puszta harmadával). Felskubinyi és Deménfalvi Kubinyi

család (4 mo. Basal, Molvány, Poklosi, Pata községgel és 5 — Hosszúfalu, Egerall,

Ternafa, Artésháza, Berencz — pusztával). Tóti Lengyel (Miklós) özvegye (Mar-

tonfalvai Magdolna ; 1 no. Lengyeltóti ;

2
/3 és V2 ho. Túr kétharmada, Osztopán

fele ; 1 eo. Gamás községgel és 12 — Babod, Tárd, Tetves. Baba, Fonyód,
Béseny, Szentgyörgy, Mohács, Vasad, Gárdony, Ács, Sudak — pusztával). A Tóti

Lengyel és a Mérey családok (osztatlanul ; 72
öo. Buzsák fele ; 3 no. Gige,

Kadarkút, Hedrahely ; 1 ho. Viszló ; 1 mo. Tab községgel és 26 — Bondófércz,

Faisz, Kürtös, Szend, Bogát, Alsóvisnye, Felsvisnye, Középvisnye, Hódos, Kenész,

Horogvég, Körmend, Alsóugal, Felsugal, Torvaj, Lulla, Bábony, Kás, Nény.
Csömend, Dada, Szerdahely, Szentkirály, Gyöngyös, Csaba, Tabszls — egész

és 2
/3
— Szentimre-puszta kétharmadával; az ú. n. Somlyai-Fajszi-örökség).

Madarász László (alispán
; 7-2 no - Berki ;

l

/3 mo. Mozsdós ; 2 eo. Kistamási,

Csert községgel és 7 — Kercseliget, Szederjes, Nádf, Kis- és Nagysiva, Gyócsi.

Kotosd, Fenék — egész és V-?
— Szalacska-puszta felével). Szentpéteri Malik

Ferencz (1 ho. Visonta ; 2 eo. Rinyaujlak, Porrogh községgel és 4 — Bakháza,

Felslak, Alsólak, Verpecz — pusztával). Báró Melczer és Vasdinnyei Miklós

(1 mo. Szabás községgel). Niczky György (1 ho. Gadány községgel). Nitray Ádám
(1 eo. Patalom községgel). A família Pernesziana (1 no. Kaposmér ; 21

/a ho.

Ádánd, Geszti egész és Osztopán fele ; 2 1
/2 mo. Bálványos, Bolhás egész és

Kapoly fele és P/2 eo. Miklósi egész és Jákó fele, községgel és 15 — Kisalbert,

Pernesz, Pessze, Kettye, Csegye, Eresen, Kiskara, Gutta, Potoly, Bábond, Nagy-
albert, Könyöked, Tokaj, Bodrog, Bárd — pusztával). Pulay Ferencz (1 eo.

Várda községgel és V2
— Edde-puszta felével). Sárközy János (1 mo. Ötvös

;

2 eo. Pusztakorpád, Kisasszond községgel és 2 — Szentiván, Kozma — pusz-

tával). Satth (Schot) Gergely és Ujváry Péter (1 — Dióskér — pusztával).

A Kerecsényi Szalay család (1 no. Berzencze ; 1 ho. Surd, 2 eo. Or, Sarkad

községgel és 7 — Szentpál, Bogárd, Felslankócz, Alsólankócz. Orczád. Szent-

lászló, Asszonyvár — pusztával). Szalay Ádám
(

1
/2
— Orczi-puszta felével).

A Thulmon család (2 mo. Nikla, Kisgomba községgel és 5 — Sörnye, Nagylók.

Nádszegh, Vrácsik, Németi — pusztával). Vásonyi Gergely (1 eo. Mocsolád köz-
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seggel és 1 — Kismernye - - pusztával). Vésey István (1 eo. Vese községgel és

1 — Szkedencs — pusztával). A Vithnyédy család (1 ho. Kazsok községgel).

~\Ylassics János (1 mo. Zimány községgel és í
/.i
— Orczi-puszta felével). Zaigár

György (1 mo Dombó községgel és 1 — Parragh — pusztával).

A kuriális helyek nemességét névszerint nem vették fel, hanem nemesi telek-

ként 50 dénárt állapítván meg, a nemesdédi nemesekre 68 frt 50 dénárt, a vidiekre

39 frtot, a szakácsiakra 55 frtot, a pátróiakra 55 forintot és a kisfaludi neme-

sekre 17 frt 50 dénárt vetettek ki.

Jelentékeny számmal és terjedelmes birtokkal szerepelnek ez összeírásban az

egyházi birtokosok. Ezek a veszprémi püspök, az esztergomi, a veszprémi és a pécsi

káptalan, a kapósfi, a zseliczszentjakabi, a tihanyi és a vaskai apátságok, a

vörös papok nagyszombati kollégiuma, végül a székesfehérvári örkanonok (ekkor

gróf Nádasdy László csanádi püspök), kiknek kezén 34 egész és két fél községet

és 52 pusztát találunk.

A királyi kincstár birtokában volt két (Kutas harmadosztályú és Belezna

másodosztályú) község és egy (Szent-Péter-) puszta.

A vármegye nemességének vagyonban nem dús, de számszerit jelentékeny Kuriális neme-

részét éppen azok tették, a kiket az összeírás nem névszerint sorol fel, hanem
nemesi telekszám szerint, községenként vesz számba : a dédi, vidi, szakácsi, pátrói

és kisfaludi kuriális nemesek. E kuriális helyeken megkülönböztették a törzsökös

és jövevény családokat. A törzsökös családok birtokjogukat és nemességüket —
úgy látszik — még a török foglalás eltti idre vezették vissza. S ezek, valamint

a hatóságok is, jövevényeknek tekintették a török világ alatt vagy közvetetlenül

utána beköltözött és beházasodott családokat.

A törzsökös családok neveit III. Károlynak 1718-ban és 1719-ben adott meg-
ersít adományaiból tudjuk. Régi birtokjoguk megersítését kapták Cseke János,

Fakó Ádám, Kulcsár Mihály, Lukács János, Nagy Mihály és József, Pap Ferencz,

Sebe Mihály, Szabó Mihály és István nemesdédi, Bor András, Csépl István, Kis
István, Kovács György, Szabó János és Viasz András nemesvidi, Császár Ferencz,

Fekete Gergely, Hajdú András, Hencsey Mihály és András, Karácson János, Kis
Márton, Kovács Lrincz, Kövér Márton, Maróthy Mihály, Nagy Gergely és Pap
Márton szakácsi, Bebök Mihály és másik Mihály, Bolla István, Dömötörffy János,

Gergely és György, Györffy György, Balázs és Mihály, valamint Szakáll Márton

és István pátrói lakosok, végül Jány Márton, Madarász János, Szabó Márton,

Tizedes Márton, valamint Tóth Lrincz és András kisfaludi lakosok.

A Nemesdédi Király családnak régi jogát igazoló iratai meglévén, nem vétette

be magát a megersítésbe, ellenben a másutt is birtokos, elismert nemes és vár-

megyei tisztséget visel Csák Mihály mint vidi, st Dávodi Bakó Farkas vidi és

szakácsi birtokosként is megszerezte az új adományt.

A királyi fiskus nem sokáig birtokolta az ekkor kezelésében lev helységeket. Birtokviszo-

Beleznát a régi tulajdonos és adományos Beleznay családnak, Kutast Stansics
nyo

Istvánnak volt kénytelen — mert az birtoklása kétes alapon nyugodott — rész-

ben táblai ítélet, részben egyesség alapján visszaadni. Szentpéterre pedig az

adományos Szentpéteri Malik család érvényesítette jogát.

De tisztázatlanok voltak sok tekintetben a többiek birtokviszonyai is. Ingatag

alapon nyugodott akárhány esetben a tényleges birtoklás jogezíme. Mert bár a

legersebb jog, a leszármazáson alapuló tulajdonjog nem volt mindig érvényesít-

het, sokszor elenyészett a vérségi kapocs tudata, vagy igazolása vált egyelre
lehetetlenné, mégis mindig fenyegette a más jogezímen alapuló birtoklást, még
ha az királyi adományon nyugodott is.

A birtokviszonyok jogi szabályozása mihamar befejezdött. Az új szerzeményi

bizottság eltt ugyan nem mindig a jog érvényesült, de rendelkezései épp úgy
végleges viszonyokat teremtettek a perbe vont birtokkérdésekben, mint a magyar
jogszabályt minden melléktekintet nélkül alkalmazó királyi táblai ítéletek (az 1723.

évi XIX. t.-cz. óta).

Érdekes világot vet a jogbizonytalanságra — s annak utolsó esete is — Kastéiyos-

Kastélyosdombó birtoklásának története. E községnek és tartozékainak a török ^efe.
b ' r"

uralom eltt a Dombay család volt jogszer tulajdonosa. A férfiág kihaltával a

leányági leszármazottak, a sopronmegyei Pottyondyak, a XVII. sz. második felében

zálogba adták bizonyos Borbély Györgynek. A török uralom nem semmisítette meg
teljesen a magyar tulajdonos birtokjogát, csak gazdasági hasznát szorította meg s
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így az ily jogügylet gazdaságilag is érvényesül tény volt. Borbély György -

kivel szemben tehát a Pottyondyak tulajdonjoga mindenkor érvényesült — tovább
bocsátotta, átengedte Zajgár Györgynek. Énnek birtoklása alatt azonban a Pottyondyak
tulajdonjoga - ezek mulasztása következtében — elhomályosult s nem érvénye-
síttetett épp akkor, a mikor a török kizésével a birtok természetszerleg fokozott

értéket képviselt, így aztán Zajgárnak sikerült 1740-ben Mária Teréziától e bir-

tokra - melyben a Pottyondyak tulajdonjoga természetesen lappangott — királyi

adománylevelet szervezni oly alapon, mintha az a Dombay család kihaltával, jog-

szer tulajdonos hiányában, a koronára szállott volna. Zajgárnak örökösök nélkül

történt halálával, 1749-ben, királyi adomány alapján, Nedeczky Károly szerezte

meg Dombot és tartozékait s az leszármazottjai bírták a XIX. század elejéig.

Csak ekkor álltak el a Pottyondyak jogigényükkel s ez igényüket támogató
bizonyító-irataikkal. S tulajdonjogukat 1854-ben ítéletileg kellett elismernie a soproni

ker. ftörvényszéknek.

Részben az ily birtokezím bizonytalanságának tisztázódása nyomán, de leg-

inkább egyes birtokos családok nagyméret birtokelidegenítései, valamint a leány-

ágon bírt birtokoknak legtöbbször korlátlan leányosztályra bocsátása által állandó

és jelentékeny birtokcsere folyt a rendi szervezet vármegyében.
Bl

so°k

k
a^vin Fleg nagy változás esett a Rindsmaul, a Harrach grófok és Prie márki

században óriási birtoktesteivel. A Rindsmaul birtokokból Büssü, Baté és Bécz 1731 óta

Gyulai Gaal Gáboré, míg a babócsai és ladi uradalom 1750-ben Felsbükki Nagy
István kamarai referendárius tulajdonába megy át. A ladi uradalom röviddel

ezután Czindery Ferencz Ignácz kezére jutott. A babócsai uradalom pedig, Nagy
Istvánnak tíúsított leányával, a Verebi Végh családhoz kerül. A Harrach-féle bir-

tokokat a Kiskrestenei Hunyady család szerzi meg, míg Prie márki óriás terje-

delm birtokaival Festetics Kristóf növeli meg már régebben is tekintélyes vagyonát.

De a középbirtokos nemesség birtokviszonyaiban is jelentékeny eltolódás ész-

lelhet. Boronkay Ferencz megszerzi a Stansicsoktól Kutast, Berzenczét, melyet

Kerecsényi Szalag Jánostól 1720-ban a rokon Madarászok és Szentgyörgyi Horváthok
szereznek meg, 1736 után Niczky György veszi meg.

A báró i>a&acs-örökösök 1736 körül megosztoznak ; a birtokok egy része

Tallián Józsefre (az ú. n. ötvösi ág egyenes sére) megy át, a másik Szentgyörgyi

Horváth Lászlónak jut, 1760 körül azonban Niczky Juditnak, Bosnyák Mártonné-

nak nagyanyja. Bakács Júlia jogán sikerül Csehiben, Túrban, Tatomban és Halagos-

don örökségéhez jutni. A Mérey és Lengyel családok 1728 körül megfelezték a

Somlyai-Fajszi-örökséget. A Lengyeleké lett Buzsák fele, a Botorfércz, Szend,

Bogád, Káss, Nyim, Gyöngyös- és Csaba-pusztai részek, míg a Méreyeknek Hedrehely,

Gige, Kadarkút és Tab községek, valamint a három Visnye-, Hódos-, Kenész-,

Horogvég-, Körmend-, Szent-Imre-, Alsó- és Felsugal-, Torvaj-, Lulla- és Szent-

király-puszták jutottak.

Madarász László gyermekeit végzetesen érintette atyjuk elszámolási ügye

:

elveszítették Csertt és Mosdóst és 6 pusztát. 1740 után kezdi Sornssics Antal bir-

tokszerzeményeit, melyekkel a „jobb birtokos" nemesség közt is számottevvé

teszi családját. A Mezszegedi Szegedy család 1736 eltt visszaszerzi az Inkeyek-

tl Inkét, Sandot és Lepledet.

Megállapítható jelenség, hogy a birtokos nemesség az oly családcsoportokba

való beházasodással gyarapodott leginkább, a mely csoportokat a közszokás s ennek

nyomán a hivatalos gyakorlat „família" szóval jelölt, E szó a közös kapcsot képez
család nevének jelzésével jelentette azokat a — mindig osztatlan állapotban lév —
több családot magában foglaló csoportokat, a melyek birtokaikat a közös leszár-

mazás adta jogon bírták, így szerezték vissza mint együttes igénylk, mindig leány-

ági leszármazottakként.

így és ez értelemben használták állandóan a familia Perneszyana, Fayszyano-

Somlyayana, Koroknayana, Szalayana gyjt megjelölést.

A Perneszy utódok a visszatelepedéskor már három ágon virágoztak : a Taüiánok,

Csapodyak és Vukovicsokban. A Talliánokba beházasodtak a Thassyak, a Szelesteyek

s ezek útján a Tevelyek: a Szentkirályszabadjai Márffyak s ezekbe a Felsbükki

Nagyok és Kisbarnaki Farkasok edericsi ága ; az Alsószilvágyi Gaálok ; a Nemes-
kéri Kissek és Dávodi Bakó réven a Kisjeszeni és Megyefai Jeszenszkyek.

A Koroknay családot két ftörzs, a Ziliek és a Toposok alkották. Az elbbiektl

a Thulmon
;
Hertelendy, László, Kovács, Tomcsányi, Farádi Vörös, Rostovics, Takács.
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Jámbor, Ságy családok származtak ; nagy számuk miatt nagyobb gazdagságra egyikük

sem tehetett szert, annál kevésbbé, mert a rokon Ebergényieket illet részeket a

Festeticsek, a Szelestey-íé\e negyedet pedig elbb a Rindsmaulok. ezek után pedig

a Sárközyek bírták. A Toposok ága a Kovács (más néven Gyergyevics) s ennek
révén a Csányi, Szentmiklóssy, Arvay, Szenczy, Kisbarnaki Farkas (idsb vonal)

s ezek által a Nagyalázsonyi Barcza családokat juttatta birtokhoz és szerephez.

Topos unoka kezével lett birtokossá a vármegyében Becsvölgyi Paiss Boldizsár,

a II. Józseftl kinevezett alispán is.

A família Fayszyano-Somlyayanából eredt a Kaposmérei Mérey és a Tóti

Lengyel család birtokjoga. A Lengyelek útján jött a vármegyébe a báró Majthényi,

az Edvi Illés, a Tarródházi Kiss, a Bodorí'alvi Baranyai, a Nedeczky, a báró

Puttheany és báró Pászthory, a Felsbükki Nagy, Jakabházi Saller, Petházi
Gludovácz család. A Méreyek közé beházasodott családok legjelentékenyebbjei a

Sorkikisíálui Gussics és Japprai Spissics család.

Nagyméret beházasodás folyt továbbá a Thulmonok közé.

Az e változások következtében egy század alatt beállott módosult birtok- Birtokösszeírás

viszonyokról az 1814. évi birtokösszeírás ad felvilágosítást, sokkal tökéletesebb

tartalommal, mint az 1726. évi nyújt saját koráról. Az 1814. évi összeírás ugyanis

a minségük szerint most is öt osztályba sorozott helységeknél kimutatja minden
egyes birtokosnál birtokának holdszámát is. Bármennyire érdekes világot vet e

kimutatás a régi birtokviszonyokra — melyeknek jellemz vonása a birtokrészek

szétszórtsága - - itt csak a holdszámok végösszegét közölhetjük, a vagyonosság
némileg megközelít — mert az akkori gazdasági viszonyok közt nem feltétlenül

dönt — megjelölésére.

A vármegye ekkori birtokosai ezek : Antal István 164278 , a többi Antalok

16423
/8 , Apokai Szabáson 2362

/4 , Árvay György 8843
/8 , Batthyány Fülöp hg.

11.44573 ,
gróf Batthyány János 10.786, Tivadar gróf 55.530 4

/8 , Antal gróf 1956,

Boronkay György maradékai 865678 , Borda Antal mar. 2513, Barcza Károly

1389 7

/8 , Bogyay Péter és László 169078 , Bolla Antal 36

V

8 , Botka Mihály 27876
/8 ,

Botka Júlia mar. 4474 , László mar. 4474 , Botka József feleségével Hermann
Judittal 4506

/8 , Berendy István 892
/4 , Boros Mihály 43V8 , Bakó János 1981,

Berzsenyi István 825, Benedek 7062
/
8 , Dániel 619, Istvánné Váczy Borbála mar.

865 5
/8 , köttsei Berzsenyiek 173278 , -Ba&os-utódok Csákányban 239, Bókák Mocso-

ládon 7847.., a szilli Babicsok 155 Vs, a mosdósiak 270, Bán János utódai 17074,
a sörnyei Bárányok 47374 , Bene Károly 424%, Bitskey András 143, Czindery

László 13.780, Csuzy Pál 6560, Csák József 1828V 8 , Csák Sándorné 17778 ,

Csapody Gábor 8959V8 , Darás Csákányban 35878 , Dely-Thury-f&mi\iti Gyöngyös-
melléken 986, Dóczy János 230, Dóczy Lajosné 713 2

/8 , Domaniczky János 1932,

Domokos Mihály 80, Ers Ferencz utódai 3278 , Ers József 7867 8 , hg. Esterházy

92.77P/8 , Farkas Antal Csákányban 3584
/8 , Farkaspatyi Farkas Lászlóné Apátiban

1010. a Kisbarnaki Farkas család Osztopánban 886, Fekete János Mosdóson 90,

gróf Festetics György 105.872, Imre gróf felesége Boronkay Krisztina után 21.0194
/8 ,

Festetics Antal 24.16378 , Lajos 17.914, János özvegye 18.779, Fonyó Ferencz 81,

Alsószilvágyi Gaál Lászlóné 17427^, Gyulai Gaal Antal utódai 800, Gábor 1521 7

/8 ,

József 1279

7

8 , Sándor 2005, István 47756
/8 , György 36255

/8 , Hatvani Gálok 181,

Gömbösné Thulmon Krisztina 619, Galovics-mar&dékok Niklán 619, Guary József

690
;

Gyömörey György 588, Hagyárosy György 252, Hermann Antal 7916
/8 ,

Hertelendy Imre 239, Hodosy család 111, Hochreiter Kázmér 1251, Horváth
Istvánné Kazsokon 401, Zalabéri Horváth Imre 54762

/3 , Pálóczi Horváth Ádám
1009, Szentgyörgyi Horváth Zsigmond 7390, Horváth József utódai Beleznán 5071,
Hottaiak Nagygombán 39, Hunkárné Nagygombán 222 5

/8 , Hunkár László 52
/4 ,

gróf Hunyady József 83.075. Huszár Antal utódai : Paiss Antal 5278 és Nemchichné
32474 ,

.Edvi Illés Ferenczné 460, Illés Károly 1447 4 . Igmándy Sándor 2331

7

8 ,

Inkey Ádám 2542, Antal 39.899, Ivotits Szabáson 9474 , Pribéri Jankovics János

15.99678 , Antal özvegye Galántai Fekete Júlia 27.036V8 , Jeszeniczei Jankovics

István 2776, Xavér Ferencz 6866, Jeszenszky Ferencz utódai 1196, Kacskovics

Mihály 78878 , Kajdotsi utódok Damaloson 577, a Kenesey család Fiadon, Megyeren
és Eáknyin 2614, Király László utódai Gyöngyösmelléken 656, Szehénfai Király

család 500, Tarródházi Kiss Ignácz 19.010, Nemeskéri Kiss Jánosné 2073, Kiss

Bálint 148, Korcsmáros Boldizsár 718, Mihály 9578 , Kovács Antal (alispán) 4475,
István özv. 2602

/8 , István 391 2
/8 , Kovács József 1334

/8 , Márton Bárdon 6, Körmendy
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Ferencz 217%. a Kulinyi család Paczán 7800, Kulcsár Ádárané 473 3
/», Kun

György 7
l

s . László József 180%, Lendvainé Csákányban 239. báró Lenggel-utödok

21.446, br. Majthényi Imre 1394%, Márffy József (az ú. n. „Vérségi" Márffy
családitól) tilS4 :

'

„, Martgn Róbert feleségével Gyulai Gaal Antóniával 401, Mérey
János utódai 1470, ígnácz utódai 476, Zsigmond utódai 1076, Sándor 55, László

44%, Mihalyovics Antal 4572 , MisTcey Imre és Magasi Nagygombán 8%, Fels-
bükki Nagy Antal 958, Nagy János utódai Csákányban 239, Nagy János és József

Lukafán 20, Felseri Nagy Jánosné 210, Nedeczky Rudolf 5166, Németh Ádám
utódai 175%) Németh Péterné Lukafán 30, gróf Niczky György 30.546, Niczky
Jakab 218%, Noszlopy Antal 706%, jVoraA:-utódok Csömenden 500. Nóvák
Juliánná 32676} Olivér Antal 359%, báró Orczy család 1823, Derzseviczki-Ország
család 9087. Öry Antal 828, Ördög János és örökös társai 2083

/8 , Pados János

186%. Paiss Boldizsár özvegye Antal Teréz 4387%, Paiss János 43 2
/ 8 , Petrovszky

Jánosné 1615. Péter Ádám 239, báró Pongrácz János 7901, Pulay-utódok Nagy-
gombán 58. Roboz Benedek 159%, Rosty Borbála Friebeiszné, Mária és Jusztina

1084 1

/,.,. Rostovicsok Nagybajomban 1387a* Rózsás Lajos 275%, Sághy Antal 233,

Borbála 117, Saller Judit gróf Festetics Györgyné 3615

7

8 , Sáry Péter utódai

Nagybajomban 326, a zalavármegyei Sáryak u. ott 160, Sárközg István 204578 ,

Károly 1148%, János utódai 1149, Pál 1082 6
/ 8 , Lászlóné 13154

/8 , Lajos 135%,
gróf Schmideg László és Anna Mária Niczkyné 9230%, gr. Schmideg József 5683,
Siklósy Jánosné 96, Miklós utódai 442' /„, Viktor és Mátyás 2897M Simon Imre 90,

Skerlecz Antalné 4663
/8 . Skublics János 204, Somogyi Jánosné 5059V 8 . Zsigmondné

Mosdóson 90, György Bessenyn 25, Somssich Miklós 97804
/„. Pongrácz 9278,

Antal utódai 11350%, Spissich István 2061 5/
8 , Sándor 1834%, Stephaics Gáspár

943%, id. Svastics Antalné Tallián Mária-Judit 45457a, Svastics Antal 1934

7

8 ,

Kerecsényi Szalag Ferencz utódai rön 2077, Szalag Antal Létán 604. Szalay

Antalné Ledén 173, gróf Széchenyi Ferencz 176959%, Szegedy Károly 10996,

Szelestey József 19107n, Szentgyörgyi András 418, István 28, Szentmiklósiak

Pusztakovácsiban 1225%, Szily Ádám 23342
/8 , Szokolay Dániel 194. Szombat-

helyiek Szabáson 284V 8 , Szulovszky és Horváth reform, papok 134
/,.. Dukai Takács

Mihály 323 2
/ 8 , Takács István fiai Zsipfalván 37, Tallián Antal 2559 3

/8 . Gábor
utódai 4677 78 , Farkasné Boronkay Czeczilia 2122, Ignácz 4971%, Tanyi Mihály

1010, öreg Tanyi Lászlóné 1984%, Temlén Nagybajomban 3%, Tevely-utódok

Gesztiben 188, Tomcsányi és Vargáné Pusztakovácsiban 427 4 , Tóth-Szabó János

3278 , Trákngák-örökösök Szllskislakon 263 4
/8 , Thulmon Juha 825, János 619,

György utódai 825, Gábor 124
/8 , Pál 645, József 20%, Mihály, János, Zsigmond

és JuÜa 49, János és Antal 31 3% Zsigmond 67%, Szászbereki Váczy Mihály 404,

Valentics Klára Szabáson 284%, Varga Pálné Kisasszondon 220, Vasdinyey János

750, öreg Vasdinyey Jánosné 236

7

8 , Vásonyiak Mocsoládon 789. Köttsén 1642 4
/8 ,

a Vásonyi család szödön 623, Verebi Végh István 13.155%, Yésseij László 1704,

Mihály 1121%, István 942

7

4 , József 1059, Ferencz 40027., gróf Viczay Somon
2767. Vissák Márton 243%, Viza István 266, Ferencz 17678 , Vlasics Éva 300,

Vörös István utódai Kovácsiban 4557a, Vörös István Csákányban 179. Farádi

Vörös Károly. Borbála és Dongó és Szitár Pusztakovácsiban 592%, Záborszky

Mihály 199376 , ^ají^ór-utódok Pusztakorpádon 96%, gróf Zichy Ferencz 7811,

Zichy József kamarás 6809, Zichy Mihály 7059, Zihy János utódai Kak- és

Lencsén-pusztákban 136 holddal.

A nemeskisfaludi kuriálisták birtoka 347, a pátróiaké 3132, a szakácsiaké

5000, a vidieké 3904, végül a nemesdédieké 4500 hold.

Közbirtokossági tulajdonként felvétetett a részes családok megnevezése nélkül

Bogláron 1608, Gigén 4000, Jákón 4600, Kisgombán 1879, Patalomban 800,

Szentimrén 337 4
/8 , Viszen 1264 hold.

Érdekes tétele az összeírásnak a 285-ik. Festetics Antal kamarás eladott

Gludovácz Ferencz, Kund Dániel, Kovács Antal, Bolla Antal és Csépán István

vevtársaknak 10.649 1

/8 holdat, de ezek még ekkor nem osztoztak meg a birtokon.

Egyházi nemesi jelleg birtok (püspöké, káptalané, apátságé, prépostságé)

196. 190

7

8 hold kiterjedésben íratott össze, ezenfelül volt a szigetvári parókiának

230, az ugyanottani templomnak 99, a szili plébániának (Cséren) 8% hold nem
úrbéres jelleg fekvség.

Községi tulajdon volt Nagygombán 12 3
/8 , Szigetvárott 171 hold, úrbéri szol-

gáltatásoktól szintén mentes terület.
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Kárásznénak, Andrich Petemé végrendeleti örökösének, Szigetvárott 40 hold,

úgy látszik, szabados földje volt s Tüskeváron az Országh családtól vett 45 hold

nemesi birtoka.

Változatos sorsa volt ezután is a birtokviszonyoknak, adás-vétel, csd, örö- Késbbi birtok-

kösödés és osztály ezután is jelentékeny változást okoztak ; de legegyetemesebb
hatása a jobbágyság felszabadításának volt, azzal, hogy a jobbágyterület tulajdon-

jogáról a nemes földesúr lemondott s a jobbágy termény- és robotszolgálatát

(ingyenes mezgazdasági napszámmunkáját) elveszítette.

Agilisek, vagyis nemes anyáknak nem nemes apától született gyermekei, a

visszaállított megyében alig vannak. A vármegyének városi eleme, polgári, ipari

és kereskedelmi foglalkozástz osztálya egyáltalán nem volt s így nenmemeseknek
a „jobbmódú nemesség" közé való beházasodására alig van mód. Csak a kuriálista

és taxálista nemesek körében találkozunk nemnemesekkel, néha éppen jobbágyokkal
való összeházasodást, de e kis vagyoni vagy nemesi ingatlannal nem is bíró nemesek
közt sem nagy számmal. Mert a vármegye nemessége, mint országszerte általában,

társadalmilag is szigorú vizsgálója volt a nemesi származásnak. E nemesi szárma-

zás vizsgálatának hatósági jogát a nemesség kiválókig nemesi testületi, vármegyei
közönségi jognak tekintették. Épp azért nehezen trte a kormányszékeknek, st a

királyi hatalomnak e térre való beavatkozását.

Nem is hajtotta végre teljes pontossággal a nemesek vizsgálatára vonatkozó Nemesi vizs-

királyi rendeleteket. Az els egyetemes vizsgálatot 1723 április 10-én rendelte el
gaao

ÜL Károly. A vármegye, melynek ekkor még nem volt az elismert nemeseket fel-

tüntet lajstroma sem, a kiküldött bizottság által 1724 augusztus 7-én Csurgón felvett

vizsgálati jegyzkönyvet 1725 február 11-én terjesztette fel a helytartótanácshoz.

A vizsgálat ez alkalommal fleg a kuriális nemesekre irányult, bár ezek

nemessége az alig öt-hat év eltti királyi megersítésekkel köztudomásúlag is

kétségtelen volt. De kimondotta és megállapította a bizottság s munkálatának
elfogadásával a vármegye is, hogy nemcsak a megnevezett adományosok és utó-

daik nemességét ismeri el, hanem mert birtokaiknak régi, de az idk viharai közt

elveszett adományozások alapján tulajdonosai azoknak, ténylegesen is birtokában

vannak, az új adományban fel nem sorolt fiági osztályos atyafiakét is. Ezek
nemességén kívül még csak 20 taxálista család nemességét vette vizsgálat alá

;

16 (Vássonyi alias Kovács, Által, (Rendesi) Bárány, Nemesdédi Király, Böröcz,

Dancs. (Szentkirályszabadjai) Belley, Sándor. Tiborcz, Daxner, Kassa, Fekete,

Jakab, Gáli, Csikós és Fejes) családét elismerte s 4 (Bika, Tormássy, Gyenes és

Bencze) családot bvebb igazolásra utasított.

Ugyanily szk keretekben foganatosította a vármegye a késbbi rendelkezé-

seket is ; felterjesztéseiben a rendeletek és utasítások ellen észrevételeket tett.

Az 1732. évi október 11-én kelt rendeletnek pedig, hogy a kétségtelen nemeseket,
a nemesség jogalapjának jelzésével, írja össze, a helytartótanácscsal szemben soha

sem tett eleget. E lajstromot szemében pótolta a tizeddel terhelt birtokosoknak

1726-tól kezdve idszakonként kiigazított s mindig a közgyléseken is megfor-
dult lajstroma. Az els lajstrom, melyet a vármegye utasítás alapján állíttatott

össze, az 1754/1755. évi országos nemesi összeíráskor készült.

Ezt megelzleg 1737 és 1746-ból vannak nemesi névlajstromok, utána pedig Nemesi össze-

a XVIII. század végéig, az 1760, 1767, 1774. és 1799/180Ó. évekbl.
írasok

A mily szabadon járt el a vármegye a felsbb rendeletekkel szemben, annyira

szigorú volt a nemesség jogalapjának elbírálásánál. Nyoma van annak, hogy
tisztújító szék eltt a fispán a pályázóktól megkívánta a nemességük igazolását.

A részletekbe men vizsgálatot a vármegye a XIX. században foganatosíttatta, az

1824—1825. években, a mikor az 1808. évi, utolsó, nemesi összeírás után újat

állíttatott össze. A kik leszármazásukat a régebben felvett nemesektl igazolták,

mint .,catastralis"-ok vétettek fel, a kuriálistáknál és a kihirdetett nemeseknél
az igazolás keltére hivatkozással, a fnemesi rangúakat ..decretalisták''-nak jelez-

vén. Ez évben a nemesgyermekeket még külön jegyzékbe vették, azonban a
következ. 1833. évi lajstromban már együttesen szerepelnek a nemes apák a fiakkal.

Példátlanul pontos az ezután következ 1843. évi összeírás, mely rovatos alakban a
lakóhelyet, a nemesek nevét, sorsát (foglalkozását),' atyját, anyját, öregatyját, végül

korát tartalmazza. Az anyák nevének feljegyzése a személyazonosságnak legbiz-

tosabb kritériuma. Ugyanily alakban írták össze a nemeseket 1846-ban is ; de ez

összeírás felülvizsgálata elmaradt.
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Az els összeírások csak a családfket, az önjogú nemeseket sorolják fel s

így ezekbl az összes nemesek számát nem is állapíthatjuk meg. Mellzvén a
„domus* (ház, család), „família" (család) és „successores" (fiutódok, fiak) jelzéssel

felvetteket, melyeknél az egyének száma meg nem állapítható s a „successores"
nem önjogúakat, hanem kiskorúakat jelent itt, a névleg felsoroltak száma ez

:

1737-ben felvétetett 171, 1746-ban 313 nemes, 1754
/ 5-ben összeiratott 341 nemes,

1760-ban 375, 1767-ben 599 nemes, az 1774. évi lajstromban 576 nemes nevét

találjuk, az 1790. éviben 691 nemes családfét; az 1799/1800. évi összeíráskor

925 önjogú nemes volt a vármegyében, egy emberöltvel késbb, 1825-ben 1437.

Nyolcz évvel ezután, 1833-ban, az összes nemesség száma 2925 volt (1720 önjogú
és 1205 kiskorú). Az 1843. évi összeírás pedig már 3767 nemest sorol fel. A tíz

év alatti feltn nagy növekedés részben annak tulajdonítható, hogy az 1833-ban
tapasztalt szigorú eljárás hatása alatt nagyon sokan kihirdették nemességüket,
hogy „katasztrumba mehessenek" s ezzel a vármegyének teljes jogú nemesei közt

helyet nyerhessenek.

Ama családok nevei, a melyek e nemesi összeírásokban elfordulnak s rész-

ben vármegyei törzsökös nemescsaládok voltak, részben nemességüket itt kihir-

dettették, vagy nemesi bizonyítványt nyertek, itt következnek (a kihirdetett csalá-

dok nevei mellett * áll) :

Somogyi törzs- ^dám (*1816), Adamovics (1746—1774), Adorján (*1827), Aigner (1820, 1843), Által (1737—
detett nemes 1843 .

* 1734 , 1752), Anczfelder (1737), Angyalossy (1800), Antal (1737—1843, *1737, 1847), Ányos
családok. (1767, 1790, 1825—1843, *1818), Appel (1833, 1843, *1832), Ardrich (1800, *1790), Árki (1737—

1843, *
1 734), Armpruszter (1774—1800), Árvay (1754—1843, *1754), Baán (Bán, 1800—1833,1811),

Babics (1737—1843, *1778, 1797, 1822, 1846), Babocsay 1833, 1843, *1831, 1846), Babos (1790,

1833, *1796), Bácsmegyey (1737—1833, *1771), Bajáky (1790), Baka-Somogyi (1843, *1840), Bakó
(1737-1843, 1724, 1775, 1826), Baksay (vagy Baksy, *1775), Balássy (1800-1843, *1798 1814),

Balogh (1737—1843, 1767, 1793, 1832), Bandits (1800-1843, 1798), Bárány (1737—1843, 1734,
1793, 1823), Baranyai (1746—1790), Barát (*1770), Barcza (1774—1843, 1825), Bárdosy (1800—
1833, *1795), Barich (1843, *1837), Barla-Szabó (1825—1843, *1794, 1806), Bartakovics (1746),

Bartalos (1825, 1843, *1813), Bátor vagy Horváth (1825. 1843, *1823), Baternay (1825—1843,
1828, 1831), Batthyány gróf és berezegj Bebk (1737-1843, 1724, 1754), Bedes (1800), Belez-

nay (1746—1774), Belley (1737—1754, 1734), Bellosics (1825—1843, *1821), Bencsák (1767),

Bencze (1754, 1790—1843, 1722), Bene (1824—1843, 1835), Benedek (1825—1843, 1821, 1839),

Benk (1790), Berecz (*1833), Bereczi (Böröczi, 1737, 1790), Bereczffy (Böröczffy, 1767—1843,
1838, a Bereczk család egy ága), Bereczk (Böröcz, 1746—1843, *1724, 1839, 1840, 1844, 1846),

Berendv (Böröndy, 1754—1843, *1773), Berke (1767—1843, 1767), Bernáth (Bemard, 1746—1800,
Bertalan (1790—1843, *1767. 1817, 1829), Berzsenyi (Bersenyi, Borsónyi, 1767—1843, 1818),
Bessenyei (1825—1833, *1821), Bezerédy (1746—1843, *1800), Bika (*1781), Biró (1800-1843,
1793, 1836), Bittó (1843, *1833), Boacz (1825, 1833, *1772), Bocskor (*1747), Boda (1767, 1774,

1724, 1752), Bodacz (1767, 1774, 1754), Bodó (1833—1843, 1829), Bodonyi (1825—1843, 1806),
Bodrogi (alias Pap, 1825—1843, 1754, 1774, 1804), Bogdán (*1812), Bogyay (1790, 1825—1843,
*1824, 1833), Bóka (1754—1800, 1777), Bolla (1737—1800, 1780, 1824), Bona (1746—1774),

Boncz (1767—1843, 1752, 1754, 1775), Boné (1800), Bor (Boór 1737—1833, *1724), Borda 1737—
1800, *1755, 1795), Boronkay (1737—1843, *1791), Boros (1800—1843, *18Ü0), Borsody (1754),

Borsos (1825—1843, *1791), Bosnyák (1737—1843. *1737, 1766), Botka (1746—1843), Bozó (1847),

Bocskor (1777, 1807), Bögry (1737—1843, 1754), Bubla (1790—1843, 1776, 1839), Budjács

(1833, 1828), Bujácz (1790), Bujanovics (1833, 1825), Büky (1790), Calisius báró (1774, 1790),

Csaby (1843, 1841), Csák (1737—1833, 1734, :774), Csákváry (1737), Csányi (1746—1774), Csapó
(1800, 1833, 1825), Csapody (1737—1843), Császár (1737—1833, 1724), Csebv (1825-1843,

1818), Csejtey (1746-1825, 1772) Cseke (1737—1843, 1724, 1754, 1833), Csépan (1800— 1843,
1803, 1836), Csepely (1800-1843, 1832), Csépl (1737—1843, 1724), Csepreghy (1760), Cséry

(1843), Csete (1843, 1838). Csider (1774), Csikós (1737, 1746, 1724), Csoknyay (1746—1790),

Csonka (1843, 1839, 1845), Csorba (1843, 1843), Csörg (1890), Csutor (1825, 1824), Csuzy
(180D), Czindery (1737—1843), Czirer (1843, 1840), Czompó (1833, 1843, 1792, 1824, 1830),

Czuppon (1844), Dallos (1796), Dancs (Dants, 1737—1754, 1825-1843, *1825, 1833), Darnay
(1825-1843, 1823), Dávid (1800), Daxner (1737—1843, 1724, 1754), Dedinszky 1825, 1833.

1753), Dely (1746—1843, 1800), Dese (1805), Dese (1737—1800, 1816, 1839), Desericzkv

alias Országh (1800—1843), Dessewffy (1833), Doby (1737), Dóczy (1790—1800), Domaniczky
(1800—1843, 1807, 1825, 1842), Dombay (1746, 1843, 1831). Dombrády (1839), Dómján (1746),

Domokos (1821), Domonkos (1800), Dongó (1746—1800, 1801), Dömötörfry (1737—1843. 1724.

1754), Dry (1767—1800), Draskóczy (1815), Draskovics gróf (1737), Drukcsevics (1825—1843,

1816, 1839), Egry (1800, 1842), Elek (1800—1843, 1780), Eöry (1800), Eösy (1737, 1746, 1800),

Eperjessy (1774—1833, 1770, 1831), Ers (1843, 1828, 1832), Esterházy herczeg (1737—1843),

Fábján (Fábián, 1790—1800, 1806), Fábjánfíy (1772), Fakó (1737—1843, 1724, 1754, 1767),

Falusy (1790), Fáncsy (1754—1790), Farkas (1746—1843, 1751, 1765, 1787, 1813, 1838, 1846),

Fazekassv (1780), Fechtig báró (1833, 1827), Fejérpataky (1825, 1833, 1800), Fejes (1737—
1843, *1826, 1832), Fekete (1737—1843, 1724, 1752, 1754, 1782, 1794, 1802, 1817), Fekets

(1825—1843, 1802), Ferenczek (1796), Ferenczy (1790—1843, 1769), Ferlinchich (alias Horváth

1833, 1830), Festetics (nemes 1737—1843, gróf 1790—1843), Ficsor (Fitsor 1847), Filep (alias

Holló.sy-Filep, 1825—1843, 1820), Finta (1749), Flyok (1825—1843, 1823), Fodor (1833,

1843, 1831), Fonyó 1737—1843, 1732, 1820, 1829), Foréntos (1767, 1774), Forgách gróf (1825—
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1843, *1837), Francsics (1800—1833, 1784), Fribaisz (1790), Fúró (1800), Fülep (1766), Fülöp
(1790—1843 1768, 1828), Gaál (Gál, Gáli, 1737—1843, 1724, 1777, 1792, 1805, 1806, 1812, 1821,

1822, 1826, 1843, 1846), Gaál alias Békási (*1775), Galobits (Golobíts 1800—1843), Gangol (1825—
1843, 1823), Gáspár 1790—1843, 1836), Gazdag (*1756), Geiter (1807), Gelléry (Kelléry 1800),

Gérczey (1790, 1843, 1773), Geréczy (1769), Gergye (1800—1843, *1766), Gludovácz (1790—
1843, *1824), Gódor (1833—1843, 1828), Gombay (1790, 1800, 1773), Gombócz (1809—1K43,
1780), Gombos (1774, 1800—1843, *1783, 1823), Gorzó (1843, 1837), Gödör 1767-1843, 1838),
Gömbös (1767, 1790—1843, *1764, 1792, 1831, 1835), Gömöry (1839), Göncz (1754, *1751, 1790),

Göre (valószínleg Guary 1767), Grosics (1754, 1767), Guary (1737, 1774—1800, 1766), Gugano-
vics (alias Giskovics, Almási és Gödrei 1825—1843, 1820), Gussics (1746—1843, 1773), Gyalus
(1768, 1823), Gyárffás (1746), Gyarmathy (1737), Gyenes (1737—1843, 1727), Gyenese (Gyenessi,

1767—1843, 1764, 1793), Gyömörey (1843, 1837), Györffy (1737—1843, 1717, 1724, 1743, 1753,

1766. 1830, 1835), Györy (1800—1833), Hadászy (másként Horváth 1825—1843, 1792), Hadik
(1746), Hagen (1825—1843. 1767, 1842), Hagyárossy (1833, 1843, 1803, 1844), Hajas (1769),
Hajdú (1737—1843, 1724, 1786), Hajmássy (1754), Halászy (1800), Hamar (1800, 1845), Harasz-
tovics (1801), Háry (1754—1843, 1746, 1833), Hatos (1790—1843, 1787, 1798), Hátra (1767,

1774), Hegeds (1790, 1790, 1824), Hegyessy (elbb Gruber, 1843, 1840), Hegyi (1843, 1839),
Hencsey (1737—1843, 1724, 1753, 1806), Hencz (másként Sauer, 1843, 1841), Herbay (1767—
1843, 1758, 1837), Hermann (1790—1843, *1785, 1792, 1807, 1828), Hertelendy (1800—1843,
*1829, 1840), Hetyey (1800, 1843, 1826, 1844), Hochreiter (1800—1843, *1828), Hodossy (1737—
1843), Hojesy (1754—1774, 17—), Holics (1843, 1841), Hollósy (1767, 1774, 1800), Horváth
(1737—1843, '1744, 1750, 1767, 1800, 1801, 1802, 1804, 1806, 18*14, 1832, 1837), Hoszú (1800),

Hottó (1839), Hugonnay gróf (elbb szentgyörgyi Horváth, 1823), Hunkár (másként Hajduch,
1767—1843, 1766, 1844)*, Hunyady (nemes 1737—1754, báró 1767-1790, gróf 1800—1843), Huszár
(1800, 1843, "1772, 1842), Huszinecz (1800, 1766, 1846), Iczés (1800), Igmándy (1737, 1800—
1843, 1796. 1833, 1837. 1846. 1847), Illés (1754—1843, 1805. 1842, 1847), Imreh (1765), Inkey
(1737—1843, 1766, 1823), Ivsics (1843, 1840), Jakab (1737—1843, 17—, 1753), Jancsó (1767,

1774), Jany (1737—1843, *1724, 1753), Jankovics (1737—1843, 1791, 1810, 1844), Jedlicska

(1791), Jeszenák (1746), Jeszenszky (1790—1843. "1772, 1831), Jósa (1801, 1802), Juhász (más-

ként Laczik, 1843, 1843), Juranics* (1744— 1843, 1751), Kacskovics (1825-1843, 1815, 1828),

Kaczéros (1746—1767), Kádos (1800), Kajdacsy (Gajdotsy 1790—1833, 1790), Kajdacsy (más-
ként Sáry, 1825—1843, *1824), Kákosy (1843), Káldy (1737—1800), Káldos (1843, 1839), Kálmán
(1774, 1790, *1815), Kamán (1737—1754), Kan (1825—1843, 1815), Kapotsfy (1843, *1836, 1843,

1847), Kapu (*1808), Karácson (1737, 1724), Károlyi (1800, *1793), Kása (Kassa, 1737—1843,
1754), Kaszap (Kaszab, 1800), Katona (1843, 1834), Kazay (1790—1843, 1823, 1843), Keczer
(1737), Kelcz (1767, 1774), Kelemen (1800—1843, *1818, 1837), Kemenovics (1795, 1798), Kenesey
(1737, 1746, 1774—1800), Kercsmár (1825—1843, 1802), Keresztúry (1754), Kerkápoly (1800,

1833, 1843, '1828), Kertész (1776), Király (1737—1843, 1724, 1754, 1791), Kis (Kiss 1737—
1843, 1724, 1751, 1754, 1775, 1804, 1808, 1816, 1821, 1837, 1839), Knezevics (*1845), Kobenzl
gróf (1737), Kocsy-Horváth (1800), Komáromy (1781), Konya (1746—1843, 1802, 1804), Korber
(1746), Korcsmáros (1790, 180J). Korenika (1793), Kosár (1800), Kossá (1767), Kossik (1766),

Kovács (Kováts, Kovách, 1737—1843, 1724, 1754, 1812, 1823, 1828, 1847), Kovács másként
Gyergyevics (1737—1825, 1805), Kovács másként Pap (1825—1843, *1821), Kovács másként
Vörös (1806), Kovachich (1833—1843, 1832), Kozits (Kosits 1767, 1774, *1757), Kozma (1825—
1843, 1821), Kölgyesy (1833, 1843, 1832), Körmendy (másként Somogyi, (1825—1843, 1794,
1803, 1817. 1828), Körösy (1833, 1843, 1828), Kövér (1737—1843, 1724, 1754, 1830, 1847),

Kövesy (1833, 1843, 1826), Krajner (1825—1843, 1824), Krall (*1781), Krapesits (másként Tóth,

1754—1774, *1752), Krisán (1800—1833), Krizsanits (*1846), Kruspér (1833-1843, *1832), Kubinyi
(1746—1843), Kulcsár (1737—1843, *1724, 1754, 1755, 1801, 1805), Kun (Künn 1790. 1800. *1806,

1846, 1848), Kund (1825—1843, *1813, 1833, 1836), Kuty másként Végh (*1814), Kvassay (más-
ként Koskován 1843, *1833), Lábas (1833, 1843, *1833), Laky (*1795, 1834), Lakics (1825—1843,
"1812, 1817), Laluk (Lelök 1767, *1755), Lasics (1754), Lassgalner (*1805), László (1774-1843,
*1773), Lázár (1833, 1843, *1828), Lehner (1843. *1834), Lehoczky (*1767, 1810), Lelovics (*1755),

Lénarth (1825—1843, *1818), Lendvay (1754—1833, *1779), Lengyel (nemes 1737—1800, báró
1790—1800, *1780), Letenyei (*1805), Lippay (1843, *1841), Litsek (1833, 1843, *1827), Logmágyi
(1790), Lubics (1825—1843, *1822), Luka (1767—1843, *1767), Lukács (Lukáts, 1737—1843, *1724,

1754, 1801. 1817), Lukácsy (*1793), Lunkányi (elbb Liebenberg, 1833, 1843, *1831), Maczejka (más-
ként Marczel, 1790, 1800, *1780), Madarász (1737—1843, *1724, 1754, 1816, 1823, 1848), Magyar
(1790), Majláthi 1800), Major (1774 -1790), Majthényi báró (1737—1843), Makay (másként Nagy, 1767—
1843, *1760), Malik (1737—1809, *1793). Mányoky (*1848), Maráczy (1754—1843, *1740), Márffy
(1774—1800), Markos (1825—1843, *1822), Márkus (1746—1843, *1753, 1831), Maróthy (1737—1843,
*1724, 1754), Marton (Márton, Mártony, 1746—1843, *1828, 1839), Máté (1800), Matyók (1790, 1800,

1774), Megyesy (1790—1833, 1793), Melesiczky (Melsiczky, 1825—1843, 1812), Mellczer (Meltzer,

báró 1737—1790), Mérey (1737—1843, 1837), Mersics (1843, 1837), Mészáros (1825—1843, 1815),
Mészöly (1790—1800, 1782), Mezey (1800—1843, 1801, 1831), Mezericzky (Mezriczky, 1800, 1843,

1841), Michna (1825—1833, 1814), Mihalovics (1844), Miklós (1800, 1*746), Miligi (1737, való-

színleg Milley, Milley (1746—1790, 1743), Miskey (1800), Mlinarics (1737), Mocsy (Motsy) (1825—
1843, 1819, 1828), Mohos (1825—1843, 1825), Molnár (1833, 1843, 1825, 182*9), Mosel (1825—
1843, 1821)/Mosgay (1790—1843), Mutsi (1800), Murlassy (1737—1774), Mustos (1800), Nagy (1737—
1843, 1724, 1752, 1753, 1764, 1765, 1766, 1768, 1774, 1776, 1777, 1779, 1790, 1796, 1797, 1799,

1804, 1806, 1811, 1816, 1826, 1828, 1832, 1836, 1837, 1844), Nagy, másként Pathy (1835),
Nagv, másként Somogyi (1796), Nagyváthy (1802), Náray (1767—1843, 1766), Nedeczky
(175*4—1843), Nemes (1746—1843, 1742, 1802), Német (Németh, 1737—1843, 1773, 1774, 1802,

1836, 1837, 1845), másként Paur (1772), másként Székely (1764), Nemsúr (1778), Niczky (nemes
1737-1767, gróf 1767—1843), Nitray (1737—1767), Noszlopy (1825—1843, 1804, 1837). Nóvák
1767—1843, 1767), Nunkovics (1790, 1785), Nyers (1793), Nyikos (1825—1843, 1819), Nyúl
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Paczolay (Patzolay, 1825—1843, *1810, 1883), Rados (1754—1843, *1754. 1828), Paiss (1767-

1843, 1801, 1829, 1847), Pákay (*1765), Pál 1843, *1836), Pálfty (gróf 1737, nemes 1790—1843),
Pandúr (174ti 1843, *1736, 1754), Pap (Papp 1737—1843, *1724, 1754, 1762, 1769, 1793.
1796. 1838), Pass (másként Vass, *1769), Pászthory (1825—1843, *1806), Pataky (1835—1848,
«1828, L836), Patatich (báró, 1746), Pathy (Patyi, 1754, *1750), Pázmán (*1757), Pázmándy (1790,

1800), Pécsöly (1800). Péry (1843, *1836), Perneszi (1754—1774, *1767), Péterfy (*1769), Petheö
(1843, *1836), Petcz (*1845), Petrics (1790, 1800), Petróczy (1804), Pettrovay (1746), Petrovicz

(1737), Petrovszky (1767—1800), Piringer (*1772), Piszácsy (1800), Póka (1737-1843, "1796),

Polacsek (1790, 1800, *1766), Polgár (1843, *1841), Pongrácz báró (1767—1843), Posgay (1825—
1843, *1818), Pottyondy (1790, 1800), Preszegh (1754), Pulay (1746. 1767), Putheany (*1837),

Pyrker (1843, *1840), Rácz (1846—1800, *1752), Radó (1800), Radóczy (1790), Radoky (1737).

Radványi (*1814), Ráksy (1754—1843), Rajkovics (*1823), Reposa (1825—1843), Révay báró
11746 1800), Rihmer (*1845), Rimanóczy (1843, *1842), Ritlop (1737—1790, *1805), Roboz
(1800—1843, *1794, 1808), Rojts (1825-1833, *1808), Romhányi (*1772), Rosta (1767), Rosty
(1746-1833). Rostovics (1800), Rozár (1737, 1754), Rózsa (1800), Sághy (1737—1800), Ságvárj'

(1800), Salamon (1767—1843, *1765, 1827), Saly (1825—1843, *1823), Saller (1746—1800), Sán-
dor (1737, 1746), Sáry (1746—1843, *1824), Sárközy (1737—1843, *J756. 1836), Satth (Soth,

Schott, 1737—1754), *Schmideg gróf (1790-1843), Sebe (1737—1843, *1724, 1754), Sebesy
(1800—1833), Seper (1790—1843, *1823), Sidó (1746), Siger (Sygher, 1767—1790), Sigray (báró

1767, gróf 1774—1800), Siklóssy (1746—1843, 1754), Simon (1790—1843, *1791, 1793, 1794.

1833, 1836), Skerlecz (1737, 1800—1843, *1827), Skublics (1737, 1746, 1790, 1800), Sohar (Soar,

Sovar, 1790—1800, *1783, 1828), Sokoray ("1845). Solom (1800), Somogyi (1746—1843, 1806,
1818, 1826, 1829, 1832, 1834, 1842, 1844, 1846), Somssich (1737—1843, gróf 1825— 1843, *1 790,

1824, 1836), Soós (1767—1800), Sopronv (1737), Spissics (1767—1800). Stansics (1737, 1790
1843, *1836, 1841), Stephaics (1737—1843, *1754, 1828, 1840), Stettner (1790, 1833, 1827), Savieh
(*1803), Süte (1800), Svastits (1774—1800, 1833-1843, *1832), Szabady (1843. 1839), Szabó
(1737—1843, *1724, 1754, 1838, 1839, 1844), Szakai (Szakáll, Szakály, 1737—1843, *1724, 1754,

1828), Szakmárv (1734-1843, *1768, 1844), Szalay (1737—1843, *1770, 1777, 1778, 1779, 1819,

1823, 1824, 1829, 1830, 1833, 1840), Széchenyi gróf (régebben Szécsényi, 1737—1843), Szegedy
11737—1843), Székeli (1800), Szekér (1790, *1787), Széles (tán egy a Zelessel, 1737), Szelestev

(1767-1800), Szenczy (1837), Szentgyörgyi (*1793), Szentmiklóssy (1746—1843), Szép (1790,

*1768), Szerpák (Zerpák, 1754—1800. *1754, 1816), Szigethy (1825—1843, *1794, 1817, 1845—
1847). Szily (1754—1843, *1763, 1795, 1829, 1837, 1. Zily is), Szita (1737—1843, *1754, '817,

1818, 1822, 1823, 1826, 1828, 1844), Szmodis (Szmodits, Smodis, 1754—1843, *1765, 1807),

Szokács (1825—1833), Szokolay (1825—1843, *1803, 1844), Szombath (1737). Szke (1846),

Szlösy (1800), Sztrázsay (Strózsay, 1825—1843, 1823), Szulovszky (1746—1790), Szcs (1767—
1843, *1803, 1818), Szüry (1825—1843, *1811, 1836), Taba (1833, 1843, 1826). Tahv (1790),

Takács (Takáts, 1767, * 1790 -1843, *1777), Takács, másként Deák (*1798), Takó (*1798), Tallián

(1737—1843, *1756, 1837, 1839), Tanyi (Thanyi, 1754—1833, 1802, *1806, 1819), Tárnok (Thar-

nok, 1843. *1840), Tasner (Thasner, 1825—1843, *1821), Tekk (1790), Temlén (1800). Tevelv

(1800, 1843, *1843), Thanhoffer (*1846), Thebery (Tebery, 1825, 1833, *1768), Thék (1777. tan

egy a Tekkel), Thassy (1754—1843), Thessy (*1794), Thulmon (Tulmon, 1737— 843). Thúrv
(Túry, 1746—1843, *1754, 1816), Tiborcz (1737), Tizedes (1737, *1724, 1754), Tomtsany (1800),

Tobiay (1825—1 43, *1821), Tompa (1746—1843, *1754), Tormásy (1737—1800). Tóth (1737—
1843, *1724, 1754, 1774, 1783), Töltényi (1843, *1843), Tóthy (1790), Török (1800—1843, *1808),

Tötösy (1767), Tráknyák (Trátnyák, 1737—1843, *1754), Trstyánszky (1790), Tubol (Tubolv, 1754—
1774, *1774), Turkovics (1825—1843, *1823), Udvardy (1843. *1841), Udvarnoky (1800—1843, *1793).

Ugróczv (1833, 1843, *1832), Ujj (*1794), Ungváry (1833, 1843, *1817), Váczy (1825—1843, *1805),

Vajda (1767, 1833—1843, *1827, 1834), Valy (18*00), Vanek (1843, *1839), Vangel (*17«5), Varga
(Vargha, 1746—1843, *1804, 1805, 1812, 1830), Váry (1810). Varjas (1754, 1790—1843. '1749.

1826), Vasdinnyey (1737—1843, *1815, 1842), Vásonyi (másként Kovács, Vássonyi, 1746—1825,
*1724), Vastagh '(1825—1843, *1813), Vécsey (1825—1843, *1817), Végh (1746—1843, *1767,

1768), Véghfalvay (1767). Veres (1825— 1843, *1796), Vésey (Véssey, 1737-1843), Vezerics

(1774— 1800), Viasz (1825—1843, *1724), Viczay gróf (1746— 180), Vidos (Vidoss, 1737.1746, 1767,

1774), Virág (Virágh, 1825—1843, 1807, 1810, 1842), Vissák (1790—1843, *1774, 1823) Virta

(1754—1843, *1754), Vitthnyédy (1746), Viza (1746—1843, *
1 802, 1832), Vizer ('1753), Vizsolyi

1*1820), Vlassics (1737 - 1800, *1766), Vörös (1767—1843, *1797, 1821, 1834, 1840. 1848), Vörös.

másként Kovács 1*1806, 1807). Vörösmarty (1754, *1754), Vranasics (1737), Wrancsics (Vran-

csics 1746 1790), Vrantsits (egy a Frantsitssal 1800), Vukovics (1746), Xantos (Xantus 1833,

1843. *1830), Záborszky (1774—1843, *1771, 1848), Zajgár (1737—1746, 1800), Zánthó (1843,

"1840 1, Zárka (1800, *1822), Zathureczky (Szatureczky, (1746—1774, *1754), Zbiskó (1S25. *1806),

Zeke (1767), Zeless (1746-1767, 1. Széles), Zenits (1800), Zerpák 1 Szerpák, Zex (1843, *1834),

Zichy (báró 1737, nemes 1746—1843, *1800, gróf 1800—1843), Zilv (eleinte Szily, nem egy a

„Nagyszigeti" Szily családdal, 1737—1843, *1837), Zob (*1804
, Zobotin (1767—1774). Zok (*1803),

Zombath (1843, *1840), Zöld (*1848), Zsebe 1. Sebe, Zsohar 1. Sohar.

A vármegyében elismert nemeseknek nemességükrl a közgylés adott bizo-

nyítványt (testünonialist). Tisztvisel bizonyítványa csak a nemesi joggyakorlatot

és a .jobbágyi személyi terhektl való mentességet igazolhatta. A nemesi szerve-

zeni vármegye felbomlásával a nemességigazolás jogát a provizórium idején a

közgylés jogkörét átvett tisztiszék gyakorolta, a melytl az alkotmány vissza-

állításakor sem szállt vissza a közgylésre, hanem az alispán személyes jogkörébe
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ment át. A tisztiszéktl nyert, a nemesi vármegyében ki nem hirdetett, sem lajst-

romba nem vett Folly család nemesi bizonyítványt.

A jogegyenlség- alapján szervezkedett vármegyében nemesi kihirdetés mind-

eddig nem fordult el. Nem hirdettették ki itt nemességüket azok az újabban

megtelepedett családok, a melyeknek nemessége a rendi szervezet korából szár-

mazik, (mint pl. a Szentmártoni Darnay család), sem a vármegyének a jogegyen-

lség korában. 1867 után, új nemességet szerzett családjai (Bálványosi Satzger,

Somogytúri Kúnffy, Boglári Simon stb.

A következkben a vármegyének nevezetesebb családjait ismertetjük, a ren-

delkezésre álló tér keretein belül, tekintettel azokra, a melyek a vármegyei köz-

életben jelentsebb szerepet játszottak, vagy kizárólag mint vármegyénknek nemesi

családjai ismertek.

Adamovich. A család nemeslevelét 1714 november 6-án nyerte Pál, felesége báró Kneze-
vics Anasztázia és gyermekeik : Márton, Ferencz, Mária, Anna és Margit. Kihirdettették Nagy-
bajomban 1715 augusztus 22-én. Ferencz felesége, Kittler Anna-Mária, özvegy Stansits Istvánné

jogán Kutason lett részbirtokos, majd az osztályos atyafiaktól a többi birtokrészt megvevén,
egész Kutas az övé lett. Fiúörököse nem maradván, leánya kezével Boronkay György szerezte

meg birtokát. Ferencz még 1754— 55-ben is birtokos a vármegyében, de Pécsett lakván, mint

sok más családja a vármegyének, az ez idbeli összeírásból kimaradt. Nvére Anna (Mária),

elbb Baksay Antal vármegyei esküdtnek gyermektelen özvegye, utóbb Nagyatádi Czindery
Ignácz-Ferencznek lett nejévé.

Czimere : kék pajzsban szarvaival fölfelé fordított ezüst félholdon nyugvó fehér oszlop,

melyet jobbról a pajzs fels balsarkában hatágú arany csillagtól kísért arany oroszlán tart.

Sisakdísz : a koronából kinöv, aranymarkolatú görbe kardot tartó arany oroszlán. Takarók :

kék-arany, vörös-ezüst.

Antal. A vármegyének egykor jobbmódú családja, mely azonban a fíágra szóló birtokból

a leányágnak egyforma részt adván, röviddel magvaszakadása eltt elszegényedett. A nemes-
séget 1668 deczember 12-én Antal János, felesége Szentes Erzse, gyermekeik : György, János
és István, továbbá János testvérei és ezek utódai nyerték s 1670-ben Sümegen, Zala és Somogy
vármegyék együttes közgylésén hirdettették ki. Eredeti lakhelyök a zalavármegyei Dörgicse.

A czímereslevélben említett ifj. János, Somogy vármegyének elbb esküdtje, késbb szolga-

birája, 1723 június 9-én új adományt nyer a maga és fiai : György, István és János részére a

már elbb is bírt Kötcse, Csicsal, Pocza és 'lomé pusztákra. A fiágat István és János foly-

tatták. Istvánnak Domokos Évától fia János, ezé Dancs Júliától Károly, a ki unokatestvérét,

Antal Júliát bírta nül. Ezek fia József (1804—1835) az idsebb ág utolsó fisarja; feleségétl,

Mocsy Máriától való leánya, Petronella, Kacskovics Károlynak lett nejévé. Az ifjabb ág István

öcscsétl, Jánostól (f 1780) származik. Ennek Salamon Júliától fia István, kinek házastársa

Horváth Júlia, leánya Júlia, Antal Károlyné, fia Ferencz. Ennek Udvardi Katától született fiában,

Károlyban (szül. 1813) magvaszakadt. János és Horváth Júlia ifjabb fia József (1858—1826)

Megyeren telepedett le. Feleségétl, Prokop Annától fia Farkas (szül. 1794) elbb esküdt, majd
aladószed, leánya Erzsébet (1808— 1892) Szalay Györgyné.

A beházasodott családok nevezetesebbjei : a becsvölgyi Paiss s ezzel a Faiszi Ányos, a

Vásonyi, Kenesey, Kazay, Berzsenyi családok. A családi birtokok 1780-ig osztatlanok maradtak;
az 1814. évi vármegyei birtokösszeírás szerint a 8212 holdnyi birtok 7 ;

-e a Paiss-utódok, 1
/: -e

a Vásonyiak, V5-e (az ú. n. „kötcsei") Berzsenyiek kezére jutott
; 76-ét Antal István bírta, V.,-6

pedig a többi Antalnak osztatlan tulajdona volt.

Czímer : kékben zöld pázsiton fehér lovon jobbra vágtató vöiösruhás, sárgacsizmás,

sastollas, vörössüveges magyar vitéz, baljával a gyeplt fogja, jobbjában török fvel tzött
egyenes kardot tart. Sisakdísz : koronából növ jobbra fordult, félholddal és csillaggal megrakott
vörös-fehér lobogót tartó vörösruhás kar. Sisaktakarók : jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Árvay. 1690 július 26-án nyer I. Lipóttól czímereslevelet János és ismeretlen nemes fele-

ségétl való fia, János. Kihirdettették 1690 szeptember 12-én Vas vármegyében. Késbb (1690

után) született fiai : Sándor és József, Veszprém vármegyébe mentek át, Sándor fia László innen
Somogyba költözött, a hol testvéreivel, Jánossal és Józseffel 1754 január 7-én igazolták nemes-
ségüket. Ezek valamelyikének utóda László fiának, Györgynek, Torkos Júliától (1796 körül) szüle-

tett fia László, 1843-ben pusztakovácsi birtokos és József, esküdt és alszolgabíró, kinek fele-

sége Siklóssy Kata, leányuk Terézia Tallián Farkasné.

Bakács báró (Szentgyörgyvölgyi). A vármegyének kihalt családja, mely a török uralom
idején lett itt birtokossá a gersei Pethe család után. A zalavármegyei Szentgyörgyvölgyéröl
ered eredetileg kuriális nemescsaládok legkiválóbbja. Sándor, a kimutatható egyenes s,
1532-ben nyer czímereslevelet Szapolyai János királytól. Fiának, Lukácsnak és Szentbalázsi

Szele Zsófiának fia, Sándor, Pethe Kata kezével résztulajdonosa lesz a keszthelyi várnak és

az ahhoz tartozó zala- és somogymegyei birtokoknak (Csehi, Gadács, Uzd, Patalom, Tatom,
Magyaratád. Túr, Halagosd és Tetves fele). 1609-ben Zala és Somogy vármegyék alispánja,

egyben keszthelyi fkapitány. 1622-ben czímerbvítést, 1625-ben bárói rangot nyer. Egyetlen
fia, Farkas, Teuffel Eufrozinával, atyja Sándornak, kinek Eábadoroszlói Rumy Katától gyer-

mekei : István (f 1678 körül ; ki Károlyi Erzsével atyja Júliának, elbb Niczki Niczky László,

majd Ferber [Felbert] Mátyás nejének) és Sándor (f 1686 eltt), ki Niczky Magdolnával két fiút

hagyott : Lukácsot és Benedeket. E kett családjának utolsó férfitagja. Lukács résztvett a

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 32
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Rákóczi-féle felkelésben, de 1705 után már királypárti lesz, Benedek szintén katonáskodott a

spanyol örökösödési háborúban. Benedek 1734-ben elhalván, a birtokok bátyjának, Lukácsnak,
Csoknyay Évától származott leánya Orsolya Szentgyörgyi Horváth Lászlóné és Benedeknek
báró Reiehlin-Meldegg Mária Katától származó gyermekei: Teréz Tallián Józsefné és Viktória

Cserneki Dessewffy Ferenczné közt kerültek osztályra. A nagynénjük, B. Julianna, szintén

igényjogosult utódait ekkor nem részesítették az ket megillet osztályrészben. Dessewffyék
nem laktak vármegyénkben ; leányuk, Johanna, elbb Melczerné, majd Kelczné, Viktória Szu-

hányiné. A család nemesi czímere a szerz B. Sándornak a mohácsi csatában lovának a török-

tl üldözött Bánffy János részére való átadását örökiti meg.

A bárói rangot megelz 1622. évi bvített czímer kék pajzsban zöld mezn a pánczélba
öltözött Bánffyt és Bakácsot ábrázolja, a mint ez a kidlt lováról leszállott Bánffyt jobbra ágas-

kodó saját ép lovára felsegíti. Sisakdísz : a koronából kinöv két, egy-egy hatágú ezüst csil-

laggal megrakott fekete sasszárny között pánczélos, mellvértes, vassisakos, jobbjában egyenes
kardot tartó, balját csípjére támasztó, kevéssé jobbra fordult vitéz. Takaró : kék-arany, vörös-

ezüst.

Bakó (Dávodi). Törzsökös somogyvármegyei család, mely a ma Böhönyéhez tartozó Dávod-
puszta, régen Dávot községtl veszi elnevét. Már 1493 és 1496-ban említik mint itteni birtokost.

Az, hogy utóbb e család Nemesviden is birtokos, arra mutat, hogy egy lehetett az 1461-ben
„vidi'' jelzvel szerepl Bakó családdal. Birtokos a vármegyében 1534-ben is. 1610-ben Bakó
Farkas kiskomáromi kapitány ; ekkor felesége, Pálffy Anna és gyermekei : Farkas, György,
Zsófia, Potencziana és Kata nevére is megersítteti magát Merke és Terebezd birtokában, melyeket
1200 magyar forintért a Vésseyektl szerzett. Ugyan lehetett az a Farkas, a ki 1628-ban kir.

étekfogó és a kiskomáromi végvár lovasainak kapitánya : ez a rokona, Imreffy Farkas, magva-
szakadásával a koronára háramlott Somodort, Szenttamást, Törjéket, Böszénfalvát, Gálosfalvát,

Hagymást, Hárságyot, Tormást, Szentlászlót, Szerdahelyi, Derecskét és Lencsént nyeri. E nagy
vagyonból az 1700-as évek után már csak töredékek vannak a család kezén. 1720 körül két
tagja él a Bakóknak : János és Farkas. Az elbbinek feleségétl, Németh Margittól való leánya,

Ilona ágának vagyonát a beházasodott vidi kuriális nemeseknek vitte. Farkas nejével, Horváth
Annával, 1717-ben nádori adományt nyer a felesége jogigényét képezett (Dráva) Tamásira és

Gárdonyra és kir. adományt Szakácsira és Vidre. Gyermekeik : Ádám, ki fel van véve az
1754—55. évi összeírásba ; László, 1727-ben esküdt, 1741-ben inzurgens, ez feleségével, Szily

Évával, magtalan ; és Judith, Kisbarnaki Farkas Gáborné. Ádám, ki táblabíró volt, Hollósy
Klárával nemzette Mihályt, kit, mint atyját is, szívesen hívtak meg az úrbéri úriszéki perekhez
ülnöknek és elnöknek, és Rozália, Thassy Lászlóné./ Mihálynak Vizeki Tailián Annától, kivel

Bolháson lett birtokos, gyermekei : Francziska (f 1798), Kisjeszeni és Megyefai Jeszenszky
Emánuelné, Farkas, Jozefa Hamvai Kovács Józsefné és János. Farkas (f 1840), táblabíró,

1809-ben inzurgens, Pozsgay Terézzel a fiág fenntartója. Fiai: Farkas és László. Farkas (1799

—

1871), 1833-ban szolgabíró, felesége Balaskó Mária, gyermekeik : Farkas (szül. 1826) és Krisz-

tina Zaidá (szül. 1828). László, Farkas testvére (1803—1831), Berzsenyi Jozefával nemzette
Lászlót (1831—1875) és Emihát (1827—1884), Csonka Jánosnét. János, Mihály fia, ki háromszor
nsült, leányára, Krisztinára, Skerlecz Antalnéra, az si vagyonból már semmit sem hagyott.

A család vagyonának elvesztését az a per okozta, a mely az 1830— 1843. évek között folyt a

Horváth jogon a leányágat is illet, de abból addig nem részesített drávamenti birtokokért a
rokon Thassyakkal, ez utóbbiak jogát megállapítván.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn nyelvét kiöltö jobbra fordult egyfarkú arany oroszlán,

jobbjában kardot tart, baljával hatágú arany csillagot lógat. A pajzs jobb fels sarkában ezüst
félhold. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli oroszlán. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Bárány (Rendesi). Zala vármegyébl, Kvágóörsrl származó család, a hol 1728-ban iga-

zolják nemességüket néh. Benedek fiai : Ferencz, István és Imre, továbbá György és Tamás, az
1594. évi augusztus 30-án Rudolftól Bárány Imre részére adott és Zala vármegyében 1604
deczember 29-én kihirdetett armálissal. Egy lehetett a fenti Györgygyei az a György, ki vár-

megyénkben 1724-ben mint leilei lakos ugyanez armális alapján igazoltatott. Az itteni ág
1735-ben nyert megersít adományt Viszre és Boglárra, de elnevét ezután is csak Rendesrl
írta. Eleintén csak a zalai Balatonmellék családjaival házasodott, a XVIH. század harmadik
harmadában már átmegy Sörnyére, Vidre stb. Esküdteket, alszolgabírákat állandóan adott a

vármegyének. Az 1843. évi katasztrumba felvett nevezetesebb tagjai : Pál fiának, Jánosnak,
Mezriczky Zsuzsától született fia, Imre, sörnyei birtokos (45 éves) és Stefaits Lídiától való gyer-
mekei : Károly (szül. 1825) és Imre (szül. 1831). Márton fia Lászlónak fiától, Páltól és Nagy
Júliától származott Pál táblabíró (45 éves), kinek Litsek Antóniától fia, Dénes-Vincze (szül.

1841). József fiának, Gáspárnak és Grubanovics Erzsének fia Alajos (35 éves) és ennek Sáry
Máriától való fiai : Pál (szül. 1839) és Albert (szül. 1841), boglári birtokosok. Kis-Gombán volt

birtokos Pál fia Józsefnek Nagyalázsonyi Barcza Annától való fia, Boldizsár, a „Bánk bán"
bírálója (50 éves), els feleségétl, Berzsenyi Antóniától született Gusztáv (1822) és második
nejétl, Bekk Teréztl való fia, Gyula (szül. 1842).

A család czímere — a nemeslevél szövege nem lévén meg — pecsét után : kék pajzsban
jobbra fordult ágaskodó egyfarkú oroszlán, jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz: a pajzsbeli

oroszlán. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.
Barcza (Nagyalázsonyi) : Elnevét állandóan használó, Veszprém vármegyébl származó

család, a hol már a Hunyadiak korában szerepel. Okmányosán igazolt els egyenes se György,
1647-ben adományt nyer rokonának, Istvánnak, htlensége miatt elkobzott birtokaira ; 1675-ben
devecseri alkapitány. Feleségétl, Palásty Évától fia Zsigmond, ki 1714-ben Vas vármegyétl
nyer nemesi bizonyítványt. Ennek Kisfaludy Ilonától egyik fia Ádám (1708—1773). Bezerédy
Klárával nemzé Zsigmondot (1738—1800), ki feleségével, Kisbarnaki Farkas Júliával (1748

—

1804), a Topos unokával, Pusztakovácsin lett birtokos. Fiúk Károly (1771—1834), leányuk Erzsé-
bet (szül. 1785), Stefaics Gáspárné. Károlynak Mentler Jozefától gyermekei : Antal (szül. 1806),

32*
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Lajos (1807—1883; ennek neje Bodonyi Teréz, József és Horváth Anna leánya ; fiuk Ödön
szül. 1841), György (1815— 1885, felesége Barcza Amália, fiuk László szül. 1846) és Johanna
(1813— 1842). Alsószilvágyi Gaál Alajosné.

Czimere
: kék pajzsban hármas zöld halom középsjén koronán könyökl, jobbra fordult

pánozélos kar zöldleveles három vörös rózsát tart. Sisakdísz : a pajzsbeli kar. Takaró : kék-
arany, vörös-ezüst.

Battyány (Geresgali). Vármegyénknek si családja, melynek teljes családfáját nem ismer-
jük. Els említése 1293-ban történik, a mikor Vörsön lesz birtokossá. Biztos származási
adataink csak 1468-tól vannak, Péter fiától, Benedektl kezdve, a ki Mátyás királytól megersí-
tést kap Bottyán, Geresgal, Újfalu, Barcsfüles, Bankháza (tán Bakháza), Egyházasfüles, Tamási,
Czegléd, Szentgyörgy, Lad, Zolna falvakra és Szentmihály egy részére. Utána a család még öt
nemzedéken át virágzott, míg 1664-ben Lászlóban kihalt. Egyik tagja Farkas, kinek Ládoni
Csemetey Katalintól fia Ferencz, ezé Benedek, kinek leánya Orsolya; ennek Muraszombati Zobotin
Jánostól fia, Mózes ; ezé László, Tallián Anna férje. A család birtokait László 1661. évi beval-
lása alapján unokatestvéreire : Sabuk Istvánra, ennek anyai testvérére, Frankovics Jánosra és-

Peleskey Annára hagyta. Sabuk István leánya lehetett az a Sabuk, másként Frankovics Zsu-
zsanna, ki 1712-ben Szily Mártonnak neje, s kinek kezével Görösgal és Czegléd a (késbb
Nagyszigeti) Szily család és leányági leszármazóira jutott.

A család czimerének csak pajzsképe maradt reánk 1619-bl : jobbra nyúló pánczélos kar,
mely felül befelé fordult félholdtól, alul nyolczágú csillagtól kísért kardot tart.

Batthyány (Németújvári, gróf és herczeg). A vármegyének 1342 óta birtokos családja.

Kimutatható els sük, Kvágórsi (Kis) György, 1391-ben Zamárdit. 1398-ban a fejérvármegyei
Battyánt nyeri, mely utóbbitól a család nevét vette. Emelkedése a Habsburgok korába esik.

Boldizsárnak, ki 1481-ben czímert nyer, fia, Ferencz (1497— 1566) szerzi meg Németújvárat, a
családnak 1524 óta ffészkét. Fivérének, Boldizsárnak ükunokája, Ádám, 1630 augusztus 16-án
gróffá emeltetik. Ennek unokája Károly, a vármegye fispánja, ki 1764-ben elsszülöttségi joggal
német birodalmi herczeggé lesz, a hétéves háborúban tett kiváló szolgálataiért. Somogyi bir-

tokai bátyjának, Lajos nádornak ágára szálltak át, s megoszlottak Lajos unokájának, Antal
Józsefnek (1762-1828), gróf Roggendorf Jozefintl született Gusztáv herczeg (1803—1883,
báró Ahrenfeld Vilmával Ödön-Gusztáv herczeg atyja) és testvére Kázmér (1807— 1854), a késbbi
(szabadságharcz alatti) külügyminiszter között, kinek Keglevics Auguszta grófnvel utódai nem
maradtak. Birtokait, a somodori uradalmat, a kincstár lefoglalta, de nvérének, Filippinának

férje, gróf Pergen Antal visszaszerezte.

A család 1481. évi czimere, mely a grófi és herczegi rangemelésekkor csak (öt) sisakkal

bvült : kék pajzsban magasan kiemelked természetes szín szikla tetején arany fészekben
kiterjesztett szárnyú, két fiát feltépett mellébl folyó vérével tápláló jobbra fordult pelikán ; a

szikla alján zöld hármas halomból kinöv, szájában aranymarkolatú kivont kardot ferdén tartó

jobbra fordult arany oroszlán. Az si czímernek sisakdísze nem volt.

Beleznay (Beleznai). Már a mohácsi vész eltt birtokos Beleznán ; 1451-ben már említik.

E birtokon élt a család a török uralom kezdetéig. 1539-ben János és Farkas (tán Miklós fiai)

osztozkodnak Miklós leányának, Borbálának gyermekeivel : Horváth Ferenczczel és Boldizsárral.

1559-ben Mátyásnak leányától, Klárától, Kemény Ferencznétl származott Kemény Petro-

nella és Dávid kényszerítik osztályra anyai unokatestvéreiket : Farkast, Jánost, Veronikát, Zsó-

fiát és Annát. E két fivér nyugtalan természet lehetett — késbb is jellemz vonása ez a család-

nak — , 1561-ben a vármegyének kell közbelépnie ellenök Réthey Bálint panaszára erszakos-
kodásuk miatt. A viszályt 1562-ben a zalavári konvent eltt egyességgel intézték el. Ez év után

a család kiesett Belezna tényleges birtoklásából. Zálogjogon Szalay János lett birtokosa a hely-

ségnek, de tle 1631-ben Beleznay Ferencz hatalmasul elfoglalta. A következ évben Ferencz,

testvéreivel : Andrással és Zsigmonddal, II. Ferdinándtól megersít adományt is szerzett, mire

Szalay 1636-ban Beleznát neki visszabocsátotta. E testvérek valamelyikének utóda, Ferencz,

1678-ban lépéseket tesz családja leszármazásának és Beleznához való jogának igazolásához.

E Ferencz és Farkas 1692 eltt Beleznát elzálogosítják 100 tallérban. Az adományos András
fiának, Jánosnak fia János 10 évi pereskedés után visszaszerzi a közben a kir. fiskus kezére

jutott si birtokot s 1738-ban megosztozik rajta az adományos Ferencz unokájának, Gábornak
fiával, Imrével. A visszaszerz János kitnvén az 1735. évi pestvármegyei népi mozgalom
lecsendesítésében, aranylánczot nyert III. Károlytól, az udvar kegyébe jutott. Katonai szolgá-

latba lépvén, résztvett a Mária Terézia alatti hadjáratokban, 1752-ben lovastábornokká lett.

Fiai : Miklós és Mihály, az elbbi szintén katona, fstrázsamester. Mihály fia, Sámuel, az 1780-as

években zálogba adja Beleznát báró Sigray Károlynak, a vármegye fispánjának, késbb pedig

Horváth Ferencznek, a ki utóbb örökáron e birtokot meg is veszi. Sámuel 1800-ban bárói,

1805-ben grófi rangot nyer, feleségétl, Barsy Zsuzsától származott gyermekeivel : Sámuel,

János, Zsuzsa és Erzsébettel.

A régi nemesi czímer : kék pajzsban zöld mezn jobbra fordult kétfarkú, ágaskodó oroszlán

els lábait ragadozásra nyújtja. Sisakdísz : a koronából kinöv szembe fordult, háromtollas,

vassisakos, aranygombos és prémes zöldruhás magyar vitéz, baljával csípjére támaszkodik,

jobbjában aranymarkolatú görbe kardot tart. Takarók mindkét oldalt kék-arany.

Bereczk. Eredetileg Nemesvidon birtokos család, a honnan 1840 körül költözött be egy

ága Kaposvárra. Vármegyénkben feltn els se Lukács, kit 1724-ben Mihály és Ferencz fiaival

együtt, mint régi birtokosokat, elismert nemeseknek a nemességvizsgáló bizottság. A család ekkor

még Böröcz, Berecz alakban írta nevét. Mihály fiai : Ferencz és György, 1744-ben vidi birtokukra

mekei: Antal (szül. 1818) ügyész (ns Kapotsfy Francziskával), Anna (1826—1896) Gáspár

Boldizsárné. Ferencznek és Kiss Erzsének ifjabb fia Ferencz (szül. 1787) nejével, Babos Évával

Csákányban lett birtokos; már 15 éves korában van fia, Mihály (szül. 1803), kinek Kun Katától
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gyermekei: József, Gergely, Péter, Sándor (szül. 1832—1842 között). Mihály testvérei: Ferencz,
(szül. 1818). Antal (szül. 1822) és Imre (szül. 1828).

A család ozímeres nemeslevelét 1615 augusztus 9-én nyerték II. Mátyástól, agilis B. János és
Miklós testvérek s azt a horvát-szlavon-dalmát tartománygyulésen 1616 április 18-án hirdettették
ki. Az ebben adományozott czímer: kék pajzsban zöld hármas halmon két elslábával fehér
mezei liliomot tartó, egymás felé fordult, ágaskodó arany oroszlán. Sisakdísz: a koronából ki-

növ, jobbjában liliomot tartó, jobbra fordult koronás arany oroszlán. Takaró jobbról és
balról : kék-arany.

Bersenyi. (Égyházasbersenyi) Elterjedt dunántúli család, melybl 1559 május 16-án Miksától,
mint atyja, I. Ferdinánd helytartójától megersít adományt nyer a veszprémvármegyei Egyházas-
berseny birtokára néh. Égyházasbersenyi Bersenyi Kálmán fiának, Jánosnak fia György, a ki

mostohaapja, anyjának, Zsófia . asszonynak második férje, néh. Enderszegi-Csáffordi Orbános
Balázs után Orbánosnak is neveztetett. Utódai átszármaztak Vas vármegyébe, a hol az 1756.
évi nemességvizsgálatnál nemességük elismertetett, bár az ízenkénti leszármazást nem igazolták
Györgyig. Az itt Hetyén és Nemesmagasiban megtelepedett családnak három ága szakadt át
vármegyénkbe, a XVIII. sz. második s a XIX. sz. els felében. Egyik águk a Kötcsén birtokos
volt Antalok közé házasodott, de már a második-harmadik ízen leányágra adta át itteni örök-

ségét: az Újváriakra, Padosokra, Robozokra. A másik ág Thulmon Magdolna által Sörnyén és
Vrácsikon lett birtokossá. Ennek férje Bersenyi Benedek (f Hetyén 1750 körül), gyermekeik

:

Ádám, János (szül. 1734) ntlenek, István (szül. 1738), Benedek (szül. 1742, ns Horváth Zsó-
fiával, gyermekeik elhaltak, özvegye utóbb, 1814 után, Kisfaludi Madarász Zsigmondné) és Éva
(szül. 1740) Noszlopy Sándorné. István (f 1808 körül) már Somogyban élt, nejével Oroszváry
Erzsével (f 1806—1808 között) nemzé Károlyt (f 1806, 1800 óta ns Dely Terézzel), Istvánt,

Józsefet és* Terézt (Madarász Károlynét). Istvánnak els nejétl, Nagyalázsonyi Barcza Annától
fia István, alszolgabíró, ki atyja öcscsének özvegyét, Váczy Borbálát vette nül. Ettl gyerme-
kei : Pongrácz (szül. 1822) és Lajos (szül. 1826). Istvánnak második nejétl, Csöglei Biró Anná-
tól, Sámuel és Thulmon Anna leányától gyermekei: Pál (szül. 1813, Nyitra megyébe szakadt),

Júlia Vajda Albertné, Jozefa Dávodi Bakó Lászlóné, Zsuzsa, Erzse és Jusztina Kosinczky
Ferenczné. Józsefnek, id. István testvérének, ki 1816-ban esküdt és Váczy Borbálának, Mihály
és Farkaspatay Farkas Zsófia leányának gyermekei: Imre-Pál iszül. 1810, Némedy Annával,
József szül. 1835 és Mátyás szül. 1840 atyja) esküdt, Etel (szül. 1811. Sipos Ferenczné), Móricz-
József (szül. 1813, Augustin Annával [esk. 1837] Adalbert, Gusztáv és Sándor [szül. 1846],

atyja) 1846-ban esküdt és Antal-Boldizsár (szül. 1814) vrácsiki birtokos. A család régebbi va-

gyoni helyzetét idsb Istvánnak és fiának ifjabb Istvánnak tékozlása nagyon megrendítette.

Váczy Borbálával az addig lutheránus Bersenyiek tle leszármazó tagjai kafholikusokká lettek.

A harmadik ágból Dániel, a költ, Benedek öcscsének, Mihálynak unokája, Lajos (1744—1819)

és Thulman Rozália fia (szül. 1776 V. 6. f 1836 II. 24.) jött 1808-ban vármegyénkbe, Nikiára.

Itt 1818 november 9-én hirdettette ki nemességét. Dukai Takács Júliától gyermekei : Lidia

(szül. 1800, Barcza Károlyné), Antal (szül. 1806), Farkas (szül. 1803. ns Rádóczi Gyarmathy Máriá-

val) esküdt, majd alszolgabíró, 1849-ben Noszlopy Gáspár kormánybiztossága alatt els alispán

;

a Berzsenyi István-féle javak zártartója és László (szül. 1809) a szabadságharczban honvédtiszt.

Czünere (pecsét után, mert armálisa nincs), a mint azt az itteni családtagok használták

:

kék pajzsban zöld mezn jobbjával görbe kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó, jobbra for-

dult ágaskodó arany oroszlán. Sisakdísz : a koronán álló, felemelt jobbjával ágat tartó jobbra
fordult madár (galamb, daru). Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Bezerédy (Bezerédi). Zala vármegye régi családja, mely 1430-ban nyer Zsigmond királytól

czímereslevelet, 1456-ban V. Lászlótól, új adományt Bezeréd zala- és Lrinte veszprémvárme-
gyei birtokokra, melyekben 1564-ben Miksa is megersíti. A család idk folytán elszaporodott,

más vármegyékbe is elszármazott. Vármegyénkbe György és Beleznay Krisztina (özv. 1730) fiá-

nak, Istvánnak fia, Zsigmond költözött, ki Paiss Annával, Boldizsár és Antal Teréz leányával

Nagybajomban lett birtokossá. Fiaik: Pál (1783—1846) a vármegyének hosszú idn át való levél-

tárnoka (kinek feleségétl Barát Annától fiai : Pál szül. 1827 és Elek szül. 1828), Boldizsár

(1783—18451, nagybajomi birtokos (kinek Szentgyörgyi Horváth Erzsétl, Ferencz és Oszter-

hueber Anna leányától, gyermekei : Antal 1814, 1843-ban tiszti alügyész, ns Sümeghy Máriával és

Boldizsár szül. 1816 ns Hertelendy Máriával), Miklós (szül. 1793) veszprémi kanonok, Márton
(szül. 1795) pap és Gergely (szül. 1802 1 ügyvéd.

Czímere : vörössel és kékkel vágott balra dlt pajzsban balra fordult, szájával háromágú
korbácsot tartó fél arany oroszlán. Sisakdísz : a balra dlt zárt sisakot fed kék-vörös tekercs-

bl kinöv pajzsbeli oroszlán. Takaró : mindkét oldalon kék-arany.

Bogyay (Várbogyay). Csallóközy régi család, mely elbb Zalába szakadt, innen vármegyénkbe
jött át. Eredeti neve Bartalos, melyet Várbogya, Bogya helység után változtatott Bogyayra.

Gergelynek fia, György, 1705 körül tnik föl Zala vármegyében, hol sümegi várkapitány lesz,

több birtokot szerez. Fia József (f 1752) Czuzy Krisztinával atyja Józsefnek, sármelléki birto-

kosnak (él 1786), kinek Lomniczai Skerlecz Máriától fia Péter (f 1790 eltt), a família Toposiana
egyik tagját, Farkas Katalint, özvegy Dóczy Imrénét, Sándor és Topos Rozália leányát veszi

felségül. Ezek három fia : Péter, Ignácz és László. Péter (1779—1839) átjön vármegyénkbe s

anyja családi összeköttetései alapján könnyen helyezkedik itt be a jogi és társadalmi életbe.

1804 eltt tiszteletbeli ügyész, ekkor alszolgabíró, 1808—1817. kaposvári járási fszolgabíró,

majd táblabíró. Nemességét csak 1824-ben hirdettette ki. Nejétl, Bezerédy Magdolnától, Zsigmond
és Becsvölgyi Paiss Anna leányától gyermekei Miklós (ns Kund Antóniával), Elek (1812—1886,

Domaniczky Teréziával, atyja Ödönnek, Kálmánnak, Ilkának Már Gyulánénak és Máriának Igmándy
Aladárnénak) és Eleonóra (szül. 1808) Bogyay Lajosné. Péter fivérének, Ignácznak Svastics

Jozefától született fia, Lajos (1803—1875, Eleonóra férje) és Sándor (1804—1864), a ki átjött

neje, Fölsö-Szelestey Guary Erzsének, József és Szalay Mária leányának remetepusztai birtokára.

Ezek gyermekei (szül. 1829—1843) Ilona Kacskovics Jánosné, Gyula (ns Gulyás Emmával),

Imre (ns Karay, másként Szabó Izabellával), Matild, Zsigmond (ns Balogh Szerénával), Géza
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(ns Kacskovics Amáliával), Ferencz (ns Mille Gizellával) és Adél Szép Béláné. 1833-ban kihirdette

itt nemességét a családnak Mádról Tolna vármegyébe, Kétyre szakadt ágból származott György
is, de maga és vérsége is ott maradván, vármegyénkben szerepet nem játszott.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn jobbjában görbe kardot tartó jobbra fordult oroszlán.

Sisakdísz : a koronán álló jobblábával követ tartó jobbra fordult daru. Takaró : kék-arany,
vörös-ezüst.

Boronkay (Boronkai, Boronkai és Bezetei). Vármegyénkben már a mohácsi vész eltt is

birtokos család. Állítólag 1476-ban nyert adományt Pál Boronkára. A török uralom alatt a felvi-

dékre húzódott. Okmányosán igazolt egyenes se István, ki 1662. évi november 1-én mint az

érsekújvári magyar gyalogság fvajdája Dvornikovics Andrással adományt nyer a nyitravárme-

gyei Nézetére. Nejétl Bajusz Erzsétl fia Tamás, kinek Hidvégy Erzsétl gyermekei : Mihály,

Ferencz és László (ns Farkas Katával). Ferencz visszatelepszik Somogy vármegyébe, elveszi

1732-ben Fekete János özvegyét és örökösét, Niczky Juhát, kivel Szillen lesz részbirtokossá.

Gyermekeik : György, 1767—1774-ig a vármegye fügyésze, a kinek nagy érdemei vannak az

úrbéri ügyek rendezése körül, Pál és József. Györgynek Adamovics Annától (esk. 1770), kivel

utóbb Kutast kapta, gyermekei: György (1776—1839), Borbála (unokatestvérének, Boronkay Miklós-

nak neje) és Czeczüia, Talhán Györgyné (esk. 1803.) Györgynek Reiter Annától gyermekei: Károly
(szül. 1830), Lajos (szül. 1833), János~"(szül. 1834) és Anna Vasdinyei Sándorné. Pál, a fjegyz
testvére, Fejér vármegyébe Ráczkeresztúrra költözvén, 1791 május 24-én nemesi bizonyítványt

nyert. Feleségétl Csupor Karolintól gyermekei : Juha és Miklós, kinek unokatestvérétl,
Boronkay Borbálától való leánya Mária Hertelendy Ferenczng, József, a fjegyz Györgynek
legifjabb testvére, a vármegyének 1790, 1797 és 1802-ben ' országgylési követe, táblabíró

;

felesége Derghi Somogyi Borbála, a kinek az anyja jogán igényelt Lengyeltóti Lengyel családi

birtokait visszaváltván, egyetlen leányát, Krisztiniát, gazdag hozománynyal adta férjhez gróf
Festetics Imréhez.

A család czímere többszörös változáson ment át. Ferencz pecsétéin a pajzs dombján nyugvó
koronára támaszkodó keresztes zászlót tartó, jobbra nyúló kart használ, sisakdíszül a pajzsbeli karral.

Györgynek, a fjegyznek pecsétjein a czímer : kék pajzsban zöld dombon arany koronára
könyökl, jobbról hatágú arany csillagtól, balról ezüst félholdtól kísért jobbra nyúló pánczéloskar
három ezüst nyilat tart. Sisakdísz: a koronán nyugvó pajzsbeli kar. Takaró : kék-arany, vörös-

ezüst. Idnként eltér czímert használt József, az országgylési követ : kék pajzsban lebeg
arany koronán hármas patriárkakereszt. Sisakdísz : a koronából kinöv, jobbjával görbe kardot
tartó jobbra fordult arany oroszlán. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Bosnyák. 1737 körül tnik föl vármegyénkben Bosnyák Márton és testvére János, Istvánnak,

János fia István fiának és Babics Dorottyának (f 1757) fiai. Márton nejével, Niczky Judittal

(1718—1797), Mózesnek, báró Bakács Julianna fiának és Oszkó, másként Molnár Évának leányá-

val birtokos lett 1760 körül Csehi. Túr, Magyarod stb. helységekben. Tíz gyermekük közül három
fiukban: Józsefben, Jánosban és Mártonban, folytatódott a férfiág, mely ma már csak Márton
utódaiban él. Idsb Márton leányai : (szül. 1736—1766) Borbála, Mosel Antal pozsonyi fharmin-
czados neje, Erzsébet Fonyó Miklósné, Katalin Eperjessy Sámuelné, Magdolna, elbb Német
Antalné, majd Szalay Györgyné, Teréz Galánthai Bessenyei László neje. Ifjabb Márton (1760— 1814)

els feleségével, Bolla Borbálával, atyja Annának, Szalay Jánosnénak, Juliannának Szászbereki
Váczy Antalnénak, Máriának Árvay Lajosnénak; második nejétl, Szentgyörgyvölgyi Juliánnátói

fia, Lajos (1814—1873), táblabíró, kinek Pelikán Karolinától gyermekei : Gusztáv, László, Károly,

Mária Rihmer Kálmánné, Anna Szalay Bertalanná (szül. 1837—1852 közt). József, ifj. Márton
bátyja, Bács vármegyébe ment át, egyetlen fia, Károly, Arad vármegyébe. Jánosnak, József és

Márton testvérének Thassy Máriával való gyermekeiben magva szakadt.

A család adományozott czímere, melyet az 1631 május 18-án Bosniak Jónásnak, felesé-

gének, Lichtberger Zsuzsának, és gyermekeiknek : Jeremiásnak, Jánosnak és Gábornak ado-

mányozott és Hont vármegyében kihirdetett nemeslevélben nyert : kék pajzsban zöld mezn
jobblábával két tollat, baljával három nyíló liliomot tartó jobbra fordult párducz. Sisakdísz :

a koronából kinöv, jobbjával egyenes trt, baljában három liliomot tartó jobbra fordult párducz.

Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Botka (Széplaki, Szántói, Névedi). Elnevét nem a somogyi, hanem a zalavármegyei Szán-

tóról, s a vasvármegyei Széplakról veszi. A Névedi elnévvel Mihály ága tnik fel. A család a

Dunántúlnak elterjedt családja. Vármegyénkben, a hol Ferencz zalai és somogyi alispán (1630,

1647) fiának, Ferencznek már voltak birtokai, László, másik Ferencz fia (1730 - 1810) telepedett

meg, feleségének, Hunkár Jusztinának, Antal és Szentviszlói Dese Zsuzsa leányának nagy-
gombai birtokán. Fiuk, József (1766—1832), Hermann Judittal, István és Kisbarnaki Farkas Júlia

leányával Bodrogon lesz birtokos. Ezek gyermekei : Pál és Antal (1809—1874), kinek Igmándy
Jozefintl, Emánuel és von Ottó Karolin leányától gyermekei: Sarolta Alsószilvágyi Gaál Jánosné
és Antal. A másik ág — a Névedi — Bálint fiának, Mihálynak, Nádasi Terstyánszki Annával,
József és Bodorfalvi Baranyai Anna leányával való házassága által lett itt birtokossá. Fiuk

:

János (él 1846), nejével Nedeczky Francziskával (1803—1882), Ferencz és Skerlecz Anna leányával

atyja : Herminnekj Tallián Pálnénak, Ágnesnek, Igmándy Ignácznénak, Imrének, Mihálynak,

Lászlónak (ns Sényi Aglájával), Jánosnak és Viktóriának, Igmándy Benedeknének (szül. 1821—
1830 között). Ez ág Gesztin volt birtokos.

Czímere : négyeit pajzs, a jobboldali fels és baloldali alsó kék mezben, zöld pázsiton

egymással szembe forduló, elslábaikkal hatágú arany csillagot tartó két arany oroszlán ; a

jobboldali alsó és baloldali fels vörös mezben, zöld pázsitból kinöv terebélyes zöld fa.

Sisakdísz : a koronából kinöv, jobbra fordult pajzsbeli oroszlán. Takaró : kék-arany, rövös-ezüst.

Csapody (Zalalövi). A visszaállított vármegyének jelentékeny családja, mely itt terjedelmes

birtokjogokat vett át a Perneszyektl, de ellentétben osztályos rokonaikkal, a Talliánokkal,

ilyeneket alig származtatott tovább. Alapítója István, ki 1626-ban atyjával és testvéreivel

czímereslevelet nyer. István fia István (f 1702 körül), Perneszy Zsófiával (ház. kb. 1670) somogyi
birtokos lesz ; leányuk,' Kata, Szala-patakai Nagy, másként Gábor Györgynek, Mária Rosty László-



612 Somogy vármegye nemes családai

nak hitvese, fiuk Ferenc/- (j 1762) 1759 óta a család legidsb tagja s iratainak rzje, birtok-

jogainak tisztázója. szerzi meg a kihaló Vukovics-ág birtokait a Csapodyak részére. Ennek
Szentviszlói Dezs Máriától, Ferencz és Gaiger Magdolna leányától, fia József (f 1764), 1753

—

176-1. az újonnan felállított igali járás fszolgabírája, négy fitestvér közül a család egyetlen
továbbterjesztje. Nejével, Döry Anna Máriával, Ignácz és Bezerédi Júlia leányával, fiai : Gábor
és Ferencz, leánya Borbála (f 1816) Gyömörey Györgyné. Ferencz (f 1800) katona lett, mag-
talan ; Gábor f 1824) résztvesz a vármegye ügyeinek intézésében, 1790—1800 közt az igali

járás fszolgabírája, 1806-ban másod- 1807-ben Inkey Károly lemondása után 1813-ig els
alispán. Feleségével, Terstyanszky Erzsével, Józsefnek Bodorfalvi Baranyay Annától való leá-

nyával, egyetlen fia Pál 1808—1859), ki családját sírba vitte és vagyonát elpazarolta. A Csapo-
dyak birtokaiból birtokoltak a vármegyénkben Ferencz leánya Borbála, Forintos Gáborné
leányának. Jozefának kezével Nemeskéri Kiss János és Erzse, Skublics Jánosné után idlegesen
a Skublics család.

Czímere : vörös pajzsban zöld dombon álló természetes szín, felemelt, kiterjesztett farkú,

csrével gyémántköves aranygyrt tartó jobbra fordult páva. Sisakdisz : a koronából kinöv,
a pajzsbeli gyrvel megrakott kiterjesztett pávafark. Takaró : vörös-ezüst, zöld-ezüst.

Gsépón (Györgyfalvi). Régi zalavármegyei család, mely az elnevet adó Györgyfalván
már 1513-ban birtokos. E községre 1550-bpn János és néh. Balázs fiai: Bertalan és István,

megersítést nyernek I. Ferdinándtól. Egyes tagjai innen elszármaztak Vas vármegyébe, majd
innen Komárommegyébe szakadtak. Itt igazolták nemességüket 1785-ben István fiának, Jánosnak
fiai : János, ki református pap lett Nagybajomban, majd Alsókon. Hedrehelyen (f 1805) és

István (szül. 1760 vagy 1762, f 1830). Ez mind ügyvéd elkel helyet biztosított magának a

vármegyében, bár nejével, Hültl Annával, Ferencz szigetvári császári élelmezési tiszt és Birisics

Juliánná leányával, Andricsné végrendeleti örökösnjével ugyan jelentékeny vagyont kapott, de
nem rokoni összeköttetéseket. 1813—1817-ig vármegyei tiszti fügyész, a bels-somogyi ref. egy-
háznak 1798-tól haláláig gondnoka. Gyermekei Antal (szül. 1808), ki 1833 —1839-ig alszolgabiró,

1848-ban a babócsai járás fszolgabírája (az alkotmányos idben újra hivatalt vállalt, 1889-ig),

Amália Szerdahelyi Ferenczné, Karolina Domaniczky Boldizsárné, Teréz Lehner Jánosné, Krisz-

tina Hochreiter Bertalanné és József (szül. 1814—1888). 1839-ben esküdt. Ez Domaniczky Máriával

atyja Apollóniának (szül. 1840), Sárközy Dénesnének és Karolinának, Kacskovics Kálmánnénak.
A család férfiága kihalt.

Czímere: vörös pajzsban zöld mezn, jobbjában három búzakalászt tartó, balját ragadozásra
nyújtó jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz : a koronán nyugvó, görbe kardot tartó, jobbra
nyúló kar.

Csorba (Szakácsi), A nemességet 1834 május 30-án nyerte József (szül. 1787), vármegyénk-
nek 1817 óta forvosa, és Bél Mátyás után els monográfusa (1857), nejétl Paczkó Jozefától

való gyermekei : Sándor (szül. 1817, 1843-ban levéltári tisztvisel), Ede (szül. 1819, 1843-ban
Baranya vármegyében jegyz), Rudolf (szül. 1821, 1843-ban gazdatiszt), Gusztáv (szül. 1823,

1843-ban orvos), József, Albert, Lajos, Viktor (szül. 1828—1834 közt) és Hermin, a Hencsey
József magszakadásával a koronára szállt szakácsi birtokrésznek és „Szakácsi" elnévnek ado.

mányozásával. A nemességet vármegyénkben, Baranyában és Pest vármegyében is kihirdettették-

Józsefnek a nemesítés után született fia, Gyula (szül. 1841).

Czímere : ezüst jobbharánt pólyával megrakott pajzs alsó vörös mezejében jobbjában ki-

vont kardot tartó, balját kardja hüvelyén nyugtató szembe fordult pánczélos vitéz ; a fels kék
mezben három (felül két, alul egy) lebeg hatágú arany csillag. Sisakdísz : a koronán álló,

jobbjával kék tulipánt tartó jobbra fordult hattyú. Takaró : kék-ezüst, vörös-ezüst.

Czindery (Nagyatádi). Varasdvármegyei eredet család, melyet régi birtokigények kötöttek

és hoztak a törökök kizése után a vármegyébe. 1573-ban Miksa királytól Pál nyeri Nagyatádot

és nyolcz más községet. Bár ez adományozás hitelességét többször kétségbevonták, utódai

mégis birtokában maradtak Nagyatádnak. Másik jogigénye a családnak az Istvánffy családból

való leszármazásából fakadt. Istvánffy Miklós 1599-ben adományul nyerte Ladot és tartozékait,

melyek a török kizetése után a Rindsmaulok kezére jutottak. Istvánffynak és Bajnai Both

Erzsének leánya, Orsolya Lipcsey Jánosné, ennek gyermeke, Lipcsey Erzse Szomszédvári báró

Malakóczy Miklósné, kinek fia Miklós leányát, Évát, Czindery György varasdvármegyei alispán-

hoz adta férjhez. Ennek második neje Budacsky Klára. Györgynek, ki 1737-ben végrendel-

kezik, gyermekei : János, Donát, Ignácz és László (ezek els nejétl), valamint Jakab, György.

Terézia és Francziska (lehet, hogy a másodiktól). Ignácz (Ferencznek) felesége Adamovics

Anna, ki férjével együtt 1755-ben végrendelkezik; Donáté Adamovics Erzse, ki 1784-ben

mint özvegy a nagyatádi kórház részére 6000 forintot hagyományoz. Ignácz-Ferencz tisztázza

a vagyoni jogigényeket, a Rindsmaulok által bírt Istvánffy-részt vissza is szerzi. Leánya
Mária-Jozefa Tallián Lászlóné

i
fia Rókus-Ignácz (1730—1792), kinek els neje (Okányi) Szlávy

Rozália, második felesége Wachtler Júlia. Rókusnak els nejétl fia Pál, 1795-ben másodalispán,

elbb országgylési követ, Tolnai Festetics Máriától atyja Lajosnak és AdeHieidnek, báró Mesznil

Jánosnénak, Lajos atyja eltt elhalván, Pál halálával ennek birtokai féltestvérére. Lászlóra

(1792—1860) Wachtler Júlia fiára szálltak át. László élénk részt vett a közéletben. 1830—1840-ig
els alispán, 1846-ban fispán, 1849-ben rövid ideig királyi biztos. A közkórháznak párt-

fogója, a lótenyésztésnek fellendítje. 1832-ben megszerzi bátyja feleségének fivérétl. Festetics

Lajostól Szigetvárt és uradalmát. Nejétl, Döry Teklától (esk. 1814) csak leányai maradtak;

Júlia gróf Festetics Rudolfné (1815-1860) és Mária (1816—1847) báró Wenkheim Viktorné. Ez

utóbbinak két gyermeke : Béla és Leontin, gróf Andrássy Aladárné, örökölte öragatyjának összes

birtokait.

A család czimereslevelet állítólag 1574-ben nyert. Pecsét után czímere ez : hasított pajzs

jobboldali kék mezejében zöld pázsiton vörösruhás, kucsmás, sárgacsizmás, zöldöves, fölemelt

jobbjában aranymarkolatú görbe kardot, baljában levágott török fejet tartó, szembe fordult vitéz

áll ; a baloldali ezüst mezben lebeg arany fészken három fiát feltépett mellébl vérrel tápláló

pelikán. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli vitéz. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.
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Dcseö (Szentviszlói). 1609 deczember 31-én nyer megersít adományt Szentviszlói Dese
György és felesége, Tarródi Erzse, egész Nagygomba községre és Berjeg- és Keleviz-pusztákra,

melyeket már sei bírtak, s azokba a vasvárszombathelyi káptalan által 1610-ben be is vezet-

tettek. A család a török uralom idején Vas és Somogy vármegyékben élt. Az adományos
Györgynek fiai: János és György. Jánosnak feleségétl Nádasdy Borbálától fiai: Tamás és István.

Tamás (él 1696) felesége Jankovics leány, leányuk Krisztina Hertelendy László neje (él 1718).

Ezek leányai : Júlia Kanicsár Pálné, Rozália elbb Skerleczné, majd Dese Imréné, és Klára
Boross Ferenczné. Istvánnak Majkó (vagy Márki) Judittól leányai: Katalin Koltay Ádámné, Erzse
Pados Mártonné. János ága e leányok fitestvéreiben kihalt; a leányági utódok az örökölt bir-

tokrészeket elaprózták. Györgynek (él 1641) Svastics Borbálától fia Zsigmond (él 1667), kinek
Gusics Zsófiától gyermekei: Ferencz, György, Ádám (élnek 1718), Krisztina Palotay Istvánné,

Erzse Kelczné, Kata Mohos Jánosné (élnek 1726). Ferencz — úgy látszik — kihalt; Györgynek
felesége Khem Anna (1720), kitl gyermekei János és Pál, Károlynak atyja. Ádám 1724—1748-ig

a kanizsai járás fszolgabírója; ö a család fiágának továbbterjesztje. Fiai: József és Imre.

József atyja után 1774-ig kanizsai járási fszolgabíró; férfiutóda nem maradt Imre (f 1779 eltti,

ki a vármegye partikuláris (járási) perczeptora volt, feleségével, Hertelendy Rozáliával atyja

Imrének és Ádámnak, kik 1779-ben osztoznak meg örökségükön. Ifj. Imre (*1751) szintén parti-

kuláris preczeptor; feleségével, Rosty Jusztinával (*1761), János és Pulay Rozália leányával nemzé
Juditot, ki gróf Forgách Xav. Ferenczczel való házassága által a Forgáchok ú. n. „gombai"
ágának vitte az egykori Dese-vagyon legnagyobb részét. Ádám Temes vármegyébe szakadt,

a hol 1785-ben fszolgabíró; ugyanekkor vármegyénktl leszármazásáról és nemességérl bizo-

nyítványt nyer. A fiág, mely vármegyénkben már nem birtokos, benne folytatódik.

Czímere: a pajzsban szembe néz forgós, sisakos fej; sisakdísze: a koronából kinöv,
jobbra fordult, balját ragadozásra nyújtó, jobbjával török fvel tzött kardot tartó oroszlán.

Domaniczky. Nem annyira közszereplésével, mint inkább örökölt és szerzett birtokjogainak

leányágon továbbadásával nevezetes családja a vármegyének. Trencsénmegyei eredet, a hol

Imrének és Blaskovics Zsuzsannának fia János (szül. 1725) 1752-ben igazolja nemességét. Lipthay
Annától fiai : József, László, János és Pál (szül. 1751—1757 közt) 1786-ban nemesi bizonyít-

ványt vesznek ki s azt Zalában kihirdettetik. János (1755— 1831) feleségével, Bencsák Terézzel

(szül. 1765), Péter és a Bükkösdön 1522 óta birtokos Radovani Keczer család leányági jogutód-

jának Sygher (Zsiger) Krisztina leányával, itt megtelepedvén, nemességét 1807-ben meghirdet-

tette. Gyermekeik : Ferencz alszolgabíró, János (szül. 1789, ntlen), Krisztina Felspiri Péry
Ignáczné és Boldizsár. Ferencznek (szül. 1787) felesége Hochleitner Teréz (esk. 1811), gyer-

mekeik : (szül. 1812—1821) Juha, Horváth Sándor beleznai birtokos neje, Teréz Bogyay Ödönné,
Mária Csépán Józsefné és Simon (ns Pászthory Natáliával). Ferencz szerezte Slanjet Horvát-
országban, a hová ága 1842-ben átköltözött. Boldizsár (1809 — 1887) vétellel Csákányban szerez

birtokot. Csak leányai maradtak nejétl Csépán Karolintól : Kornélia (szül. 1834) Hertelendy
Lászlóné és Klementina (szül. 1842) Boronkay Károlyné. A férfiág csak a Trencsénbl elszakadt

másik két testvér, József és Pál utódaiban él, de már a vármegyén kívül.

Czímere : kék pajzsban lebeg arany koronán álló, nyakán hátulról nyíl'al átltt, kiter-

jesztett szárnyú, jobbra fordult galamb. Sisakdísz a koronán álló pajzsbeli galamb.
Esterházy (Galánthai és Fraknói, herczeg). A Csallóközbl eredt Salamon-nemzetségnek

legmagasabbra emelkedett családja, melynek nagyságát és gazdagságát Ferencz pozsonyvár -

megyei (1584) alispánnak Illésházy Zsófiától való fia, Miklós (1582—1645) nádor alapozta meg,
1611-ben nül veszi Dersffy Orsolyát, Szerdahelyi Dersffy Ferencz és Lanzséri Császár Orsolya
leányát, kivel vármegyénkben kapta a családja kezén ma is meglev birtokokat. Fia, Pál,

(1635—1712) 1681-ben nádor, 1687-ben elsszülött régi joggal római szent birodalmi herczeggé
lesz, mely rangot 1712-ben III. Károly összes fiutódaira is kitérj észté, megadván neki a pénz-

verés és nemesíthetés jogát is. Birtokai — melyek 1726-ban vármegyénkben 20 községre és

23 pusztára terjedtek — már ekkor elsszülöttségi hitbizományként örökldtek át. Fiát, Mihályt,

Mnek csak leányai voltak, József követte (f 1721), kinek báró Gilleis Máriától fia Pál-Antal

(f 1762), a harmadik és Miklós 1714—1790 , a negyedik herczeg, ki II. Józseftl megnyerte
1783-ban a herczegi méltóságnak a nivadékokra való kiterjesztését. Gróf Weissenwolf Erzsébettl
fia Antal tábornok (1738—1794), ennek gróf Erdödy Teréztl fia Miklós táborszernagy (1765

—

1833), ki 1804-ben megvette a németbirodalmi közvetlen kapcs ilatot (területi felségjogot) adó
edelstetteni uradalmat, miáltal családját az egyenrangú családok közé emelte. Ennek Lichten-

stein Mária-Jozefa herczegntl gyermeke Pál-Antal (1786—1866) diplomata, kinek Phurn-Taxis
Mária Teréziától egyetlen fia Miklós-Pál (szül. 1817), Villiers Sára Friderikával atyja Pálnak
(szül. 1843), kinek nejétl, gróf Trautmannsdorf Máriától örököse Miklós. Miklós táborszernagy
és fia Pál a vármegye kulturális és Kaposvár város gazdasági törekvéseinek áldozatkész pár-

tolói voltak. E nagyvagyonú család — hitbizományilag lekötött birtokai osztály alá nem esvén —
a beházasodott családokat nem tette vármegyénkben birtokossá. 1726-ban birtokos volt nálunk
a grófi ág egy tagja, János is, a kés'íbb Hunyady kézre átment Szillen, Csornán, de nem tudjuk
mily alapon.

A család si nemesi czímere : kék pajzsban lebeg arany leveleskoronán álló, jobbjával
aranymarkolatú görbe kardot, kinyújtott baljában zöldszárú és level, aranynyal futtatott három
vörös rózsát ta tó jobbra fordult koronás arany griff. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzs-

beli griff. Takaró : kék-arany, vörös-arany.

A herczegi czímer : arany L betvel díszített s herczegi koronával fedett fekete szív-

pajzszsal megrakott négyeit pajzs, jobb fels és bal alsó kék mezejében az si czímer (egy-

mással szembe fordított) griffje ; vörössel és ezüsttel vágott, jobb alsó és bal fels mezejében
felül az osztó vonalból kinöv, bal- és jobblábával zöldszárú és level három fehér rózsát tartó

lefelé fordult koronás arany oroszlán, alul aranynyal futtatott három ötszirmú vörös rózsa. Sisak
nincs. A czímert herczegi korona alatt herczegi palást övezi.

Farkas (Kisbarnaki). Régi zalavármegyei család, mely ott több községben volt birtokos,

fleg Edericsen, vármegyénkben Visontához formált igényt. Egyik tagja, Gábor (+ 1735), Dávodi



Lehner. Madarász.

Márfly.
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Bakó Juditot bírta nül. Gyermekeik : Sándor, Gábor, József, Erzsébet Beck Sándorné, Anna
Hertelendy Zsginiondné, Judith Horváth Lászlóné (1767-ben mindhárom özv.) és Krisztina, elbb
Prosznyák Jánosné, 1767-ben Rákos Ádámné. József 1768-ban vármegyénk táblabírája, 1755

körül telepedett meg Osztopánban, felesége Szentkirályszabadjai Márffy Anna birtokán. Gyer-

mekeik : Judith Siklósy Jánosné, Ignácz (kinek leánya Mária), Erzsébet Szabó Istvánné, Terézia

és Rozália, Bácsmegyey Károlyné és Jánosné, Juliánná (szül. 1755) (H)Ermon Istvánné, Anna
Edvi Illés Ferenczné. Ez ágnak, Gábor is magtalan lévén, magva szakadt. Sándor, ki 1746—1752

között a szigeti járás fszolgabírója. Ez els nejével Topos Rozáliával Pusztakovácsiban lett

birtokos. Ettl gyermekei : Pál, János, Katalin Márffy Jánosné, Judith Dóczy Imréné, majd
Bogyay Péterné és Júlia (1748—1804) Barcza Zsigmondné. Második nejétl, Anczfelder Marian-

nától, elbb özv. Züy Jánosnétól, gyermekei nem maradtak. Pál, esküdt és alszolgabíró és

János magtalanok. A „Kisbarnaki" elönevet Sándor és ága állandóan használta.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn zöldlombos pálmafa alatt jobbról ágaskodó farkas,

balról álló oroszlán. Sisakdísz : a koronából kinöv, jobbjával török fvel tzött kardot tartó

jobbra fordult arany oroszlán. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Festetics. (Tolnai, nemes, gróf és újabban herczeg). Nemesi ágon való virágzása korában
a vármegyei, társadalmi és jogéletnek egyik legkiválóbb családja, mely nemzedékeken át egy-

szersmind" bámulatos vagyonszerztehetséget mutatott. A család kimutatható els se Jánosnak
(vagy Sopron vármegye 1769. évi igazolása szerint Istvánnak) Zakmándy Katától fia 1640 körül

élt, Pál Sopron városában telepedik meg. Feleségétl, Kisunyomi Bornemisza Orsolyától, Gergely
és Ztharjakovics Kata leányával fia Pál, ki 1720 körül osztoztatta meg gyermekeit, az els fele-

ségétl Toldy Annától született Ferencz fia maradékainak és négy leányának pénzben adván ki

részüket, minden — már akkor jelentékeny — birtokát Fitter János és Nagybucsányi Bucsány
Zsuzsa leányától, Erzsébettl született József és Kristóf fiának hagyván. Ezek nvére Erzse

Ghilányi János generális neje. Pál már bírta a balatonkeresztúri és toponári jószágot. József
(szül. 1694) katona lett, a Mária Terézia alatti háborúkban tábornagyságig emelkedett. Szent-

györgyi Horváth Erzsébettl, József és Mezszegedi Szegedy Borbála leányától fiai: Pál (1725

—

1782) kanczelláriai tanácsos és Károly 1766 november 5-én grófi rangra emeltetvén, az idsb
grófi ágnak lettek alapítói, a melybl vármegyénkhez egyedül Rudolfot (1802—1851) fzték
családi kapcsok, neje Czindery Júlia, László és Döry Tekla által. Kristóf elssorban vagyon-
szerzötehetség ; az siségi jog teljes ismerete s magasra emelkedett közpályája ebben nagy
segítségére van. 1727-ben Madarász helyébe alispánná lesz s marad 1736-ig, megelzleg már
követe a vármegyének az 1722-iki országgylésen. Késbb szeptemvirré lesz (f 1769), 1736 eltt
megszerzi Prie márkitól a csurgói uradalmat (16 községet és 11 pusztát), a megyén kívül a

keszthelyi, kemendi (oltári) zalavármegyei, vasvári és hegyháti uradalmakat a Gersei Peth
családtól. Nejétl, Mezszegedi Szegedy Judittól, bátyja nejének féltestvérétl, Telekesi Török
Kata leányától fiai: Pál és Lajos (a kik részére 1765-ben két hitbizományt alapított, a keszt-

helyit és a toponárit). Judit báró Vécsey Istvánné, Borbála Szarka Istvánné, Kata Vrancsics
Pálné és Teréz Hunyady Elekné. Pál (1725—1782) a kincstár szolgálatába lépett, mint ennek
alelnöke 1772-ben gróffá lesz. Nejétl, Bossányi Júliától gyermekei : György (1754—1819),

Imre, Júlia gróf Széchenyi Ferenczné, Istvánnak anyja, György, a Georgikon alapítója, vár-

megyénkben a keszthelyi hitbizományokhoz tartozó 105 ezer hold ura
;
gyarapította vagyonát

az ágában magvaszakadt Saller István leányának a Somlyay-Faiszy-örökségbl eredt tetemes
vagyonával. Fia László (1786—1846), kinek Hochenzollern-Hechingen Jozefa herczegntl fia

György (1815—1883), ezé gróf Erddy Eugéniától, Kajetán és br. Lerchenfeld-Premberg Ernesz-
tina leányától Tassiló herczeg (szül. 1850), Imre (1763—1847) nejével, Boronkay Krisztinával,

József és Derghy Somogyi Borbála leányával nyer jelentékeny birtokot, melyet azonban fia

Miklós (f 1857) elvesztett. Kristófnak, az alispánnak, második fia Lajos, > f 1798) az akkor
toponárinak nevezett hitbizományt kapta. a vármegye els másodalispánja, 1760-tól 1774-ig.

1769-ben megveszi Szily Ádámtól Szigetvárt, mely 1832-ig volt családja kezén. Nejétl, Nagy-
jókai Farkas Krisztinától, Gáspár és Galánthai Balogh Anna leányától gyermekei : Kristóf (1762

—

1788) vármegyei aljegyz, An^al, kinek a böhönyei, Lajos, kinek a hárságyi és szigetvári, János,
kinek a toponári uradalom jutott és Mária Krisztina Czindery Pálné. János a francziák ellen

Gyrnél esett el, Lajos magtalanul halt el. Antal (1764—1853) az így kezéb?n összpontosult
birtokokat még a veszprémvármegyei déghi uradalommal növelte. Ága, mely 1857-ben osztrák,

1874-ben magyar grófi rangot nyert, Déghi-ág néven ismeretes. Báró Splényi Jozefától fiai

:

Ágoston (1805—1882, gróf Álmásy Etelkával atyja Pálnak, szül. 1841, a déghi és böhönyei ura-

dalom birtokosának), Sámuel (1806—1862, gróf Raczynska Vandával atyja Imrének, a cserti
uradalom birtokosának) és Dénesnek (szül. 1813), kinek nejétl, gróf Zichy Karolinától gyerme-
kei : Kálmán (szül. 1847), Vilmos (szül. 1848) és Mária gróf Draskovics Pálné.

A család nemesi (si) czímere : kék pajzsban lebeg arany koronán álló, bels lábukkal
aranymarkolatú egyenes kardot tartó, küls lábaikat egymás felé nyújtó, egymással szembe
fordult két arany oroszlán. Sisakdísz : a koronán álló, felemelt jobblábában követ tartó, jobbra
fordult daru. Takaró : mindkét oldalt arany-kék. E czímert megtartotta az 1772-ben gróffá tett

ifjabb ág is.

Forgách (Ghymesi és Gácsi, gróf). A terebélyes Hont-Pázmán-nemzetségnek hajtása. Ivancs
fia, Ivánka, nyeri 1226-ban Ghymest. Fiának, Andrásnak fia, András, atyja Miklósnak, ki 1307
körül már Forgách névvel szerepel. Ennek fiától, Miklóstól fia Balázs, Mária királyn párthíve,

ki Gácsot kapja, mely azonban magtalan kimúlta után atyja testvérének, Andrásnak fiára, Péterre
szállt. Ennek unokáiban válik szét a ghymesi és a gácsi vonal. A ghymesi vonalon András
(1645—1683) 1676 május 11-én grófi rangot nyer. Másodszülött dédunokájának, Istvánnak (szül.

1726) fia Tádé gróf Taaffe N-tl fia Ferencz-Xaver (1783—1862), ki 1812-ben feleségül vette

Szentviszlói Deseö Juditot (1791—1873) s vele alapítá az úgynevezett gombai ágat, mely a

ghymesi idsb ág kihaltával a ghymesi és ghymeskosztolányi hitbizomány élvezetébe lép. Gyer-
mekeik .- Móricz (1813—1880) ezredes, Ágoston volt esztergomi nagyprépost (szül. 1814) és Antal
(szül. 1818), Mórnak báró Biella Emiliától fia Károly (szül. 1840), ns gróf Migazzi Eugéniával,
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Vilmos és Marczibányi Antónia leányával. Antal (szül. 1818), ns báró Majthényi Annával (szül.

1831), István és Tarródházi Kiss Teréz, özvegy Pallini Inkey Antalné leányával.

Cniál (Alsószilvágyi). Egyike az 1717-ben Alsószilvágyra adományt nyert, de már régebben
is nemes családoknak. Czimereslevelet 1625-ben kap (Gáli névirással) Tamás és testvére András.
Tamás fia Miklós, ezé Miklós, ezé András, ezé György, kinek nejétl, Mankóbükki Horváth Erzsé-

tl egyik fia László 1774 - 1790 a kanizsai járás fszolgabírája, a mikor, a jozefinus rendszer
vége felé, Paiss Boldizsár után els alispánná lesz s marad 1800-ig. Feleségével, Tallián Máriával,

Ádám ós Tevely Teréz lányával Kaposmérn lesz birtokossá ; fiuk József (szül. 1789), kinek
Gussits Júliától, János és (Szehénfalvi) Király Júlia leányától fiai : Alajos (szül, 1817), Ferdinánd
(szül. 1819) és Boldizsár (szül. 1822). Alajosnak Nagyalázsonyi Barcza Johannától, Károly és

Mentler Jozefa leányától fia János (szül. 1842, ns Botka Saroltával, Antal és Igmándy Anna-
Jozefin leányával).

Czímere : kék pajzsban, hármas zöld halom koronás kiemelked középdombján, jobbról
hatágú arany csillagtól kisért, kiterjesztett szárnyú, nyitottcsrü, kukorékoló, jobbra fordult

kakas. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli kakas. Takaró : vörös-ezüst, kék-arany.

Gaal (Gyulai). Két század óta a vármegyének egyik legbefolyásosabb családja, melylyel
— úgy látszik — már a mohácsi vész eltt van némi összeköttetése. A család ismert els egye-
nes se Gál ispán, kinek édes testvére Póka János Béczi és Viszi elnévvel fordult el. Gál

(f 1520) Frangepán Beatrix, Korvin János özvegye, második férjének, Brandenburgi György-
nek szolgálatába lépett. 1514-ben gyulai várnagy és udvarbíró, a hol feleségével, Somogyi Krisz-

tina (él 1553), Benedek ottani jómódú polgár leányával, maga is szabad háztulajdonos. Ez id-
ben veszi fel „Gyulai" elnevet. 1518-ban az egykori Zaránd vármegyében fekv Megyés helységet
nyeri II. Lajostól. Fiai : György, András, István és Bertalan, leánya, Kata és özvegye Krisztina

megersítést szereznek Gálnak késbbi szerzeményére, ezek közt az Istvánnak jutott Fövényesre
is. Andrásnak (él 1772) Gyulán nehéz helyzete volt részint a reformátorokkal szemben tanúsított

türelmetlensége, részint a török elnyomulása miatt. Fia Mihály (szül. 1557), ezé György (él

1647) Nagy-Tárkányban telepszik meg. Fúló Erzsétl fiai : András és István (él 1698) nyitrai vár-

kapitány. Ez megszerzi Szigetgyarmatot Barsmegyében ; Malonyay Annával fiai : László, Gábor
és Sándor. László a Barsban maradt ág se ; Gábort (f 1754), ki a család jogainak kutatója

volt, tán épp a Póka rokonság keresése hozta vármegyénkbe. Itt csakhamar birtokos lesz, 1730-

ban megveszi a Rindsmauloktól Büssüt, Batét, Béczet, melyekre 1741-ben megersít adományt
szerez. Els nejével, Simonyi Máriával gyermekei : Kata Perczel Józsefné, Krisztina Posgay
Zsigmondné, Gábor és Elek, a kik visszamentek Bars megyébe. Második feleségével, Kazy Júliá-

val fiai : József, Antal, Kristóf, Ignácz, leánya, Kata, Désán Imréné. József 1753—1771 szigeti

és kaposvári járási fszolgabíró, nejével, Nemeskéri Kiss Zsófiával (1738—1798), Sándor és

Daróczy Zsófia leányával folytatta ágát. a mely Baranya vármegyébe is átszármazott. Antal
1767—1774 igali fszolgabíró, ns Szentgyörgyi Horváth Erzsével, László és báró Bakács Orsolya

leányával, kitl fia nem maradt. Kristóf (szül. 1749, f 1779) 1790— 1795-ig másodalispán; nejével

Bene Katalin Erzsével, Pál és Kvassowszky Éva nyitra- és tolnamegyei birtokosok leányával,

atyja Antóniának, Wyndsori Martyn Róbert kamarás nejének, Istvánnak és Györgynek. István

(1784—1863) 1812-ben aljegyz ; nejével, Doctingen Anna bárónvel atyja Istvánnak (1816 —1898,
ns Pöck Szidónia bárónvel) volt büssi földbirtokosnak. György (1787—1860) Somogyi Antóniá-

val, Ádám és Mérey Antónia leányával atyja Dénesnek (szül. 1832, ns báró Pongrácz Matilddal,

majd Torma Máriával), ki Batét bírta és Lrincznek (szül. 1844), ki Rendesi Bárány Matilddal

Bogláron lett birtokossá.

Czímere: kék pajzsban, zöld halmon álló, jobbjával torkán átdöfött kard markolatát tartó

jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli oroszlán. Takaró : kék-

arany, vörös-ezüst.

Gáspár. Mint taxálista család tnik fel a megyében, Libiczkozmán ; 1790-ben vétetik fel a

nemesi lajstromba István (Ferencz fia). Feleségétl, Bekovics Magdolnától fia József (szül. 1774),

1843-ban megyei esküdt, neje Szüts Anna, gyermekeik : Pál (szül 1812) szintén esküdt, Meny-
hárt, 1848-ban honvéd, Boldizsár mérnök, Elek és Lajos (szül. 1824). A XIX. század 40-es

éveiben Kaposvárra költözött a család.

Czímere : a pajzsban jobbra vágtató két lovaskatona jobbjában kivont kardot tart; sisak-

dísz a koronából kinöv, két tollával kifelé fordult sasszárny közt hatágú csillag.

Gludovácz (Petházi). 1706 július 25-én nyert czimereslevelet János és fivére, András,

melyet 1707 márczins 27-én Sopron vármegyében hirdettettek ki. János fia, Ferdinánd, a kszegi
révnél vámszed, átszármazott Baranyamegyébe. Feleségétl, Gludovácz Klárától fia János-

Márton (szül. 1738), Vercze vármegye táblabírája, 1793-ban nemesi bizonyságlevelet vált ki.

Ennek neje Lukafalvi Zárka Éva, fiuk Ferencz (szül. 1773) kir. tanácsos, a nagybátyja, Gludo-

vácz Józseftl örökölt tekintélyes somogyvármegyei birtokokra költözött s itt 1824-ben igazolta

nemességét. Felesége báró Mikos Antónia, kitl több gyermeke volt : József (szül. 1811), János

stb. Ezek kezén a vagyon elveszett, úgy hogy József 1843-ban már csak Polányban birtokos,

János pedig haszonbérl lesz. József (az örökhagyó), ki anyja, a Lengyeltóti Lengyel családtól

nagy örökjogot örökölt, Bertalan Júliának és Gludovácz Ferencznek, a társszerz András fiának

volt fia, részben az akkori fejérvári custodiatus birtokában volt mernyei uradalomban, részben

Szentgyörgyi Horváth Zsigmonddal másutt felev- bérletekkel óriási vagyont gyjtvén, vissza-

szerezte nagy részét az egykori Somlyai-Fajszy jussnak s abban végrendeletileg a Gludováczokat

és nvérének, Magdolnának, Márffy Istvánnénak gyermekeit részesítette.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn jobbra fordult ágaskodó leopárd, els jobbjával a

zöldleveles koszorút, ballábával a koszorún átdugott aranymarkolatú görbe kardot tart. Sisak-

dísz : a koronából kinöv pajzsbeli leopárd. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Goszthony (Gosztonyi). Vas vármegyébl származó család, mely vármegyénkbe a XTX. század

elején költözött. Els ismert se Miklós, kinek gyermekeit : Miklós és Mihály várjobbágyokat,

atyjukat s ennek testvéreit : Mátét és Fülöpöt, István 1269-ben megnemesíti és Kövesszarvával

megajándékozza. A vármegyénkbe szakadt ág közvetlen se Péter, ki 1733-ban Salfán lakott.
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Fia László, ezé László, kinek Korcsmáros Klárától (ház. 1785) fia István (szül. 1791, f 1872),

M Kovács, másként Gyergyevics Beatrixxal (ház. 1828) István és Szalapatakai Nagy Mária leá-

nyával Nagybajomban és Pusztakovácsin lett birtokossá. Fiuk Lajos (1828—1886) ns volt

Derecskéi Fodor Teklával., János és Nagyszigeti Szily Júlia leányával és Ida Kacskovics Mihályné.

Czímere, melyet Mátyás királytól 1467-bén nyert Kövesszarvi, másként Goszthoni Tamás
mester pécsi kanonok, testvérei, Miklós és Gáspár, és atyjokfia Orbán : kék pajzsban lebeg arany

koronából oszlopszertíen kiemelked, hegyével jobbra nyúló, ezüstkürtöt tartó vörösruhás jobbkar.

Sisakdísz : a balra dl sisak koronájából kinöv pajzsbeli kar. Takarók mindkét oldalon : kék-vörös.

Grubanovics. 1696 június 12-én nyert czímereslevelet Pál, felesége, Frank Veronika, test-

vérei : Jakab és Mátyás, melyet Sopron vármegyében hirdettettek ki. A család Karádon tnik
fel 1743-ban, Antal személyében, ki püspöki gazdatiszt volt. Ennek fia Pál esküdt, kinek Kam-
per Teréztöl fia, Pál (szül. 1811), karádi birtokos. Ennek Felseri Nagy Júliától fiai : Gyula
(szül. 1836), Béla (szül. 1838) és Géza (szül. 1840, ns Felseri Nagy Jankával, Ferencz és

Kacskovics Mária leányával).

Czímere : kék pajzsban zöld mezn jobbjával kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó arany

oroszlán. Sisakdisz : a koronából kinöv pajzsbeli oroszlán. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

GuzUs (Sorkikisfaludi). Vas vármegyébl jött át az 1719-ben Sorkikisí'aludra adományt
nyert Jánosnak István nev fia, ki nálunk rendesen Imre néven szerepelt, 1746 eltt vár-

megyénkbe, hol esküdti tisztet viselt. Tabon telepedett le, nejének, Mérey Krisztinának (özv.

1767), József és Velics Mária leányának birtokára. Egyetlen fiuk János, (él 1767) (Szehénfai)

Király Júliával, Ferencz és Horváth Júlia leányával, gyermekei : József (f 1833—1843 között),

Júlia (szül. 1789), Alsószilvágyi Gaál Józsefné és Anna (szül. 1783) Somogyi Györgyné. József
alszolgabírónak Káldy Francziskától gyermeke, Francziska kezével Seckendorf-Guttend Oszkár
báró lett Tabon birtokos.

A család vasvármegyei ágának czímere : kék pajzsban jobbra felrepül, csrében zöld-

leveles ágat tartó fehér galamb. Sisakdísz : a koronán könyökl, aranymarkolatú görbe kardot

tartó vörösruhás, jobbra fordult kar. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst. A somogyi ágnak régibb

czimerében pajzsképül az si czímer sisakdísze ismétldik meg.
Hencz (másként Sauer). 1627 július 18-án nyerték a nemességet Hencz Balázs, felesége

Phülöph Orsolya és fivére, Hencz György, akkor vasvármegyei lakosok. György fia, Márton
sárvári mészáros, már Hencz aliter Sauer névvel szerepel. Fiának, Istvánnak, ki Veszprém vár-

megyébe költözött, fia Sámuel (szül. 1762), lébényi ágost. evang. pap, Szarka Judittal atyja

Károlynak (1808—1884), ki vármegyénkbe jött mint balatonszentgyörgyi tiszttartó, 1841-ben

nemességét itt kihirdettette. Gruber Teréztöl fiai : Gyula (szül. 1844, ns Kugler Krisztinával),

Géza (szül. 1846, ns Souheitl Emmával), leánya, Ilona (szül. 1840) Szép Lászlóné.
Czímere : kék pajzsban zöld halmon els lábait ragadozásra nyújtó jobbra fordult ágas-

kodó arany griff. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli griff. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Hermann. A Nyitra megyébl származó István a megalapítója, a ki a vármegyében az

1770-es években mint ügyvéd tekintélyes vagyont, feleségével, Kisbarnaki Farkas Júliával jó
összeköttetéseket szerzett. 1780 után megszerzi Sághy Dánieltl az örökség, Somssics Antal-

tól a vétel alapján ezeket illetett Sók-Koroknya-Zsipfalva, Pusztakovácsi, Szakácskölked és

Móron lev részeket s ezekre H. Józseftl 1785 január 31-én adományt s egyben nemességet
és czímert nyer. Ez adományt 1791 szeptember 5-én II. Lipóttal megersítteti. Gyermekeik

:

Antal-István (szül. 1775) és Judit, Botka Antalné. Antal elbb kapitány, 1843-ban kaposvári

uradalmi számvev, felesége Somogyi Zsófia, gyermekeik : István (szül. 1809, ennek els fele-

sége Galántai Fekete Kata, ettl fia Manó [szül. 1836], második neje Perczel Hermin), Mária
Molnár Józsefné, Krisztina Körmendy Alajosné és Johanna Ambrus Mihályné. Az (új) nemességet
szerz István testvérjének, a Nógrádba t-zakadt Ferencznek unokája Francziska (szül. 1817),

Hanke János ugocsai forvosnak lett neje, szintén Somogyba szakadt.

A család (István-ágának) czímere : A pajzs aljáról kiinduló homorú vonalú ékkel, három
részre osztott pajzs jobboldali ezüst mezejében baljával buzogányt tartó, természetes szinü,

balra fordult ágaskodó medve ; a baloldali vörös mezben aranymarkolatú görbe kardot tartó

jobbra fordult arany oroszlán ; az ék kék mezejében lebeg arany korona felett hatágú arany
csillag. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli oroszlán. Takaró : vörös-ezüst, kék-arany.

Hochniter. Mária Teréziától nyert czímeres nemeslevelet Hochreiter József, György és

Mátyás és József gyermekei : Kázmér-Antal, Borbála, valamint György leánya Teréz, 1753 április

25-én. A család már elbb is élt a vármegyében : József harminczados volt, rendesen Hocken-
reiter néven szerepel. Kázmérnak Komori báró Bedekovics Katától gyermekei : Sándor kanonok,
Ádám (szül. 1793), felesége Sényi Francziska, elbb Matkovics Sándorné által bükösdi birtokos,

fiuk László (szül. 1838), Ambrus (szül. 1797) pozsonyi földesúr és 1828—1843-ig a marczali járás

fszolgabírája és Bertalan (szül. 1800) ugyanottani földesúr.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn jobbra fordult arany oroszlán, mely jobbjával vörös-

fedös, fehérturbános török fö nyakán átszúrt aranymarkolatú görbe kardot tart. Sisakdísz : a

koronán álló, nyakán jobbról ltt nyíllal átszúrt szembenéz fekete sas. Takarók : mindkét
oldalon kék-arany.

Hodossy. A visszaállított vármegyében korán fellép család, a melynek eredete felderítve

nincs. 1737-ben tnik fel József, mint háromfai taxalista nemes. Ugyan felvétetett 1746-ban
is, valamint János ; ez utóbbi már mint gigei lakos. Elhalt 1754—1767 között. Fia szintén

János, kinek Ötvös Lídiától gyermekei : János (szül. 1798) Gigén birtokos és 1843-ban megyei
esküdt, és József (szül. 1802) ugyanott birtokos.

Hunyady (Kéthelyi, gróf). Vármegyénknek nagybirtokú családja, melyrl azonban nem
tudjuk, a vérségi leszármazás jogán bírja-e itt birtokait, vagy vétel alapján. Els ismert egye-
nes se Hunyadi Nagy András, ki 1607-ben nyer czímereslevelet Rudolftól. Ennek neje
Viszocsányi Borbála, Ferencz és Gordovai Fánchy Katalinnak (Fánchy Lászlónak, ki 1403-ban
Kéthelyt és tartozékait kapta, fia Imre, ennek fia Frank, ennek fia János, János fia ifjabb János
kapcsolatán ötödizen leszármazottjának) leánya, kivel ifjabb fia Ferencz, a grófi ág se (él
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1653—1690). Varsányi Erzsétöl, Mihály és Podhraczky Dorottya leányától fia András (1693),
Bars vármegye alispánja (1709), alnádor, kinek Háncsok Judittól, Mihály és Irmely Judit leá-
nyától idsb fia József, a ki 1736-ban már birtokos az elbb a Harrach grófok kezén lev
kéthelyi (ekkor 16 községbl és 25 pusztából álló) uradalomnak. Mag nélkül halván el, öcscse,
Antal örökölt utána, 1745-ben Kéthelyi elnevet nyert, 1755-ben pedig bárói rangot. Feleségétl,
Matyasowszky Borbálától, György és Okolicsányi Mária leányával fia János (szül. 1821), ki
1792-ben magyar, 1797-ben birodalmi grófi rangra emeltetett. Nejével, gróf Pálffy Mária Fran-
cziskával fiai: József és Ferencz. József (1801 -1869) Lichtenstein Henriette herczegnövel atyja
Imrének (szül, 1827, ns volt gróf Györy Felicziával). Ferenez (1804—1882) gróf Zichy Júliával
atyja Lászlónak (szül. 1826), Kálmánnak (szül. 1830) és Júliának, Obrenovics Mihály szerb feje-
ilelem özvegyének, utóbb Arenberg Károly herczeg nejének.

A család grófi czímere, mely a báróit nem változtatta : arany mezben levágott termé-
szetes fatörzsön ül, csrében ékköves gyrt tartó, jobbra fordult természetes hollóval díszí-

tett szivpajzszsal megrakott négyeit pajzs, jobb fels és bal alsó ezüst mezejében zöld pázsiton
lábaival nádszálat tartó, befelé fordult, ágaskodó természetes medve

;
jobb alsó és bal fels

kék mezejében markával három keresztbe tett nyílvesszt tartó jobbra fordult pánczélos kar.
A grófi korona feleit két sisak, ezek díszei jobbról : arany rúdról csüng kétcsúcsos két vörös
zászló közt két nyitott, fekete- és aranyszín sasszárny ; balról kékkel és aranynyal váltakozva
vágott két szarv között a pajzsbeli kar. Takaró : jobbról fekete-aranya balról kék-ezüst. Pajzs-
tartók : két hátranéz, ágaskodó sárga agár, aranykarikás nyakövvel.

Igmándy. Kimutatható els se Sámuel, a török kizése után mint Újlak, Sörnyefalva, Zsibfalva,

Szentmargita, Boldogasszonyfa- és Ivánfa-pusztáknak részben tulajdonosa, részben zálogbirto-
kosa tnik fel. 1695-ben végrendelkezik. Leánya Kata Kátay István szigetvári gyalogoshad-
nagy felesége, fia Márton (f 1731—1736 között), 1731-ben az ugyanottani hajdúk kapitánjra.
Feleségétl, Abbás Judittól gyermekei : Éva (Hajmásyné), János, Márton, Ferencz, Erzsébet (Odo-
basicsné) és Mária. E testvérek 1750-ben nádori adományt nyernek Boldogasszonyfa és Kemény-
fára és Szentmargita, egy részére. A fiág fenntartója János, kinek Bertalanffy Jozefától egyetlen
fia Sándor, leányai : Éva (Skerleczné), Klára (Vezericsné), Judith (Kulcsárné) és Anna (Thanyiné).

Sándor (1752— 1831) megersít adományt szerez 1796-ban I. Ferencztl. Els feleségétl, Balogh
Annától gyermekei : Antal, Emánuel, Jozefa (Megyeri SomOgyiné), Zsófia (Tulokné) és Anna
(Megyeri Somogyiné). Második neje, Nunkovics Teréz (esk. 1796), eltte halt el, ettl gyermekei
nem maradtak. Emánuel (1777—1843) a napóleoni háborúkban huszárkapitányságig vitte ; fele-

ségétl, von Ottó Karolinától (esk. 1805. Eszék) gyermekei : Sándor (szül. 1808), a szabadság-
harczban honvédezredes, Károly (szül. 1818, felesége Kisjeszeni és Megyefalvi Jeszenszky
Amália), volt törvényszéki bíró, Ignácz (1821—1899, feles. Botka Ágnes) 1848-ban honvédkapi-
tány ; Johanna (Alsószilvágyi Gaálné), Jozefa (Botkáné) Antal, Emánuel öcscse (szül. 1780),

1808-ban fbíró, 1818-ban fjegyz, 1830-ban kszegi ker. táblai ülnök ; Felsbüki Nagy Klárá-
tól fia Benedek (1820—1880), felesége Névedi Botka Viktória.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn álló jobbra fordult arany oroszlán, jobbjával három
fehér virágot tart, balját ragadozásra nyújtja. Sisakdisz : a koronából kinöv aranyr oroszlán,

jobbjával görbe kardot villogtat. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Inkey (Pallini) nemes és báró. Vármegyénknek vagyonos és nagybefolyású családja,

mely magát az Inkei Lóránt családból eredezteti. E nevet viseli még 1721-ben is, a mikor
mostani birtokainak túlnyomó részére királyi megersítést szerez. Inke, a mely a Hunyadiak
korában (1406 óta) a Pécz-nembeli Berzenczei Lorántffyak kezén volt, a családnak régebbi
birtoka. Els ismert egyenes se, Ferencz (él 1680—1703) Horváth Dorottyával, atyja Jánosnak,

(f 1747) Zala vármegye alispánjának, ki 1716-ban megveszi a magbanszakadt Gyöngyösi Nagy
Ferencz báró és Széchenyi Erzsébet grófn leányaitól a Ferencz által 1702-ben királyi adomá-
nyul nyert tetemes birtokokat, ezek közt Iharost, Miháldot, Csicsót, Fazekas-Dencset és az

elönevet adó zalavármegyei Paliint, melyekben 1721-ben ersíti meg III. Károly. 1724-ben

„Pallini" elnevet kap. Mezöszegedi Szegedy Máriától. Pál és Telekesi Török Kata leányától,

Festetics Kristófné nvérétl, gyermekei : Gáspár tábornok (szül. 1776) és Boldizsár (1726—1792).

Gáspár Rappold Máriával az idsebb iharosberényi ág megalapítója. Gyermekeik : Innocencia

Dobói Dobay Zsigmondné, Jozefa báró Majthényi Jánosné és Károly, vármegyénknek 1800—1807-ig

alispánja, az 1790., 1802. és 1805. évi országgylésen követe. Ennek nejétl, Jeszenszky Annától
fia : Aiital (szül. 1831) aljegyz, a ki feleségével, Tarródházi Kiss Terézzel, Ignácz és Lengyel-

tóti Lengyel Anna leányával együtt vagyona egy részét elpazarolta. Fiuk József (szül. 1812,

t 1900), ns Batthyány Gabriella grófnövel) az 1895-ben bárói rangra emelt ág megalapítója és

Zsigmond, a legidsebb nemesi ág fenntartója, az 1847—1848. évi országgylésen vármegyénk
követe, kinek neje gróf Batthyány Antónia Boldizsár zalai alispán az ifjabb, pallininek nevezett

ág se, melynek tekintélyes szerzeményeivel nagy vagyont gyjtött. Ága vármegyénkkel foly-

tonos rokoni kapcsokat keresett. Nejétl, Szalapataki Nagy Júliától, György alországbíró és

Lada Zsófia leányától fia, Imre (szül. 1751), kinek Jeszenovszky Apollóniától, Sámuel és Szeleczky

Júlia leányától, fia Imre (1784—1848) nejével, Nemeskéri Kiss Jozefával, János és Forintos Júlia

leányával, atyja Ferdinándnak (szül. 1829-ben, 1875-ben báró). Idsb Imre ntestvérei Mária Tóti

Lengyel Antalné és Zsófia Somssich Antalné. Boldizsárnak Fületinczi Kelcz Eleonórától egyik

fia, János (f 1842), öcscsének, Antalnak zártartója, ns volt báró Majthényi Erzsével, János és

Inkey Jozefa leányával.

A család nemesi czímere : kék pajzsban hármas zöld halmon, jobblábával görbe kardot,

baljával török fejet tartó, jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz : a koronából kinöv két

fekete sasszárny közt buzogányt tartó, jobbra nyúló pánczélos kar. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.

Jankovich (Pribéri, késbb Pribéri és Vuchini). Horvátországi származású régi család, mely-

nek els ismert se, György (f 1622 eltt), Orssich Ilonát, Kristóf és Tahy Margit leányát vévén

nül, utódai e vármegyében a Tahyak által 1563-ban királyi adományul nyert birtokok urai

lettek. György fiai : János, Kristóf és István, 1642 február 20-án kaptak czímerújító levelet,

melyet 1643 június 3-án a horvát-szlavón tartománygyülésen hirdettettek ki. Kristóf és István
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ága gyermekeikben kihalt. János 1651-ben alsólendvai kapitány. Feleségétl, Brukunyeveczi
Mikulics Évától több gyermeke volt, de a vérséget csak István folytatta. István mködésének
legnagyobb részét a birtokigények rendezése foglalta le. A birtokviszonyok rendezését csak
nejétl, Nagygörbi Szüts Katától való fia, István fejezhette be. 1726-ban tíz községben és
huszonöt pusztán kizárólagos, károm községben és négy pusztán feles birtokos. az els a
családból, ki a vármegye közéletében is résztvett ; 1714-ben fszolgabíró lesz, 1715 óta az
újjáalakult vármegyének föadószedje volt. Biszági Geréczy Katától született gyermekei 1752-ben
osztozkodtak ; fia, Antal, Öreglakot, Kisberényt, Buzsákot, Szlsgyörököt, Ordát kapta, Krisz-
tina Hetest, Kaposúj lakot, Btít'ít a Szentmiklósi és Óvári báró Pongrácz családnak vitte, Katalin
kezével Vámos, Berki, Polány, Mosdós, Kaposkeresztúr a gróf Niczky családra ment át. Antal

(f 1765) hitvese, Galánthai Fekete Júlia (f 1815), félszázados özvegységében a család vagyonos-
ságának igazi fenntartója lett. Leánya Anna gróf Draskovics Jánosné ; egyetlen fia, János
(1753— 1817). megszerzi Vuchint, a melytl a család második elnevét vette. Ennek báró Püchler
Teréztl három fia : József, Antal és István és öt leánya maradt. Antalnak (1784—1849), ki

helytartótanácsi titkár, kamarás és aranysarkantyús vitéz volt, gr. Batthyány Alojziától fia

László (1816—1895), 1842-ben Veröcze vármegye al-, 1848-ban fispánja; 1860—1862-ig és
1864— 1886-ig Somogy vármegye fispánja, 1885 október 3-án grófi rangot nyert. Antal testvére,

István, a köznemesi ág fenntartója. Br. Laffert Amáliától származott fia, József (szül. 1825),
felvette a fiágon (1887-ben) kihalt Dunaszekcsöi br. Bésán család nevét, örökölvén birtokát.

A grófi ág, mely a frendiházi örökös jogú tagsággal bír, a vármegyében Szlsgyörökön,
a nemesi ág Öreglakon birtokos.

Az si czímer, melyet a grófi ág is változatlanul megtartott : hasított pajzs, jobbmezeje
vörössel és ezüsttel hétszer vágva, a bal kék mezben, zöld hármas halmon ágaskodó arany
oroszlán els ballábával csúcsával a halmon nyugvó kivont kard arany markolatát tartja.

Sisakdisz : két fekete sasszárny között három lefelé fordított és ezüsthegyeikkel érintkez
aranytollú fekete nyíl, középen vörös szalaggal átkötve. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Eacskovics. Trencsén vármegyébl származott család, a melytl annak igazolását nyerte,

hogy ( állítólag Mátyás királytól — 1465-bl — ered) nemeslevele elveszett. József trencsénbani
jegyz, Bálint fiának, Jánosnak fia és fiai : János, József, Ferencz, Mihály és Benjámin 1814
szeptember 9-én kapnak czímereslevelet. Vármegyénkkel az els összeköttetései a családnak
még a század elején kezddtek. József ekkor már számvev volt a kéthelyi uradalomban. Mihály
(szül. 1776) hirdettette ki nemességét 1815 november 6-án. Mint több uradalom ügyésze, tekinté-

lyes helyet foglalt el a vármegyében, melynek táblabírája volt. Tevékeny munkálkodásával nagy
gazdagságra tett szert. Feleségével, Svastics Mária Judittal (ház. 1808) nemzett gyermekei: Ignácz,

Sándor-Vincze, Károly (szül. 1821), Mihály (szül. 1826) és Anna (Felseri Nagyné). Ignácz (szül.

1817) 1843-ban kaposvári fszolgabíró, 1846-ban fjegyz ; Sándor (szül. 1820) mocsádi földbir-

tokos felesége Ers Krisztina ; Károly (szül. 1821) felesége Antal Petronella ; Mihály (szül.

1826) utóbb béndekí birtokos, neje Goszthony Ida Ferencz, Mihály bátyja, felesége Tamasko-
vics Borbála után Nógrád vármegyében birtokos, fiuk Ágoston (szül. 1791) szintén Somogyba
szakadt, a hol nejével, Szalay Juliannával Patalomban lesz birtokos, 1843-ban Kaposvárott lakik,

mint ügyvéd. Fiaik : Boldizsár (1926—1909) és János (1829—1874), Benjámin elbb memyei káp-

lán, 1815-ben súri plébános. János, a czímerszerz legidsebb fia, résztvett a napóleoni hadjára-

tokban, nyugalomba menvén, a lembergi katonai rokkantintézet felügyelje lett; WoyezieehOTvska
Magdolnától való leánya, Éva, 1820 eltt Hanke Antalné.

E családból származott Kacskovics István is, Szabolcs vármegye táblabírája és a Semsey
család jószágigazgatója, a ki 1836-ban Czinege (késbb Daruvári Daruváry) Ferenczczel és HorT-

mann (késbb Daruvári Reményi) Ignáczczal a kamarától felkérte az akkor Temes, most Krassó-

Szörény vármegyében fekv Daruvárt. Azonban a reá es vételárrészt, 22.384 frt 5 3
/g
-kr.-t le nem

fizetvén, bekövetkezett halála után özvegye, Bárczy Teréz és gyermekeik : Anna Ferdinandy
Mihályné, Mária Blaskovics Kálmánné, Imre, András és János cs. kir. hadnagy 1844-ben kény-

telenek voltak a felkért harmadot a kincstár kezére visszabocsátani. Ebbl az idleges daruvári

birtoklásból ered az újabban felvett „Daruvári" elnév használata.

Czímere : négyeit pajzs, a jobb felsben jobbra az alsó kék mezben balra fordult, nyakán
nyíllal elülrl átltt, mindkét elsölábával aranyhegy rúdon balraleng fehér zászlót tartó arany orosz-

lán. A jobb alsó és bal fels ezüst mezben leveles aranykoronán lángokból kiemelked fnix.

Sisakdisz: a koronából kinöv jobbra fordult raany oroszlán. Takarók: kék-ezüst, vösös-arany.

Eapotsfy. Kaposvárott megtelepedett újabb nemesi család, melynek nemességet vármegyénk
ajánlása alapján Mátyás, József fiának, Andrásnak és Sieber Annának fia szerzett az 1836. évi

január 21-én nyert czímereslevéllel. A czimerzerz (szül. 1784), mint több uradalomnak ügyésze,

tekintélyes állást vívott ki magának a városban és a megyében. Nejétl, Felseri Pyrker Máriá-

tól, József és Gassner Johanna leányától gyermekei : Imre (szül. 1819) ügyvéd, kincstári ügy-ész,

József (szül. 1820) szintén ügyvéd, ki nejével, Tevely Lujzával magtalan, László (szül. 1834)

elbb katona, majd vármegyei tisztvisel, Mária Scholzné, Francziska Bereczkné és Viktória

Gyuracskayné.
Czímere : vágott pajzs fels vörös mezejében arany koronán csrében írótollat tartó kiter-

jesztett szárnyú fehér galamb ; az alsó kék mezben ezüst tvel ellátott három négyszegletes

arany kapocs, melyek háromlevel lóherében végzdnek. Sisakdísz : a koronából kinöv, egy-egy

kapocscsal megrakott két fekete sasszárny közt a pajzsbeli galamb. Takaró : kek-arany kék-ezüst.

Király (Szehénfai). Bár a család maga elnevet sohasem használt, megkülönböztetésül a

többi vármegyei hasonnev családtól, így említjük. Els ismert egyenes se Ferencz. ki 1645-

ben már mint fiági jogon való birtokosa említtetik Gyöngyösmelléknek. Feleségével, Fekete

Lázárnak leányával, Annával, özvegy Bodor Pálnéval gyermekei : Király Ferencz és Kata (élnek

1697—1702), Fekete Lázár fiának, Andrásnak magvaszakadtéval igényt nyernek 1697 körül

Szentkirály, Szentmihály, Hosszúfalu, Csorna, Maros, Döröcske, Szántó, Bonnya, Atala, Szeder-

jes és Nádfej (akkori) községekre és Damalos-pusztára, de csak '/.., részére tudják jogukat érvé-

nyesíteni. Ferencz 1699-ben Somogy vármegye alszolgabírája ; ugyan 1701-ben Boronkának bir-
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tokosa. Fia Ferencz (él 1703), ennek gyermekei : Ferencz és Ádám. Ádám utódairól nem tudunk.
Ferencz (él 1721) alszolgabíró, els feleségétl, Szily Rozinától, Márkus és Sabuk (Frankovics)

Zsuzsa leányától atyja Józsefnek és Ferencznek, második nejével, Sitkey Mária Annával, kit

1746 'eltt hagyott özvegyen, Lászlónak és Jánosnak. E négy fiú 1761-ben nyert nemesi bizonyít-

ványt. Ferencz, a második fiú, korán elhalt, özvegye Jákfalvi Horváth Júlia (utóbb Sághy
Dániemé), leányait, Zsuzsannát Kisfaludy Ádámhoz, Juliannát Sorkikisfaludi Gussics Jánoshoz
adta nül. Ez i 790-ben már özvegy, nemsokára férjhez megy Somogyi Jánoshoz. József a leg-

v

idsebb testvér, a ki résztvett az 1743. évi nemesi felkelésben, azután vármegyei esküdt, majd
az adózók pénztárának és a házipénztárnak pénztárosa és fivérei László, ki 1753-ban a porosz
ellen harczolt, majd nemestestör lett, azután a kamara szolgálatába lépvén, a máramarosi királyi

adminisztráczió ülnökévé neveztetett ki és János, a nemestestrségnek felállítása óta tagja,

majd késbb egri, majd mohácsi sóházi pénztárnok, 1784 május 28-án új adományt nyernek
József császártól Gyöngyösmellék község és Szehénfa felére, a mely adományt 1791 augusztus
25-én Ferencz királylyal megersíttették s ezután ez utóbbit 1810 márczius 21-én itt kihirdettet-

ték. E birtokokat azonban rövid id alatt elveszti a család. Jánosnak, a sópénztárnoknak, és

Yass Jozefának fia János (szül. 1783) 1843-ban már csak Pusztakovácsin birtokos, felesége,

Arvay Anna után, a kitl gyermekei : Lajos (szül. 1812, ki feleségével, Csutor Eszterrel Ferdinánd
[sziü. 1837] és Elek [szül. 1839] atyja) Károly (szül. 1816) és Antal (szül. 1820).

A család legállandóbban használt czímere : a pajzsban egymás felé fordult két ágaskodó
oroszlán, melyek közül a jobboldali bal, a baloldali jobblábával kivont görbe kardot villog-

tat, másik két lábát egymás felé nyújtja. Sisakdísz : a koronából kinöv, jobbjával kardot tartó

jobbra fordult oroszlán.

Kiss (Nemeskéri). Több ágában birtokos vármegyénkben. A nemességet István és felesé-

gétl, Birksy Erzsébettl született gyermekei nyerik, 1637 deczember 29-én. Már ekkor Sopron
vármegyében, Nemeskéren lakott. A család idsb ágából származott Istvánnak Toronyi Klárától

való fia, Ferencz, a kinek Székely Teréztl (1782-ben) született fia, Dániel, elbb gazdatiszt, majd
vétel útján kötcsei birtokos. Kovács György leányával, Annával (esk. 1812) fiai Lajos, 1843-ban
aljegyz és Károly. Lajosnak Stephaics Beatrixtól, Gáspár és Barcza Erzse leányától fia : Vilmos
(szül. 1848. ns Gludovácz Etelkával, József és Záborszky Amália leányával). Ez idsb ág nem
részese annak a Kiss-Jankovics családi jelentékeny összeg alapítványnak, a melyet az ifjabb

ágból való Lajos fia, Dániel fiának, Sándornak (f 1777), veszprémi alispánnak Királydaróczi
Daróczy Zsófiától való leánya Kata (f 1792), özv. Daruvári gróf Jankovics Antalné alapított. Kata
fivérének, Ignácznak (1749—1814) Hyemer Erzsébettl való fia : Antal (1783—1847) Tallián

Júliával, Ignácz és Terstyánszky Zsófia leányával, Mérn lett birtokossá. Gyermekeik : Gábor
(1807—1878, ki ns Kiss Karolinnal, az idsb ágból való Dániel és Kovács Anna leányával),

Lajos (szül. 1818, ns Thassy Czecziliával, a zalai ifjabb ágból való József és Lippich Júlia

leányával) és Miklós (1820—1902, ns volt Le Charron Matild grófnvel). Dániel 1821-ben
Sopron, Antal fiai 1839-ben Tolna vármegye bizonyítványával hirdettették ki nemességüket.

A család adományozott czímere : kék pajzsban zöld pázsiton lágyéka és homloka körül
zöld lombkoszorús, jobjával földre támasztott rúdon széltl lengetett kék-vörös zászlót tartó,

szétvetett lábbal szemközt álló meztelen erdei ember (satyr). Sisakdísz: a koronából kinöv
pajzsbeli ember. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Korotnay (másként Koroknay). Egyik tagja, Katinkának sorsa miatt, érdekldéssel kísért

családja vármegyénknek. Korotnay Jánosnak (f 1494 körül), ki 1473 óta nádori ítélmester,
1481 óta egyszersmind vármegyénk fispánja, fiának, Istvánnak az 1505-iki rákosi országgylésen
Somogy követének, Bajnai Both Ambrus leányától, Magdolnától volt leánya. Atyja els neje
halála után Bakócz Tamás prímás testvérének, Jánosnak leányát, Ilonát vévén nül, adósságainak
kifizetése fejében birtokai kiváltásának jogát átengedi a prímásnak, a ki azokat egész rokonsága
részére köti le. Katinka gyámja, Amadé István alszolgabíró, nem tudja megakadályozni, hogy
a Bakóczok Katinka várába, Korotnába erszakkal be ne üljenek. Csak 1516-ban nyeri vissza

Katinka birtokait. 1518-ban férjhez ment Tóthi Lengyel Jánoshoz. A birtokjogok kezével nem
mehettek tovább, hanem a család egy másik tagja, az ítélmester János ágába be nem kapcsol-
ható Koroknyai Józsefnek Horváth Katalintól való fia, János után ennek leányára, Katalinra
szálltak, kinek Topos Györgygyei való házassága által ezek fiai : Ádám és János örökölték.

Ádám (f 1726 eltt) Rajky Judittal atyja Júliának, Kovács Gyergyevics István nejének és Zsig-

mondnak, kinek leánya, Rózába kezével, Kisbarnaki Farkas Sándornak vitte jelentékeny birtok-

részeit. Toposné Koroknay Katinkának (ennél késbb él, nem tudott kapcsolatú) vérrokona
Koroknyai Zsuzsa, elbb Zily Dánielné, majd Szelestey Ferenczné. Els férjével nemzett fiai és
ezek örökösei megtartották birtokaikat, leánya, Kata Ebergényi Ferenczné részét, az ú. n. Eber-
gényi-jusst, a Festeticsek szerezték meg. Zsuzsának Szelestey Ferencztl való fia, György,
htlenségbe esett. A Topos- és Zily-leszármazottak alkották a „família Koroknayana"-t, mely
Nagy- és Kisbajom és Lukafa községen s az ezek köré es 21 pusztán osztozkodott.

Nem tudjuk összefüggését ezekkel a Koroknayakkal azoknak a most is él Koroknayak-
nak, kik közül Somogyi Koroknay Gergely és Lukács 1573-ban nyernek czímerújítást, melyet
vármegyénkben 1574-ben hirdettek ki. Gergely 1573-ban Moldvában vitézkedett, késbb Sziget-

várott majd Csurgón katonáskodott. Itt a törökkel való harczban jobbszemét egy török dárda
kiszúrta, a mint a czímereslevél szóban írja és képben ábrázolja. Ez ág elszármazott vármegyénkbl.

Ez ágnak czímere : kék pajzsban zöld alapon egymással szemben álló hatágú aranycsillagtól

és ezüst félholdtól kísért fehér lovon ül pánczélos, sisakos magyar vitéz, kinek a vörös lovon
ül, vörösruhás, zöldpajzsos török vitéz dárdájával jobbszemébe döf, míg a magyar vitéz dárdája
a török lovas pajzsát és vértl pirosló mellét járja át. A magyar vitéz mellett, daruszrü lovon,

szíjalikai megkötözött zöldruhás török lovas mellett a magyar vité". felé nyilazó sárgaruhás
török lépdel. Sisakdísz: balra nyíló kékesszürke sasszárny közé czölöpösen állított kardot tartó

jobbra nyúló pánczélos kar. Takaró : kék-ezüst, vörös-arany.
Kovács (másként Gyergyevics). 1686 deczember 19-én nyerte a czímereslevelet Gyergyevics,

másként Gergely, felesége, Szcs Orsolya, fiaik : András, János és István, és leányuk, Kata.

Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye. 33
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valamint Gergely fivére, István és neje, Mészáros Margit. A kihirdetés Zala vármegyében történt

1687-ben. István, a legifjabb fiú, 1700-tól 1719-ig a vármegye fszolgabírója, nül" vette Topos
Ádám leányát, Júliát, s vele a Koroknai-örökségbl jutott nagybajomi, pusztakovácsi, kaki és
lencséin részeket kapta. Leányaik: Erzse Szentmiklósi Sándorné, Rozália, elbb Antal Györgyné,
majd Csáni Inuéné. Fiai : József, ki Zala vármegye alszolgabírájaként Tapolczára ment át, István
és Lás/.ló. István 1717— 1732-ig szigeti járási fszolgabíró, majd fadószed ; nejétl, Kovacsovics
Teréztöl atyja Istvánnak, ki 1771—1786-ig a kaposvári járás fszolgabírója, Lászlónak (1792-ben
lovaskapitány), Judit Árvái Lászlónénak és Antalnak (1752—1833), ki elbb, 1805—1806-ig,
másodalispán, majd 1813—1824-ig els alispán. Nejével, Szalapataki Nagy Borbálával magtalan
lévén, öröklött és még tetemesebb szerzett vagyonában örökösévé fivérét, Istvánt, és Csercsics
Teréz fiának Istvánnak, ki 1800—1806-ig fügyész és Szalapataki Nagy Máriának leányait

:

Máriát (Herényi) Gotthard lstvánnét és Borbálát Goszthony Istvánnét tette. A Tapolczára
szakadt Józsefnek fia, Zsigmond, Sármelléken lakott, ennek fia, József, 1701-ben vármegyénk
alszolgabírája. László, a lovaskapitány, Zemplén vármegyében telepedett meg. Székely Zsuzsával
fiai : Ferencz 1803-ban zempléni esküdt és Ignácz. Elbbinek Thuránszky Máriával fia Tamás
(szül. 1782), az utóbbinak felesége Kiszely Zsófia, fia László (szül. 1783).

Czíniere : kék pajzsban, zöldmocsaras mezn, csrében zöld koszorút tartó, szétterjesztett

szárnyú, természetes szín jobbra fordult hattyú ; Sisakdísz : a koronán nyngvó, görbe kardot
tartó, jobbra nyúló vörösruhás kar. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Kund. 1812 augusztus 29-én nemesíttetett meg Mátyás (Mihálynak fia) soproni polgár és
nejétl, Thurner (Dorner) Erzsétöl született Lajos, Vincze-Mátyás és Gusztáv-Adolf, Amáüa és

Ludovica nev gyermekeivel. A nemességet 1813-ban hirdettették ki vármegyénkben, a hol
Mátyás bérlje volt a vámosi uradalomnak. Vincze (1805—1880) megvette Vámost és Fajszot,

melyeket — magtalan lévén — fivérének, Gusztávnak (szül. 1809), 1843-ban boronkai birtokos-

nak Záborszky Johannától, Mihály és Stephaics Júlia leányától született gyermekei : Jen
(1842—1911) es Béla (1846—1894), ns Gyallai Gaál Irmával, örököltek. A birtokok jelenleg

köznemesi hitbizományok.
Az adományozott czímer : kék pajzsban, zöld mezn, elslábaival tölgyfaágot tartó, jobbra

fordult arany oroszlán. Sisakdísz: a koronán álló kiterjesztett szárnyú, csrében mérleget tartó

sas. Takaró : mindkét oldalon kék-arany.

Lehner. 1741-ben nyerik a nemességet György, Mihály és János testvérek. Jánosnak Zmeskal
Katalintól, Jób és Ostffy Zsuzsától fia Károly, ki nejével, Véssey Zsuzsával, vármegyénkben lett

birtokossá. Leányuk Anna László Józsefné, fia János (1800—1879), ki itt 1834-ben kihirdettette

nemességét. Nejével, Györgyfalvi Csépán Terézzel, István és Hültl Anna leányával fiai : Vilmos
(1837—1873, ns Vessey Irmával, Antal és Szeniczey Emília leányával) és Sándor (szül. 1839).

Czímere : kékkel és vörössel jobb haránt osztott pajzsban, zöld alapon ágaskodó három,
középen szembenéz ezüst, jobbról és balról egymás felé fordult arany egyszarvú. Sisakdisz :

a koronából kinöv jobbra fordult arany egyszarvú. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Lengyel (Tóthi, Lengyeltóthi, nemes és báró). Századokig a vármegye Balatonmellékének
vagyonos, idlegesen országos szerep tagja. 1496-ban Tóthin, a melyet épp e családról neveznek
Lengyeltótinak és Középtikoson birtokol. Els kimutatható se László, vármegyénknek az 1505.

évi országgylésen követe, 1507-ben a királyi tábla bírája. Fiai és leányai a vármegyében háza-

sodtak. Zsófia Túri Szántói Jánosnak, Orsolya Osztopáni Zöld Péternek, Júlia Véssey Lászlónak,

Borbála Rátóti Gyulaffy Istvánnak lett neje. Idsb fia, János (1527-ben), Ferdinánd király asztal-

noka. Második fia Gáspár, kinek dédunokájával, János kapitánynyal ága kihalt. A család va-

gyonosságának alapját a harmadik fiú, Boldizsár vetette meg, a jelentékeny vagyonú Faiszy

Katabnnal, anyja, Somlyay Péter leánya, Anna után a Somlyay-birtcknak is egyik örökösével. Ezek
fia István, 1577-ben osztozik meg testvéreivel; már nem vármegyénk területén, hanem Gyr és

Komárom megyékben él. Hathalmi György és Némái Kolosi Erzse leányával, Zsófiával idsebb
fia Jánosban (él 1630), ifjabb fia Miklósban (él 1613). Jánosnak neje Géczy Zsuzsa, kitl
hat leánya volt. Miklós neje Gróff Mária, négy fiuk közül csak Zsigmond folytatta a családot,

ki (él 1662) ns Kisfaludy Katával ; fiuk, Miklós, osztályos vérrokonaival, a Méreyekkel visszatér

vármegyénkbe, rendbe hozza a Lengyel családot illet birtokait s 1722-ben a Mérey-ággal meg-
osztozik a Somlyay-Faiszy örökségen. Ebben, mint leányági háramlásban, kénytelen helyet adni

öregapjának, Miklósnak nvérétl, Katától, Nádasdy Tamásnétól származott rokonainak, a

Nádasdyaknak, Salléroknak, Bertalanoknak, Felsbüki Nagyoknak és Belericséknek, míg a

János és Géczy Zsuzsától származó leányág csak annyiban örökösödött, a mennyiben a Méreyek-

kel való gyakori összeházasodás által a másik ágon is jogígényl volt. A kizárt ágak késbb
érvényesítették — részben — jogaikat, az 1745-iki osztálynál. Miklós fiai: Gáspár és Lajos.

Gáspárnak Sztrányai Júliával gyermekei : Lajos, ki nejével, Inkey Máriával magtalan és Gáspár,

ki vagyonát jelentékenyen érint költséggel 1779-ben bárói rangot nyer. Ága azonban vele

kihalt, Pongrácz Erzsébet grófntl csak leányai lettek : Júlia báró Pászthory Menyhért hitvese

és Krisztina íf 1814) báró Putheany Venczel felesége, kinek osztályrészbe a zalai birtokok

jutottak. Gáspár testvére, Lajos, Nádasdy Terézzel atyja Imrének, ki a nemesi ágat sírba vitte.

Nejével, Majthényi Eszterrel, György és Sztrányai Júlia özv. Inkey Gáspárné leányával, leánya

Anna Tarródházi Kiss Ignácznak lett nejévé. Az örökölt vagyont a leányágak nem tudták meg-
tartani. A Pászthory-részt Juliánná veje, Rigyiczai Kovács Mihály pazarlása, a nemesi ág va-

gyonát Kiss Ignáczné vonta el a család kezérl. Nem a Lengyel- csak a Somlyay-Faiszy-örökségbl

jutott tekintélyes vagyon Miklós és Martonfalvay Magdolna leányaira : Júlia Vrancsics István-

néra, Krisztina Nedeczky Károlynéra és Borbála Bodorfalvi Baranyai Imrénére, illetve ezek

örököseire.

A család nemesi czímere : kék pajzsban zöld mezn jobbra fordult, felugró egyszarvú.

Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeü egyszarvú. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Madarász. Két ily nev család élt vármegyénkben. Az egyik a Nemeskisfaludon birtokos

kurialista, törzsökös somogyvármegyei család, mely 1718-ban nyert birtokostársaival megersít
adománvt. A vármegyének esküdteket adott e család; legkiemelkedbb tagjai voltak a szabadság-
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harczban szerepet Jvitt
k
László képvisel, a honvédelmi bizottság tagja és József, szintén kép-

visel.

Más Madarász család az, a melybl származott László, a visszaállított vármegyének leg-

kiválóbb embere. E családnak, mely hihetleg a sopronmegyei Pulyai Madarászok egyik hajtása,

legels ismert egyenes se Márk, ki fivérével, Andrással és nvérével, Orsolyával 1622 ismeretlen

hó 30-án Sopronban nyer czímereslevelet II. Ferdinándtól. Márknak felesége Kerecsényi Szalay

Zsófia (utóbb Szelestey Jánosné). Fiuk : János, nejétl, Garay Erzsébettl atyja Lászlónak és

Imrének. A két fiúnak származásuk, valamint különösen Lászlónak, Felsbüki Nagy Terézzel, a

nagybefolyású ítélmesternek, Nagy Istvánnak leányával, elbb özv. Palotay Sámuelnével való

házassága >esk. 1700) elkel összeköttetéseket biztosított. Lászlót az 1708-ban Sopronban
összeült Habsburg-párti rendek leküldték alispáni hatáskörrel a közigazgatás ellátására Somogyba,
a melyet mint jegyz már élbbrl jól ismert. 1710—1712-ben alispán, majd 1715—1727 között

a vármegyének alispánja, közben ismételten egyszersmind fpénztárosa (fadószedje). A vár-

megye szervezése az munkabírásának eredménye; a katonai hatóságokkal szemben az ország-

gylésen s a nádori konkurzusokon, a pannonhalmi tized ügyében mindig ö képviselte várme-
gyéjét. Birtokviszonyainak rendezése is sok munkát és költséget okozott. A berzenczei uradalom
egyes tartozékait — melyekhez öreganyja jogán elvételi joga volt — vétellel szerzi meg

;

megveszi a Tahy-Gyulaffy-örökösöktl Berki egy részét, késbbi székhelyét. Lehet, hogy a

birtokviszonyok rendezésére közpénzeket fordított ; tény, hogy a fadószedi évek pénzkezelé-

sérl nem számolt el. Birtokainak lefoglalása vagyonilag teszi tönkre, 1728-ban börtönben fejezi

be életét, fiai : Sándor és Miklós, a vármegye kegyelmébl 1730-ban visszaadott Csert falu és

ehhez tartozó Kotosd-pusztán húzódtak meg. Sándor azután Baranya vármegyébe költözik, a

hol 1771-ben gazolja nemességét Ez évben el is halt, fia, Ignácz, 1772-ben szerémvármegyei
alszolgabíró. Úgy látszik vitte sírba ágát ; a családi iratok, ezek között a czímereslevél is, a
vármegyének levéltárába került. László testvérének, Imrének, ki a helytartótanácsnál szolgált s

kinek szintén része volt a berzenczei uradalomban, feleségétl, Trimel Zsófiától (esk. 1700 eltt)

leányai : Teréz Grünne Antal grófnak, Katalin Dumaney de Pressi Mihálynak felesége. Ez utóbbi
még 1746-ban is birtokos Berzenczén.

Czimere : jobbharánt fekete pólyával megrakott pajzs alsó vörös mezejében ezüst rózsa,

felül ezüst mez; a pólyában jobbjával egyenes kardot tartó lép arany griff. Sisakdísz: a ko-

ronából kinöv, jobbjával egyenes kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó arany griff. Takaró :

arany-ezüst, kék-fekete.

Márffy. Két ily nev család élt a vármegyében. Az egyik Veszprém vármegyébl származik
és „Szentkirályszabadjainak" írta magát. Ez 1626-ban nyerte czímeres nemeslevelét Ferencz
személyében. Ennek fia szintén Ferencz, kinek fiai: Sándor és György. Sándor gyermekei: József,

László és György. József fiai : Ignácz és János. E János 1774-ben Somogy vármegyének fügyésze.
Felesége, Kisbarnaki Farkas Katával Pusztakovácsiban volt birtokos ; utódai nem maradtak. Más
ág volt az, a mely Tallián Rozália által Osztopánban birt. Ennek és Márffy Józsefnek gyerme-
kei : János, Ignácz (ezé Lázár), Erzsébet, Felsbüki Nagy Benedekné, Anna Kisbarnaki Farkas
Józsefné és Teréz Mérey Józsefné.

E család czimere : kék pajzs lábában természetes folyóból kiemelked hármas szirt alján

álló griff., els jobblábával kivont kardot, baljával leveles szölfürtöt tart. Sisakdísz : a koro-

nából kiemelked három fehér liliom. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

A másik Márffy család nemeslevelét István, fitestvére János, nvérei : Judit és Kata (vala-

mint anyai unokatestvérei : Szenczy István és György) nyerik 1638 február 11-én III. Ferdinánd-
tól. Kihirdettették Pozsony vármegyében, Somorján, 1638 június 7-én. Az adományosok vala-

melyikének ivadéka István, Baranya vármegyének esküdtje, majd bellyei uradalmi igazgató, kit

vármegyéje felvett az 1754—55. évi összeírásba ; birtokos volt Pest vármegyében. Gludovácz
Magdolnától fiai : Lipót, 1791-ben Bács-Bodrog vármegye fjegyzje és József, 1809—1819-ben
Torontál vármegye alispánja. Ennek jutott — mert Lipót vérszerinti utódot nem hagyott — a
nagybátyja, Gludovácz József által hagyományozott hencsei, tapazdi stb. birtok, az 1814. évi

felvétel szerint 6184% holdnyi terjedelemmel. Feleségétl, Úrik Borbálától gyermekei : Dénes
(szül. 1793) és József (szül. 1795) 1843-ban vármegyénk táblabírái. Dénes magtalan ; Józsefnek
nejétl, Rigyiczai Kovács Máriától, ki öregapja nvérének, Márffy Katának és Imrének fiuktól,

Mihálytól és Boross Jozefától származott unokatestvére volt, gyermekei : Géza (szül. 1842),
Béla, József és Emil. A magtalan elhunyt Lipót, ki 1806-ban Csébi elnevet nyert, 1810-ben
fiává fogadta nevének átruházásával (Bonyhádi) Kliegl Károlyt.

E Márffy család czimere : kék pajzsban zöld mezn szemben álló magyar ifjú, jobbjában
három búzakalászt, baljában szlfürtöt tart. Sisakdísz : nyilt sasszárny között a koronán álló

természetes fehér szín, csrében olajfaágat tartó galamb. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Marton (Meszleni). Vasvármegyei si család, mely a többi meszleni közbirtokossal 1550-

ben nyer megersítést. A családból 1839-ben hirdettette ki nemességét József fiának, Lászlónak,
Tóth Katalintól született fia, László (szül. 1793) pamuki haszonbérl. Fiai: József-Lajos (szül.

1828, ns Hermann Klementinnal, István leányával) és István (szül. 1829).

Czimere: kék mezben zöld mezn jobbra fordult, ágaskodó ezüst egyszarvú. Sisakdísz:

a koronára támaszkodó hatágú arany csillag. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Mérey (Kaposmérei). Vármegyénknek a nemzetségekkel egykorú, de innen elköltözött csa-

ládja. Családi származtatás szerint se az 1280 körül élt János, kinek utódai elszaporodván,
már korán megkülönböztet jelzket, Fecskéi, Karáni nevet vesznek fel. János fia Gábor
(Gabrianus) fia Karáni István fia Péter, a ma is él nemzetség se. Péter fiának, Gábornak fia

István (él 1430), atyja Jánosnak (él 1475), ki már Mérei névvel szerepel. Ennek Hány Margittól
fiai : Gáspár, Mihály és János. Mihály biztosította a török támadás miatt vármegyénkbl elköl-

töz család felvidéki szereplését. 1543-ban megersítteti magát a somogyi birtokokban ;
1544-

ben személynök, 1562-ben, a nádori szék üresedése alatt, 1571-ig nádori helytartó. Ága csak
négy ízt eresztett, aztán kihalt. Gáspár Keméndy Orsolyával atyja Gáspárnak, ez Csúzy Borbá-
lával ifj. Gáspárnak, kinek Plathy Évától fia Zsigmond, ki nejének, Pongrácz Zsófiának, Lengyel

33*
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János Irányának, Katalinnak Pongrácz Istvántól való leányával a Somlyai-Fajszi-örökségben
osztozkodik 1722-ben. Fiuk Károly, kinek Nevedy Annától leánya, Petronella Kajtár Lászlóné
és Eleonóra Olivér Narcissné, Zsigmonddal vármegyénkbe jöttek Bory Ilonától való gyermekei
is, a kik közül László folytatta a családot. Ennek Simoncsics Borbálától fia Ádám, ki atyja
Lajos kir. táblai ülnöknek, Dióssy Annával Sándor (1778—1848) atyjának. Sándor királyi sze-

mélynök, vármegyénknek fispánja s a helytartótanács alelnöke volt. Fivére, László 1814—1818-ig
a vármegye fjegyzje. Ága nem élt vármegyénkben, Jánosnak és Hány Margitnak leg-

ifjabb fia 1535 eltt elvette Fajszi Sárát, János és Somlyai Anna leányát, Katalin Lengyel
Boldizsárné nvérét. Vagy már ö, vagy fiuk Gergely Nyitramegyébe költözött. Ennek fia, János
(él 1630) atyja Mihálynak (él 1699), kinek Ujfalussy Annától fia János, a vármegyénkbe vissza-

költözött ifjabb ág se. E Jánosnak Trencsényi Annától fiai : Imre és József. Elbbinek fiai

József. Antal-József 1769-ben vármegyénk fadószedje, Szentkirályszabadjai Márffy Terézzel,

József és Talüán Rozália leányával atyja Annának, Mihalovics József baranyavármegyei tábla-

bírónak és Jánosnak, 1802-ben vármegyénk fadószedöjének, kinek Farkas Teréztl gyermekei:
Gáspár (f 1832) Záborszky Annával Mihály és Stephaics Juha leányával, Pál (1815—1883)
1848—49. honvédszázados és Lrincz (szül. 1819) atyja ; Borbála Záborszky Miklósné és József

(f 1865), vármegyénknek 1836-ban kaposvári járási fszolgabírója, 1840—1848-ig másod-, 1848-ban
els alispánja. Ennek Lada Jozefától gyermekei : Miklós (szül. 1819), Ignácz (1820—1877) volt

kapitány, Kristóf (1821—1877), Gyula (szül. 1825, ns volt Záborszky Ilonával, Imre és Farkas
Antónia leányával), Emilia báró Majthényi Istvánné és Ida Péry Sándorné. József fadószedö
fivére Antal (él 1768), atyja Zsigmondnak (kinek leánya, Lenke Rinny Ferenczné) és Ignácznak
(kinek leánya Antónia Somogyi Ádámné). Imrének fitestvére József, Velics Máriával atyja

Teréznek, Spissich Sándornénak és Krisztinának, Sorkikisfaludi Gussics István-Imre feleségének.

E leányok kezével telepedett meg e két család Tabon.
Czímere, a mint azt 1474-ben Mátyás királytól nyerte : kék pajzsban szarvaival felfelé

nyúló arany félholdon álló, hatágú arany csillagon balra fordult, keblét tép, fején arany láng-

nyelves, zöld pelikán Sisakdísz : a pajzsbeli pelikán. Takaró : mindkét oldalon kék-arany.

Niczky (Niczky, nemes és gróf). A Zák-nemzetségnek, mely már 1268-ban birtokos vár-

megyénkben, legmagasabbra emelkedett hajtása A visszaállított vármegyében tnik fel György,
Istvánnak, Gáspár vasvármegyei alispánnak és Kemecsey Annának fia, a kit azonban nem az

1268-ban nyert — de elenyészett — birtokjog, hanem nejének (esk. 1694) Svastics Juhánná-
nak, János és neje (Kerecsényi Szalay Katalin, Meszlény Benedekné leánya, Mária Polányi
Lászlóné leánya), Polányi Erzsébet leányának a berzenczei uradalomban való joga hozott ide.

1717-ben a vármegye jegyzje, 1727-ben fjegyzje, közben országgylési követ, 1732 körül a

kir. kúriához lép át, 1755-ben szeptemvir. szerezte meg egész Berzenczét osztályostársaitól.

Leánya, Anna, Galánthai gróf Fekete Györgynek lett nejévé. Fia Kristóf (f 1787) országbíró,

a temesvári bánság visszacsatolásakor királyi biztos. 1765 november 5-én Pribéri Jankovics
Katalinnal, István és Geréczi Erzse leányával nemzett gyermekeivel grófi rangra emeltetett.

Nejével nyerte családjának Kaposvár felett fekv birtokait. Gyermekei : Kata gróf Schmidegg
Lászlóné és György. Ennek gróf Batthyány Izabellától fiai Lajos (1776—1740), a grófi ág fenn-

tartója János-György (1776—1828). Lajosnak gróf Hoditz Krisztinától gyermeke: Lajos (1822

—

1880). Zimány és Tóth-Gyugy birtokosa (ns volt Keresztesi Katalinnal). János Györgynek
unokatestvérétl, gróf Schmidegg Mária Annától (1775—1865) fia György (szül 1809, f 1846

körül), ki Klacsányi Antóniával magtalan. Anyja e fiának, a királyi engedélylyel (de a grófi

rangból, névbl és nemzetségi vagyonból való kizárás feltételével) törvényesített fiát, Ladányi
Györgyöt tette meg örökösévé, t a Schmidegg-részbl illet berki és mosdósi részekben.

Á család si (nemesi) czímere : fekete pajzsban jobblábával görbe kardot tartó, balját

ragadozásra nyújtó jobbra fordult arany oroszlán Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli

oroszlán. Takaró: mindkét oldalon arany-fekete.

A grófi czímer : az si czímer pajzsképét tartalmazó szivpajzszsal ellátott négyeit pajzs,

jobb fels és bal alsó vágott mezejében alul kékben három ezüst pólya, felül vörösben hatágú

arany csillag ; a jobb alsó és bal fels vágott mezben alul zöldben jobbra fordult ágaskodó

koronás arany griff, fent befelé fordult növ koronás fekete sas. Három sisak, díszeik középen

a koronából kinöv si oroszlán, jobbról a balra fordult pajzsbeb sas, balról vörössel és

ezüsttel váltakozva vágott, jobbról ezüst-ezüst-vörös, balról vörös-vörös-ezüst strucztollal meg-
rakott két elefántagyar között hatágú arany csillag. Takaró: középen, mindkét oldalt arany-

fekete, jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék. Pajzstakarók : két arany sárkány.

Noszlopy (Noszlopi). Régi veszprémvármegyei család, mely ott már a Hunyadiak korában

is birtokos. Idvel átszármazott Vas vármegyébe, a hol 1726-ban id. és ifj. Noszlopy János és

Miklós nemesdömölki lakosok I. Ferdinándnak Szapolyay György Noszlop helységre szóló ado-

mányát megersít 1528. évi oklevelével igazolták nemességüket. Vas vármegyébl szakadt János

fiának, Sándornak feleségétl, Berzsenyi Évától, Benedek és Thulmon Magdolna leányától, szüle-

tett Antal vármegyénkbe Vrácsikra s hirdettette ki 1804-ben nemességét. Ennek Szeniczey

Bárány Júliától fiai : Antal (szül. 1813) ügyvéd, Pál (szül. 1814) birtokos, Gáspár (szül. 1822)

1843-ban kir. táblai jegyz, késbb alszolgabíró. 1849-ben kormánybiztos és Titusz-(szül. 1828)

Antal nejével, Gorove Annával, Gattajai Gorove László és Rácz Mária Magdolna leányával elköl-

tözött a vármegyébl ; a somogyi ágat Titusz folytatta.

Czímere : kék pajzsban lebeg arany koronán nyugvó, aranymarkolatú görbe kardot tartó

vörösmezfí jobbra nyúló kar. Sisakdisz : a koronán nyugvó pajzsbeli kar. Takaró : kék-arany

vörös-ezüst.

Orczy (Orczi nemes és báró). Vármegyénkbl emelkedett ki, de nagyságát azon kívül érte

el. Az 1404. évben van els említése ; a XVTfl. századig Arczi, Arczill, Orczill alakban írja nevét.

Vármegyénkbl Vas vármegyébe költözött, onnan egy ága, a melybl a bárói ág ered, Hevesbe.

Ennek se az 1550 körül élt György, kitl István, ettl György, János atyja származott. János

fia, György (él 1686), ennek Boda Júliától fia István (1669—1749), jászkunkapitány, királyi táblai

ülnök, ki 1731-ben római szentbirodalmi, 1736-ban „Orczi" elnévvel magyar bárói rangra emel-
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teteti Fia, Lrincz (1718—1789) tábornok és költ, terjesztette tovább a bárói ágat, mely Orczit

a legújabb idkig bírta. A nemesi ágnak Vas vármegyében maradt ágából Gábor (szül. 1791),

Mihály fia, Zsigmondnak Kéry Örzsétl való fia, 1827-ben visszajött vármegyénkbe s Csákány-
ban szerzett birtokot.

Paiss (Becsvölgyi). Eredetileg zalavármegyei család, melynek ott 1728-ban tizenhárom fel-

ntt tagja igazolta nemességét régi periratokkal. Ebbl a családból származott Boldizsár, ki

táblabíró és neje, a Pusztakovácsiban és Kötcsén „jószágos nemes" Antal Teréz, által tekinté-

lyes birtokos volt. 1785-ben els alispánná lesz, 1786-ban József császár, egyedüli alispánként

megersíti ; állásában 1790-ig maradt. Két leánya maradt : Teréz Ányos Ignáczné és Anna
Bezerédy Zsigmondné.

Nem tudjuk a kapcsolatot Boldizsár ága és a között a Paiss-ág közt, a mely a vármegye
ajánlására 1800 szeptember 19-én Mihály személyében nyert armálist. Ennek feleségétl, Györey
Erzsétl fiai : Antal fadószedö (ki nejével Huszár Annával, szül. 1762, József és Szatmáry Fran-
cziska leányával magtalan) és János. Ennek Boros Teréztl fiai : János (1798—1850) és Boldi-

zsár (1801— 1874). Jánosnak Nemcsics Erzsétl gyermekei : Lajos (szül. 1831, ns Krisanics

Herminnel), Sándor (szül 1833, ns Böröczffy Karolinnal). Boldizsár 1843-ban mint ügyvéd Boron-
kán élt, Stephaics Máriától, József és báró Stephaics Anna leányától fia Andor (szül. 1836, ns
Hunkár Máriával).

Ennél az ágnál is késbb telepedett a vármegyébe a Megyeren birtokos Paiss-ág, a mely
Zala vármegye bizonyítványával 1829-ben hirdettette ki nemességét. Itt Boldizsár (szül. 1800),

József fiának, Pálnak és Pákai Júliának fia vétetett fel 1843-ban, els nejétl Sallay Magdolná-
tól való György (szül. 1832) és második feleségétl, Farkas Teréztl való Pál (szül. 1836), Gyula
(szül. 1839) és Boldizsár (szül. 1842) fiaival.

Az adományozott 1800. évi czímer, a melylyel megegyez Boldizsárnak, az alispánnak

gyakorlati czímere : kék pajzsban, jobblábával három ötszirmú vörös rózsát tartó, balját raga-

dozásra nyújtó jobbra fordult ágaskodó arany oroszlán. Sisakdisz : a koronából kinöv, jobb-

jával görbe kardot tartó, jobbra fordult oroszlán. Takaró : jobbról és balról kék-arany.

Perneszi (Osztopányi). A kétségtelen s, az 1273-ban adományos Péter atyjától, somogy-
vármegyei nemes Lászlótól kezdve kihaltáig 14 nemzedéken át virágzó családja vármegyénknek
és a szomszédos Zala és Vas vármegyéknek. Péter fia, Perneszi Peth mester (él 1316), atyja

Péternek (él 1350), kinek fia Osztopáni Perneszi Pál mester, a család egyik legkiválóbb

tagja, 1429-ben Zsigmond király allovászmestere, 1447-ben macsói albán, majd 1449—1460-ig alná-

dor ; 1439-ben Alberttl czímereslevelet nyer a maga, testvére Pet és unokatestvérei : György
fia, Mihály és István nevére. Osztályos rokonaival 1448-ban birtokos lesz Mérn, Tolkajon, Szen-

nán, Szomajomban, Kalocsafalván, Kiskarán és Bárdon is. Idsb fia Zsigmond, ennek Némái
Kolos Borbálától fia Ferencz, kinek gyermeke Farkas Brodarics Klárával, Mátyás és Csébi
Pogány Sára leányával, utóbb Kisserényi — Serényi — Gábor nejével, atyja Ferencznek és

Andrásnak. Ezek magtalanul halván el, atyai és anyai örökségükbe Pál alnádor ifjabb fiának,

Imrének utódai léptek. Ez 1507-ben Korvin János bels udvari embere, familiárisa : Enyingi
Török András leányával, Ilonával atyja Istvánnak, ki 1566-ban Babócsa várának kapitánya. Ennek
feleségétl, Raj ki Annától, Gábor és Móriczheli Farkas Borbála leányától fia István, elbb
vármegyénk alispánja. 1562-ben királyi adórovó, majd Somlyói Báthory Kristóf erdélyi vajda
várhegyi várnagya, kinek ága áttelepedett Erdélybe és András, 1564-ben személynöki ítélömes-

ter, 1581—1587-ig Felslindva parancsnoka. Ennek Brodarics Katától, Klárának és István püspök-
nek nvérétl fia János, ki 1577-ben Komárvárosban (Kiskomáromban) katonáskodik, 1581-ben
kanizsai lovaskapitány, 1596-ban Zala vármegye alispánja. Pakosi Paksy Katától fia Ferencz,
1623—1647-ig Zala és Somogy vármegyék alispánja. Ez Szombathelyi Györgynek Vizkeleti Iloná-

tól való leányával, Zsófiával atyja Jánosnak és Istvánnak. János Alsólindva és Nempti fkapi-
tánya, 1674-ben Zala és Somogy alispánja ; Felskáldi Káldi Krisztinával atyja Zsigmond-
nak (f 1764, Pozsonyban, 102 éves korában), a pozsonyi kamara futárának, ki az atyja által

elidegenített javak visszaszerzésének jogát 1694-ben Tallián Gergelyre ruházza át, st utóbb
fiának, Tallián Ádámnak 200 forintért a birtokjogi iratokat is átadja. E Zsigmondnak Jablonczay
Zsuzsától fia János, ki Maxin Annával (esk. 173U) atyja Józsefnek, a ki mint egyszer ft,
teljes szegénységben vitte sírba nagynev nemzetsége fiágát. Jánosnak, Zsigmond atyjának test-

vére István, 1651—1671-ig a lövi véghely fkapitánya, kinek Rauch Zsuzsától, Dániel al-bán leá-

nyától született egyetlen felntt kort ért fia Ferencz, 1675—1683 között szintén lövi fkapitány,
Felskáldi Káldy Rebekával magtalan lévén, az öt század alatt gyjtött tetemes vagyon e Ferencz
nvéreire Anna-Juliára, elbb Vizeki Tallián Gergely, majd (1694) Babocsay Ferencz veszprémi
fkapitány nejére, Zsófiára (1667), Csapody István (f 1702) gyri lovas alparancsnok hitvesére

és Jusztinára, Vukovics Mihály feleségére és ezek gyermekeire szállott. A Perneszy név fiágon
feltnik még egyszer vármegyénkben, a mikor 1767-ben Antal vármegyei esküdté lesz s nemes-
ségét itt Vas vármegye bizonyítványával igazolja, de ennek az Osztopáni Perneszy családhoz
való tartozása nem ismeretes.

A czímer, a mint azt az Albert-féle adománylevél czímerképe mutatja és Miksa királynak
1564. évi átirata leírja : kék mezben lebeg arany koronából kinöv, nyakán szembeltt arany-
vég nyíllal átltt balra fordult ezüst egyszarvú. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli egy-
szarvú. Takaró : mindkét oldal fekete-ezüst.

Pyrker (Felseri). Egyike ama 65 családnak, a melyek részére Rudolf király 1582 február
28-án adománylevelet, majd 1611 február 16-án megersít oklevelet állít ki Alsó- és Fels-
eörre, a melyet e családok Elei Károly Róbert 1327. évi adománya alapján, mint országos neme-
sek nemesi joggal mér elbb is bírtak. A Pyrker család Kaposvárott telepedett le. Mátyás fia,

József, gyógyszerész és Gaszner Johannának fia, Antal, hirdettette ki itt 1840-ben nemességét.
Ez Antalnak (szül. 1798), ki orvos volt, felesége Tolnay Etelka; nvére Mária Kapotsfy Mátyásné.

Roboz. Veszprém vármegyébl jött, a hol 1662 február 13-án hirdettették ki nemességüket a
czímerszerzk : Benedek és István, és elbbinek Hegeds Katától született gyermekei : Mihály
Ferencz és Erzse. 1794-ben igazolta itt nemességét Mihály fia Pál fiának, Antalnak és Szép
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Katalinnak fia, Benedek (szül. 1769) esküdt, majd alszolgabíró, 1843-ban nyírni birtokos, kinek

Hajas Erzsébettl fia Pál (szül. 1813). Az ez ághoz tartozó István, nejével Ujváry Rozáüával
magtalan. Nem ebbl, hanem az elbb Fejér vármegyébe szakadt ágból származik az a Miklós,

ki 1843 eltt Kötésén telepedett meg, ott birtokot vett s kinek Zugor Judittól fia István (szül.

1827), leánya Amába. Ez ág nemességét nem hirdettette ki.

A család adományozott ezimere : kék pajzsban zöld mezn nyugvó két nyitott fekete sas-

szárny között fehérturbános, lógó bajuszos török fvel tzött, hegyével fölfelé állított arany-

markolatú egyenes kard. Sisakdísz : a koronából kiemelked két kifelé fordított természetes

szarvasaganes között zöld ketts halmon a pajzsbeli kard. Takaró: vörös-arany, kék-arany.

|

Sárközy (Nádasdi). Egyike ama családjainknak, melynek közéleti szereplése a visszaállított

vármegyében alig szakadt meg s mely református egyházának a vármegye határán túl is szol-

gált. A csallóközi nemesek közül emelkedik ki az els kétségtelen s, Albert, ki Sárközy,

másként Ercsy de Nadasd néven szerepel. 1511-ben adományt nyer Nádasdra. 1520 körül

királyi jogügyigazgató, 1522-ön túl ítélmester. Fia Kristóf, ezé János, Gáspár atyja. Ennek fia

Imre, ki atyja Jánosnak. Ennek Eölvedy Zsuzsától született fia, János (szül. 1678. f 1735), már
1699-ben vármegyénkbe jött, a hol Szentbenedy Gergelynek Kaszás Zsuzsától való leányát, Borbálát,

özv. Patyinét feleségül vévén, vele Kisasszondon lett birtokossá. Itt nemsokára tekintélyes helyet

biztosít magának : 1712-ben fszolgabíró, 1715-tl fadószed, 1717-töl idnként ahspánhelyettes

is. 1723 után második feleségével, Sándor Zsuzsával több birtokot szerez, melyeken s a kiskor-

pádin gyermekei 1737-ben osztoznak meg. Els nejétl fia János (f 1758), Biarossy Terézzel ala-

pítja az ú. n. kiskorpádi ágat ; fiai János, József, László. János (f 1806) fia Kristóf 1803-ban
szolgabíró, kinek Magyary-Kossa Erzsétl fia Sándor (1797—1850) 1840—1843-ig a babócsai járás

fszolgabírója. Ennek Hollósy Eleonórától fia Miklós (1827—1899, ns Hamvay-Kovács Johan-
nával) vonalának utolsó férfitagja ; nvérei : Antónia Mészölyné, Eleonóra Madarász Károlyné,

Rozália Kocsi-Horváth Béláné. József és László ága szintén kihalt ; Lászlónak Kazay Kriszti-

nától fia Lajos (1787—1858), 1809-ben nemesi felkel rmester, majd fhadnagy, 1824—1840-ig

babócsai fszolgabíró ; nvére Júlia Dercsikai Huszár Antalné. János és Sándor Zsuzsa fiai

Antal, Gábor (1730—1783, ki atyja Jusztinának, a költ Pálóczi Horváth Ádám nejének) és

Ferencz (1733—1805, ki atyja Lajosnak, 1809-ben nemesi felkel hadnagynak). Antal (1776—1779)
kezdi kutatni családja történetét. Szántó Ágnestl fia István (1759—1845), ki családja tovább-

terjesztöje. 1785 óta vármegyei tisztséget tölt be : aljegyz, adószed, majd fadószed,
1824—1836-ig másodalispán. Chernél Esztertl, Jób és Magyari-Kossa Júlia leányától (esk. 1787)

fiai : Albert, nagybajomi birtokában örököse, és Kázmér. Albert (1790—1860) 1813-ban aljegyz,
1830-ban fjegyz, 1836-ban másod, 1840—1848-ig els alispán, az 1832—1836. országgylésen követ.

1848-ban fispán, rövid ideig kormánybiztos. Nejétl, els ízen unokatestvérétl, Chernél Júliától,

György és Zmeskal Teréz leányától gyermekei: Titusz (1824—1894) 1848-ban nemzetrhadnagy
(ns volt Szentgyörgyvölgyi Zsoldos Idával, Ignácz és Soós Erzse leányával), a kisasszondi vonal
atyja, Dénes (1831—1891) 1848/49-ben honvédfhadnagy (ns volt Györgyfalvi Csépán Apollóniával,

József és Domaniczky Mária leányával), a nagybajomi ág atyja, Béla (1833—1905, ns volt Sár-

közy Laurával, Kázmér leányával) és Víncze (1834—1884, ns volt Dercsikai Huszár Johannával,

Pongrácz és Kenessey Johanna leányával). Albert öcscse, Kázmér (1799—1876), a Chernelek után

bírt Nyékre költözött. Fejér vármegye alispánja, majd alnádor. Telegdi Csanády Johannától leánya
Laura Sárközy Béláné. fiai : Kázmér (szül. 1839), Aurél (szül. 1845).

A kiskorpádi ágból való János 1751-ben a belssomogyi ref. egyházmegye gondnoka,
1760-tól Antal lesz azzá. 1793-ban pedig István ; 1830-tól Albert.

A család czímere, melyet [1510 október 10-én Ercsy Albert nyert : jobbra dl vágott

pajzs alsó vörös mezejében két lebeg fehér rózsa közt arany liliom ; fels kék mezejében az

osztóvonalból kinöv, elsölábait összekulcsoló, vérz torkán arany nyillal átltt, két hatágú
arany csillagtól kísért természetes szín, jobbra fordult farkas. A zárt sisak dísze: a koronából
kinöv pajzsbeli farkas. Takaró : mindkét oldalt vörös-arany.

A családnak Somogy vármegyébe való telepedése óta használt czímere: kék pajzsban zöld

mezn, jobbjával egyenes kaidot tartó, balját ragadozásra nyújtó, jobbra fordult ágaskodó arany
griff. Sisakdisz: a koronából kinöv pajzsbeli griff. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.

Siklóssy. Els ismert se János, ki a törökök kizése után Szentgróton tnik fel. Innen
jött fia, András, vármegyénkbe s felesége, Szentbenedeki Erzse jogán az ezt mint Gergelynek
Kaszás Zsuzsától, János és Abigail Józsa leányától való leányát illet Pusztakorpádra tette át

lakását. Gyermekeik : (élnek 1753) Éva Kulcsár Jánosné, Miklós (él 1774) Katalin Kovács Ádámné,
András (él 1767), János (él 1773). Miklós fia Miklós (él 1774) feleségével, Toronyi Annával (özv.

1790) magtalan. Andrásnak Tomsits Rozáliától gyermekei : András 1767-ben katona, János

(f 1796 körül) Laky Terézzel a reformátusnak nevelt Gábor atyja, Erzse Zajgár Miklósné és Kata
Iharossy Miklósné. János pazarlása és (ismeretlen nev) feleségének elzése miatt meghasonlott
gyermekeivel; Katalin Árvay Józsefnével és Jánossal (f 1789. VI. 9.), ki ügyvéd volt. Ennek
els neiétl, Filó Mária Annától gyermeke Viktor (szül. 1777 f 1846 után), 1817—1836-ig vár-

megyei fügyész, ntelen, második nejétl, Kisbarnaki Farkas Judittól, József és Márffy Anna
leányától gyermekei : József (1783— 1839) és Mátyás (szül. 1789). József 1824—1836-ig igali járási

fszolgabíró ; Gebhard Máriával, Jakab sárdi orvos és Joó Borbála leányával (1784—1859) fia

Lajos (szül. 1814), kinek Svastics Francziskával (1820—1842) fia Gyula (szül. 1839, ns Visy
Máriával) második nejével, Pataky Johannával (esk. 1847), Lajos és Stephaics Luczia leányával
fiai : Jen, Péter, Andor. Mátyásnak Pados Klárától leánya Mária Jakab Istvánné. József ága
Osztopánban volt birtokos.

A család 1565 november 9-én nyert czímeres nemesít levelet, János, felesége Ilona, gyer-

mekeik : György, Bálint, Bertalan és Verona, valamint nvére, Erzse személyében. De nem hasz-

nálta ennek czímerképét, mely (hiányos szövege szerint) sisakdíszül kinöv kecskebakot ábrázol,

hanem kék pajzsban kiltt nyílra keresztben fekv görbe kardot tartó, jobbra nyúló lebeg
pánczélos kart. Sisakdisz: a koronán nyugvó pajzsbeb kar. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.
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Somogyi. Az a család, a melyet az újabb közhiedelem az ú. n. Somogyváry-Somogyi csa-

láddal köt össze. Ez utóbbi se Somogyvári Péter deák, ki 1559. évi szeptember 13-án nyert
armálist. Vármegyénk Somogyi családja ezzel a Somogyváry-Somogyival 1818-ig, a mikor nemes-
ségónok igazolására szoríttatott, nem is kereste a kapcsot. 1720 körül tnik fel nálunk Somogyi
János, az els kimutatható s, mint egyike ama nemeseknek, ki az igali uradalmi területen szl-
vel bir. Ugyan 1736—1738-ban esküdt. Feleségétl (Uj) Falussy Katától fiai : Zsigmond a fel-

emelkedett mosdósi ágnak, János a szegényebb szllskislaki ágnak alapítója. Zsigmond (szül.

1724) feleségével, Fekete Katalinnal, Pálnak és a Zrinyi-Tahy-Gyulaffy utód (Mankóbükki) Balogh
Rozáliának leányával (utóbb Babicsnéval) Mosdóson és tartozékaiban lett birtokos. Gyermekei
közül Ferencz (szül. 177G) 1817—1824-ig az igali járás fszolgabírája, ki a „Megyesi" Somogyiak
czímerét és elnevét is használta ; nejétl, Igmándy Annától gyermekei nem maradtak. Ferencz
bátyja, György (szül. 1768), 1800— 1806-ig a vármegye fjegyzje. Feleségétl, Gussics Annnától
gyermekei : Anna Thassy Károlyné (f 1832) és Lajos (szül. 1815), 1843-ban aljegyz, kinek
Kisjeszeni és Megyefai Jeszenszky Antóniától, Ferencz és Kliegl Teréz leányától gyermekei

:

Ferencz (ns Véssey Ottiliával), Lajos (f volt árvaszéki ülnök), Anna (szül. 1849, Vasdényey
Béláné) és Gyula, ki a zalavármegyei Paliinba tette át lakását. A szllskislaki ág megalapítója
a Viza családba házasodott be ; idsb fiának, Jánosnak (szül. 1763) fiai feleségeikkel, a Bárány
leányokkal Bogláron lettek birtokossá ; az ifjabb fiú, József (szül. 1779), a Szllskislakon maradt
ágnak se.

Somssich (Saárdi, nemes és gróf). Idegenbl, Zalán át a turopolyai nemesek kerületébl
származott vármegyénkbe, a hol lassanként annyira mindent átfogó befolyásra tett szert, hogy
idnként mint a Somssichok vármegyéjét emlegették Somogyot. Az itteni els s Antal (1689

—

1779), Pongrácznak, Miklós csáktornyai várkapitány fiának és Bodalecz Borbálának, János leányá-

nak fia, ki 1732—1736-ig fjegyz, 1736—1748-ig alispán, majd kanczelláriai referendárius.

Az 1741-iki országgylésen a vármegye követe. 1736-ban még csak Patthon birtokos, 1740-ben
adományul kapja Sárdot, a mely után 1746-ban a „saárdi" elnevet nyeri. Els felesége Lukafalvi
Zárka Apollónia, kitl leánya, Rozália Móricz Andrásné, második neje Niczky Borbála, György
és Geiger Mária leánya, a nagybefolyású szeptemvir Niczky Györgynek els unokatestvére.

Ettl gyermekei : Lázár, Anna Szentgyörgyi Horváth Zsigmondné, Antal, János és József. Antal
1767-ben a szigetvári járás fszolgabírája, második nejétl, Tallián Jozefától (ki utóbb gróf
Klenauné) fia János (1784—1861), ki 1812 deczember 11-én báró lesz, 1813 április 9-én grófi

rangra emelkedvén, az idsebb grófi ág alapítója. szerezte meg a Végh családtól Babócsát.
Báró Sternberg Lujzától fiai : Adolf ós János, mindkett katona. Adolf (1808—1869) Sombereki
Sauska Annával atyja Jánosnak (szül. 1838), Adolfnak (szül. 1839, ns gróf Somssich Terézzel),

Józsefnek (szül. 1841, ns gróf Somssich Paulával), Viktornak (szül. 1848), Annának gróf
Wurmbrand-Stuppach Hermannénak, Alvinának báró Geramb Kamillonénak. János (1809—1859)
Ledvina Antóniával atyja Ödönnek (szül. 1850) és Paulának (szül. 1849) gróf Somssich József-

nénak. Antal fivére József (1478—1811), ki Ürményi Máriával, István és Moszticzky Borbála
leányával, az országbíró Ürményi József nvérével atyja Miklósnak, Pongrácznak, Teréznek,
báró Láng Ignácznénak, Annának Kajdacsy Antalnénak és Borbálának Siskovics-Guganovics
Józsefnének. Miklós (1784—1870) 1808-ban fjegyz, 1813—1817-ig másodabspán, ismételten (1811,

1830, 1832, 1840) országgylési követ, a sörnyei hitbizomány alapítója ; nejével, Kajdacsy Jozefá-

val, a köznemesi ág fenntartója. Fiaik: Pál (1811—1888), elbb aljegyz, 1843-ban követ, majd
helytartósági tanácsos, kinek közszereplése az 1848-ik év után országos jelentség lesz és
Lörincz (1819—1894), az alkotmányos idben másodalispán, kinek Kin Máriától fia Andor
(szül. 1844, ns Kisjeszeni és Megyefai Jeszenszky Zsuzsával, Ferencz és Siskovics-Guganovics
Ilona leányával). E nemesi ág Sárdon, Sörnyén és Nagyhajómban birtokos. József és Ürményi
Mária ifjabb fia, Pongrácz (1786—1849), 1824—1830-ig els alispán, ezután alnádor, majd személy-
nök, államtanácsos, ki mint a Szent István-rend középkeresztese 1845 május 3-án gróflfá emel-

tetvén, az ifjabb grófi ág alapítója. Nejétl, Zichy Júliától, József és Bézsán Francziska leányá-

tól fiai : József, ki még a grófi rang adományozása eltt, német (16 st feltüntet) tábla alapján

lesz kamarássá és Imre (szül. 1814), ki nejével, Siskovics Máriával magtalan. József (szül. 1812)

neje báró Schiller Amália, gyermekeik : Imre (szül. 1843, ns gróf Széchenyi Máriával) és Teréz
gróf Somssich Adolfné. E grófi ág Kaposújlakon és Hetesen birtokos.

A család czímere, az 1716 február 4-én nyert czimerújítólevél szerint, melyet Miklós fiai,

Pongrácz, Péter és Mátyás, nyertek s melyet a grófi ágak is megtartottak : kék pajzsban zöld

halmon nyugvó koronán álló, balját ragadozásra nyújtó, jobbjával hegyével befelé fordított

három ezüst nyilat tartó jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli

oroszlán. Takaró : vörös-ezüst, kék-arany.

Stephaics. A török világ utolsó éveiben tnik fel Nemesdéden, a hol az ott birtokos Imre
családba házasodott be Gáspár, els kimutatható se. 1700-ban nádori adományt is szerez a

nejével nyert részekre. Fiaik : Márton, Mihály és György, élnek 1755 körül. Márton esküdt és

alszolgabíró gyermekei : Miklós és Ferencz, az elbbi (f 1773 körül), feleségével, Felsszopori
Tóth Klárával, Sándor és Szentviszlói Dese Anna-Klára leányával Gombán is birtokos lett. Fiai

:

József (szül. 1769, él 1843), 1803—1806-ig vármegyei fjegyz, Stephaics Anna bárónövel atyja

Richárdnak, 1846—1849-ig a marczali járás fszolgabírójának (szül. 1806, kinek Kisjesz. és Megyefai
Jeszenszky Máriától fia Elek, [szül. 1836], Vizy Máriától Dénes), Lucziának Patakv Lijosnénak
(Eörön) és Máriának (szül. 1809), Paiss Boldizsárnénak. Gáspár (szül. 1771, él 1843), '1817—1824-ig
a kaposvári járás fszolgabírája ; nejével, Barcza Erzsébettel, Zsigmond és Kisbarnaki Farkas
Júlia leányával, gyermekei : Pál, Miklós (szül. 1822) és Beatrix Nemeskéri Kiss Lajosné. Pál

(szüL 1820) Thassy Máriával, Károly és Somogyi Anna leányával Görösgalon lett birtokossá,

fia Pál (ns Zágorhidai Gombos Máriával). Ferencz katona lett, mint a Mária Terézia-rend

lovagja Nemesdédi elnévvel birodalmi báróságra emeltetett. Püspöki Zsuzsától gyermekei

:

József báró, kiben ága kihalt és Anna Stephaics Józsefné. Györgynek, Márton fivérének ága
Nemesdéden, fiának, Pálnak Király Júliától való fiában, Gáborban (szül. 1773, él 1843) folytató-

dik. Ennek Nagy Sárától fia, Farkas (szül. 1818), Lukács Zsuzsával atyja Károlynak.
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A családnak, mely az 1700. évi adományban már „Nemesdédi"-nek említtetik, czimere

pecsét után : kék pajzsban koronából kiugró jobbra fordult oroszlán jobbjában kardot, baljában

virágot lógat. Sisakdisz : a pajzsbeli korona. Takarók : kék-arany, kék arany.

Svastics (Bocsári). Vas vármegyébl származó család. Itt 1737-ben igazolta nemességét János.

Ennek fia, Zsigmond, a vármegyénkben Kéren, st Nagybajomban is örökjogot igényl Beké
Magdolna, özv. Ujváry Péterné, harmadszor férjezett Halászy Istvánné és második férje, Vranovics

(másként Vrancsics, Vranosics) János leányának, Krisztinának kezével Kéren birtokossá lett.

Zsigmondnak gyermekei : Antal, Ferencz, Anna Horváth Józsefné, Borbála Vajda Zsigmondné
és Teréz Zárka Györgyné. Antal (f 1800 eltt) felesége Vizeki Tallián Magdolna

;
gyermekeik :

Antal, Pál és István, 1830 november lén bizonyítványt nyernek Vas megyétl s azt 1832 októ-

ber 10-én itt kihirdettetik. Nvérük Mária-Judit (szül. 1790) Kacskovics Mihályné. Antal fele-

sége Dry Jozefa, gyermekeik : Lajos, Károly (pap) és Nep. János (szül. 1798). Lajosnak, ki

Tolnában szolgabíró volt, Sixty Erzsétl gyermekei : László (szül. 1824), Gábor, Sándor, Gyula (szül.

1836) és Károly. István 1828-ben itt szolgabíró, 1836—1840-ig igali fszolgabíró ; neje Répás
Mária, gyermekeik : József (szül. 1825), István és Vilmos (szül. 1841). Pál 1828-tól itt aladószed,
1846-ban fadószedö, felesége Nedeczky Rozália, gyermekeik : Elek, (Pál szül. 1826), Imre (szül.

1829) és Paulina. A család állandóan Kéren birtokos ; Nep. János Zala vármegyébe szakadt,

hol Csertán Krisztinától gyermekei : Károly (szül. 1831), Ben (szül. 1833), Hugó (szül. 1838).

Czimere : kék pajzsban |obbra emelked, lebeg zöld ágon álló, jobbról fogyó holdtól,

balról hétágú arany csillagtól kisért, csrében aranygyrt tartó fehér galamb. Sisakdísz : török

fvel tzött kardot tartó, jobbra nyúló pánczélos kar. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

A czímer — nem adományozott, hanem felvett czímer lévén — lényeges alkotórészei

tekintetében ingadozó volt : a pajzs néha arany, a gyrt néha korona helyettesíti ; István

(a fszolgabíró) pecsétjein a galamb Noe galambjává lesz, mely a bárkából röpül ki.

Szabó (Nemesdédi). Az adományos törzsökös családok egyike. Az 1843. évi nemesi össze-

írásba felvétettek János fiának, Pálnak Göndör Ilonától született fia, József nemesdédi lakos

(szül. 1785) és ennek testvére, Gergely, csökölyi prédikátor (szül. 1792, 1825-ben csurgói lelkész),

ki Szentgyörgyi Erzsével József (szül. 1831) és Kálmán (szül. 1837) atyja.

Szalay. Nem nagy szerep, de az egyik tagja által tett családi alapítványa által érdekl-
déssel kísért családja a vármegyének. Lellén volt birtokos, a honnan a Balatonpart többi köz-

ségébe elszármazott. András fia Ant ilnak Bárány Júliától (esküv 1774) fiai voltak : János,

Mihály és József. Jánosnak (f 1833 körül) Bosnyák Annától, Márton és Bolla Borbála leányától

fia Alajos (1819—1893) ügyvéd, a szabadságharczban honvédtiszt, alapítványtev. Nvére Mária

(szül. 1821) Posgay Rudolfné. Mihály (1793—1839) Szita Katával atyja Ferencznek, Antalnak,

Zsigmondnak, Lajosnak és Máriának (szül. 1823—1834 között). József (szül. 1842) a dégi ura-

dalomban tiszttartó, majd jószágkormányzó, kinek Licsek Karolinával, Antal jószágigazgató

leányával gyermekei : Károly (szál. 1830, ns Kisfaludy Atalával, Mihály és Hanovszky Klára
leányával) és Imre (szül. 1846, ns Detrich Herminnel).

Másik Szalay család a Kerecsényi Nagy vagy Szalay család, mely inkább ez utóbbi néven
jelentkezik s nem annyira történeti szerepe, mint a leányágnak átadott birtokjogok miatt érde-

mel figyelmet. Els ismert, egyenes se János, kinek rokona Kerecsényi Szalay János, Ber-

zenczei Bornemisza János örököse, végrendeletében 1537-ben Berzenczét hagyta. Ennek Kele-

mentl fia, Bonaventura, atyja Jánosnak, István, Zsófia és Kata atyjának. István fia János 1710

—

1720 körül elörökíti Berzenczére és egyes tartozékaira vonatkozó jogát Zsófia, elbb Madarász
Márkné, utóbb Szelestey Jánosné jogutódainak : a Madarászoknak és Szentgyörgyi Horvátoknak
és Kata Meszlényi Benedekné leszármazójának, Niczky Györgynek. Maga a Szalay-férfiág rön
és Surdon telepedett meg.

Széchenyi (Sárvárfelsövidéki, gróf). Vármegyénkben való els megjelenésekor már egyik
legnagyobb birtokosa is. Els ismert, egyenes se Benedek, kinek fia Mihály veszprémi kapi-

tány (szül. 1530), 1580 körül Szécsénykén él. Fia, Márton (szül. 1560) Bán Sárával atyja György-
nek, a késbbi prímásnak és Lrincznek. György családjának, mely ekkor Szécheni, másként
Szabó néven szerepel, 1629-ben czimereslevelet szerez ; hosszú papi pályáján megtakarított

pénzével megveti a család vagyonosságának alapját. 1671-ben megveszi a Nádasdy Ferencz
lefejezésével a kincstárra jutott szentgyörgyvári uradalmat s az ehhez tartozó Segesd,
Kálmáncsa, Marczali, Lábod, Barcs, Zákány, Gyékényes községeket. E birtokokat öcscsének,
Lrincznek (1610—1678) Gellén Judittól született fia, György örökölte, ki (1656—1732) részt-

vevén a felszabadító háború csatáiban, többek közt Szigetvár visszavételében is, 1697 márcz.
30-án grófi rangot nyer a saját katonai érdemeiért és nagybátyjainak, György érseknek és

atyja fivérének, Pál érseknek szolgálataiért. Beketfalvi Morócz Ilonától egyetlen fia Zsigmond
(1681— 1738), ki a vármegyével személyes érintkezésbe is lép s készséggel ad helyet Marczali-

ban állandó megyeháza építésére. Nejétl, Batthyány Mária grófntl fiai : Ignácz, László, Antal,

és Zsigmond, a kik 1741-ben osztozkodnak atyjuk hagyatékán. A somogyvármegyei birtokok Antal
és László között oszlottak meg. Antal része Zsigmondra szállt, kinek Cziráky Mária grófntl
született fiai: József (1751—1774) és Ferencz (1754—1820). Ferencz, a Nemzeti Múzeum meg-
alapítója, nagybátyja, Antal és testvérbátyja, József halála után az egész vagyont egyesíti

kezében. Családjában ö az els, ki közpályára lép. II. József reformjait sokban helyeselvén,
1783-ban elvállalja a horvát bán helyettesítését, 1785-ben pedig Somogy vármegye királyi biz-

tosságát, a melyrl 1786 végén lemond. 1798-ban, saját kérelmére, alkotmányos fispánja lesz

vármegyénknek, melynek közigazgatását éber figyelemmel kiséri. Különös gondja van az árva-

széki intézményre s a Drávaszabályozásra. 1811-ben lemond fispánságáról. Vagyonából, mely
csak vármegyénkben 177 000 holdat tett (az úrbéres földek beszámításával) s melynek egy
része saját szerzeménye volt, 1815-ben három majorátust alapít gróf Festetics Júliától született

három fia: Lajos (1881—1855), Pál (1789—1871) és István (1791—1860) részére. A vármegyénk-
ben fekv birtokokból minden hitbizománynak jutott egy-egy rész. Lajosnak gróf Clamm-Gallas
Alojziától fiai : János (1802—1874, ki gróf Erddy Agatával atyja Györgynek, szül. 1828 ; Sán-
dornak, szül. 1837, ki ns Dry Natáliával), Imre (szül 1825, ns gróf Sztáray-Szirmay Alexandra-
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val) és Dénes (szül. 1828, nos gróf Hoyos Máriával). Sándor ága a segesdi hitbizományi örö-
költe. Dénesé — részben közösen Imrével — a somogyvárit, köröshegyit, pusztaszemesit, cso-
konya-kálmáncsait. Pálnak gróf Zichy Ferraris Emiliától fiai : Kálmán (szül. 1824), Gyula (szül.

1829, nös gróf Zicky-Ferraris Karolinával), Ferencz (szül. 1835, ns gróf Erdödy Francziskával),
Jen (szül. 1836, ns gróf Erdödy Henriettel) és Pál (szül. 1838, ns gróf Andrássy Erzsébettel).
Gyula ágának a marczali, Ferenczének a tarnóczai, Pálénak a lábodi uradalom jutott. István, a
reformkorszak legnagyobb magyarja, az Akadémia megalapítója s a közhasznú társadalmi köz-
gazdasági mködés megindítója, ki gróf Seilern Crescenciát bírta nül, birtokainak egy részét
testvéreinek adta el ; ága megyénkben nem birtokos.

A grófi czírner: szivpajzszsal díszített négyeit pajzs jobb fels és bal alsó vörös mezejében
zöld hármas halom középsjébl kinöv ezüst ketts kereszt

;
jobb alsó és bal fels kék

mezejében a jobb fels sarokból kinöv arany nap felé repül természetes sas. A szívpajzs
arany mezejében zöld halmon álló, vörös csrében zöld koszorút tartó, kiiterjesztett szárnyú,
jobbra fordult fehér galamb.

Szegedy-Ensch (Mez-Szegedi báró). Szegedrl származik. A jelenleg virágzó nemzedék
egyenes se, a kitl a leszármazás szakadatlan, Tamás volt, a ki 1550-ben Szegeden született

s közös törzsbl ered János fiaival : Mártonnal és Andrással, a kik 1579-ben nemességújító
czimerlevelet, 1596-ban pedig Bolyár és Mikla soltvármegyei birtokokra királyi adományt nyer-
tek. Midn 1552-ben Tóth Mihály hajdúvezér, a város menekült fbírája, az 1542-ben török
kézre került szegedi várat rohammal visszaszerezni igyekezett, vállalata nem sikerült és a család
seinek is menekülniök kellett Szegedrl. János még 1552-ben Makóra, majd onnan Bereg-
szászra költözött, hol egyik fia, András is született. De nem sokáig maradt itt, hanem innen
sok hányattatás után Kecskeméten telepedett meg, hol 1581-ben elhalálozott ; fiai : Márton és
András ellenben Kassán telepedtek le. Valószínleg az hívásukra jött Kassára rokonuk alkal-

masint János testvérének fia, Tamás is, a ki 1576-ban, 26 éves korában, Kassán polgárjogot
nyert. Miután nül vette Török Katalint, 1597-ben Agárdon, Zemplén vármegyében, birtokot
vásárolt, hol még az 1598—99. évi adóösszeírások szerint is birtokos volt. Fia, Ferencz, 1608-ban
Györgyiben (Abauj-Torna várm.) egy udvarházat és egy pusztai részt szerez zálogban. Neje,
Alsó-Baksai Dédesy Erzsébet volt, a kivel 1607 eltt kelt egybe. Fia, n. Ferencz, 1632-ben
egyezkedik nvérével, Katalinnal, az atyjuk után rájuk maradt mádi szlbl és a kassai ház-
ból álló örökségen. II. Ferencz kassai hadbíró 1639-ben Pázmány, Asszonyberke és Nagyfüged
részbirtokokat nyerte III. Ferdinánd királytól adományul Heves vármegyében, majd 1655-ben
Eleczkén egy nemesi udvarházat és Nyitrában Surány helységet. 1646 ápr. 27-én királyi bizto-

sító levelet nyert egy 8000 frt érték jószágra, melynek fejében fia, Pál (1687—1710), Vas,
Zala és Somogy vármegyék alispánja, az Inkei Loránth család magszakadása következtében a
koronára szállott több somogyi birtokra nyert adományt. Pál ez adomány alapján még a XVH.
század végén birtokába vette Inke, Sand, Lepled helységet és pusztákat. Az adománylevelet
azonban, miután az Inkey család is igényt tartott e helységekre, csak 1727 szept. 12-én állít-

tatják ki fiai : Antal, László, késbb a kszegi kerületi tábla ülnöke és Ferencz Veszprém vár-

megye alispánja. A fenti Pálnak Telekesi Török Katalintól született fia, Ferencz, terjesztette

tovább a családot. Ennek fia Mihály, a ki 1764-ben osztozik testvéreivel. Fia, Károly (szül.

1779 decz. 7, Gór Vasmegye, f 1858 szept. 3, Hermán) cs. és kir. kamarás a Imre (szüfil. 1812
jún. 26, f 1879 febr. 17) cs. kir. kamarás, az orosz Szent-András-rend vitéze, 1874 júl. 31-én

osztrák bárói rangot nyert. Károly legidsebb fia Sándor, Somogy vármegye fjegyzje (1844

—

1848) és országgylési követe (1847—48) volt. Imre fiai: Károly (szül. 1847, f 1913) a hermáni
hitbizomány haszonélvezje és Sándor (szül. 1859, f 1912) m. kir. honvédhuszárkapitány, kinek
özvegye Inkén birtokos. Fia Sándor, a hermáni hitbizomány jelenlegi haszonélvezje. A család

czimerét a Vas vármegyét tárgyaló kötetben közöltük (Reiszig Ede dr. adatai).

Szily (Nagyszigeti). Vármegyénknek egykor nagybirtokú elkel családja, melynek els
kimutatható egyenes se Márton (1662—1724), mint a szigetvári kincstári javak tisztartója tnik
fel 1702 körül. Felesége Frankovics mk. Sabuk Zsuzsanna, a Geresgali Battyányak birtokaiban

bírt jogigénynyel. Márton 1717-ben királyi adományt nyer Felspacza, Nagyjuta és Fülesre. Gyer-
mekei: Éva (1706—1778), Dávodi Bakó Lászlóné, Mária (szül. 1712), Sauroth (Schauroth) Andrásné
(Klárának, Vlassics Jánosnénak anyja), Rozina (szehénfai) Király Ferenczné és Ádám (1716

—

1785). Ez 1751-ben vármegyénk nemesi bizonyítványa és ajánlása alapján czímerújító levelet

kap. Mint nagy vagyonszerz, halmozva veszi birtokait : 1753-ban a Harrach birtokból Dráva-
fokot, 1761-ben Szigetvár városát és uradalmát elbbi tulajdonosától, báró Neffczern Benedektl.
Már elbb, 1752-ben megersítteti magát és nvéreit a Battyányi jogon bírt Szilvásszentmárton,

Póstelek, Szentimre, Szentiván, Zsipfalva, Szerászló, Kelemenfalva, Váralja, Ipoltfalva, Endölaka,

Csókak és Kerekszenttamás helységekben. Els nejével Galánthai Balogh Erzsével (esk. 1742),

ki Magyar- és Németladon volt birtokos, gyermekei József, az idsebb ág alapitója, Borbála

Vörös Sándorné, Ferencz (ns Erdödy Simforosával),Anna Dóczy Ádámné majd Somogyi Jánosné;
második nejétl, Csák Jusztinától leánya Jusztina Rosty Ferenczné ; a harmadiktól Hersching
Júliától (f 1775) fiai : Ádám, Gáspár, Antal. Gáspárnak Szekeres Emiliától való gyermekei
magtalanok. Ádám az ifjabb ág alapítója Szekeres Erzsébettel, Mihály és Tóth Júlia leányával.

Vármegyénkben Ádám ága maradt, de csak a Battyányi jogon bírt birtokban, mert még maga
id. Ádám Szigetvárt, a melynek az akkor dívott Nagysziget neve után 1765 óta a ..nagyszigeti"

elönevet viselte, 1769-ban eladta Tolnai Festetics Lajosnak. Fiának, Ádámnak (1763—1844)

leánya, Júlia Derecskéi Fodor Jánosné, fiai : Ádám (1800—1868), Nagyjeszeni Jeszenszky Sarol-

tával Kálmán atyja, és Antal (1801—1877), Hunkár Terézzel, László vármegyei pénztárnok

leányával, Antal (1836—1890) és László (szül. 1839) atyja. Ez utóbbi neje Kisjeszeni és Megyefai

Jeszenszky Ilona, Ferencz baranyavármegyei alispán és Siskovics-Guganovics Borbála leánya.

Tallián (Vizeld). Mint a „Perneszy-familia" tagja jött vármegyénkbe, melynek egyik leg-

kiválóbb, legragaszkodóbb családja, közigazgatásának oszlopos szerepvivje lett. 1610 újév

napján nyernek czímerújítást az els kimutatható sök, VizeM Tallián János és unokatestvérei:

Miklós, Gergely, György, Pál, Vid és János és ezek gyermekei : János, Mátyás, Gergely és György.
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Az adományos János befoglaltatta az adománylevélbe az ekkor nemesitett rokonait . Mylosycs
Mihályt, Miklóst és Jakabot, valamint leányának Ilonának fiait Marosyck Pált és Mihályt. .Geíffery,

János unokatestvére, ki nejétl Tury Katától, Benedek és Hathalmy Kata leányától született

fiában, Gergelyben, az összes somogyi Talliánok se, már korán lesz itt birtokossá. 1612-ben
megveszi Perneszy Jánostól Ádánd falut, Kereki és Csege-pusztákat 700 magyar forintért.

E birtokokat azonban ifjabb Gergelynek (f 1701 eltt) Perneszy Anna-Juliannától, az eladó

János fivérének, Istvánnak leányától való gyermekei mégis mint Perneszy-örökséget osztatlanul

birtokolták a rokon Csapodyakkal és Vukovicsokkal. Gergelynek nevezett nejétl egyetlen fia

Ádám, 1723-ban Vas vármegye alispánja, nejével, Örményesi Fiáth Borbálával, János és Förds
Tlata leányával nyolez gyermeket nemzett, kik 1747-ben, özv. édesanyjuk életében osztoztak

meg a Perneszy-örökségböl a Talliánokat illet harmadon. A gyermekek: József, János, Ignácz,

Gábor, Katalin Zeke Józsefné, Borbála Thassy Ferenczné, Mária Szelestey Boldizsámé és Rozália
Szentkirályszabadjai Márffy Józsefné. József nejével br._Bakaca_Tgrézzel atyja Lászlónak,

Ádámnak, Annának Muraszombati Zobotin Laszlónénak és Magdolnának~Rosty taszTonenak.

László felesége Czindery Mária Jozefa, kitl gyermekei : Farkas, Magdolna Svastics Antalné és

Anna "Szentgyörgyi Horváth Igná'czné. Farkasnak Árvay Teréztl fia": György, 1817— 1824-ig

""babócsai fszolgabíró, kinek Boronkay Czecziliától gyermekei : Vincze, Imre, Károly, Sándor,
Miklós. Emánuel (szül. 1807—1812 között). Ez ág egyedül Emanuelnek Matkovics Ilonától, Sándor
és Sényi Franeziska leányától született Gyulában él, ki ns volt Szerdahelyi Virgiánával, Ferencz
és Csépán Amália leányával/ Józsefnek második fia Ádám, kit az apa végrendeletében meg-
szorított, de testvérei egyenlen részesítettek, Tevely Terézzel csak leányokat nemzett, Máriát

Alsószilvágyi Gaál Lászlónét (él 1792) és Júliát Lukafalvi Zárka Károlynét. János, Ádám és

Fiáth Borbála második fia, vezette be a családot a közigazgatási szolgálatba. 1748—1759-ig

fjegyz, ekkor helyettes alispán, 1760—1770-ig els alispán, a mikor táblai ülnökké nevez-

tetik ki. Nejétl, Szentgyörgyi Horváth Teréztl, László és báró Bakács Orsolya leányától leá-

nya, Rohonczy Györgyné, fia Antal, 1773-b'n másocl- 1774-ben els aljegyz, 1784-ben fjegyz,
majd 1787-ben Vas vármegye kinevezett alispánja, utóbb kerületi táblai bíró, 1792-ben várme-
gyénk országgylési követe, 1809-ben katonai egészségügyi biztos. Feleségétl, Bésán Annától,

Imre és Gyulai Gaal Jusztina leányától fiai : Boldizsár kamarás, 1806— 1817-ig igali fszolgabíró,
1817— 1824-ig másodalispán, kinek Zalabéri Horváth Idával, Imre és báró Dévay Mária leányával

fia Lajos kamarás (ns Simoga Matilddal), leányai : Matild és Róza, Jankqvics Józsefné és

Lászlóné. Az ez águak jutott Bálványos és a Horváth hozományul nyert Ádánd már nincs

a család kezén. Fiáth Borbálának harmadik fia, Ignácé, a katonai pályára lépett, ezredes,

majd tábornok. Osztáhban Bolhást nyerte. Zalabéri Horváth Teréztl, Ferencz és Faiszi Ányos
Krisztina leányától leánya Anna Bakó Mihályné, fiai János , 1812-ben kassai kerületi biztos (kinek

J?ábry Teréztl leányai : Jozefa, szül. 1762, Somssics Antalné, utóbb gróf Klenau Jánosné és

^Johanna gróf Festetich Józsefné) és Ignácz, 1812-ben táblabíró, ldnek ága felesége, Terstyánszky
Zsófia, József és Bodorfalvi BaranyáTTfnna leánya után Mérn és Osztopánban birtokos. Gyer-
mekeik : Juliánná Nemeskéri Kiss Antalné, Mária Dallos Györgyné, József és István,. „Józsefnek

Strobel Katalintól gyermekei : János (szül. 1802) szolgabíró, 1836—1849-ig váríSegyei fügyész,
utóbb kir. ítéltáblai bíró (ns Lidérfejedi Nagy Katalinnal, István és Dezséri-Országh Franeziska
leányával, kitl gyermekei : Ilonka és Dénes), az idsb bárói ág alapítója és Andor, nejével Schulpe
Vilmával törökkanizsai torontálmegyei birtokos, az ifjabb bárói ág alapítójának, Bélának atyja.

Istvánnak Csébi Pogány Zsófiától fia PáJ (szül. 1811) 1840—1847-íg kaposvári és központi járási

fszolgabíró (ns Névedi Botka Herffimnel, János és Nedeczky Franeziska leányávaj). Idsb
Ádám és Fiáth Borbála legifjabb fiának, Gábornak, ki bátyját követte az alispáni székben,

melyrl n. József újításai eltt lemondott, Zichy Annától, Ádám és Kéry Orsolya leányától

született fiaiban : Imrében (ns Simoga Annával) és Pálban (ns Forintos Annával, majd Szent-

györgyi Horváth Magdolnával, Ignácz és Tálkán Anna leányával) az ú. n. „kuka" Talliánokban
ága kihalt. Gábor ága kihalását maga is várván, végrendeletében családi alapítványt tett a
többi Tallián-fiág részére.

A család adományozott czímere : kék pajzsban, zöld mezn álló magyar vitéz, arany-

zsinóros vörös ruházatban, vassisakkal és mellén pánczéllal, aranysarkantyús és zsinóros fekete

csizmákkal, vállán aranyzsinóros, barnaprémes mente
;
jobbjában a mezre támasztott, arany-

hegyíí rúdon ránezokba szedett vöröskeresztes fehér zászlót tart, jobbját feketehüvely
kardjának markolatán nyugtatja. Sisakdísz : a pajzsbeli zászló. Takarók : vörös-ezüst, kék-arany.

Tevely (Ádázteveli). Veszprém vármegyébl származó régi család, mely átszármazott Sop-
ron és Vas vármegyékbe. Vármegyénkkel a Tallián és az ezzel rokon Cserneki Dessewffy
családokba való beházasodásssl került. Zsigmond fia Zsigmondnak és Palásty Borbálának, kik
1736-ban móringolnak Rábakovácsin, nyolez nagy kort ért gyermeke volt. Ezek közül Teréz
(szül. 1803) Vizeki Tallián Ádámné, Magdolna. Füzyné, Mária Vajdáné, Rózába Gömbös
Lászlóné (1791-ben nemesdédi lakos) ; a férfiivadékok : Imre Vas vármegye táblabírája, László
lovasfhadnagy, Ádám és János. Ádám (f 1799 eltt) feleségével, Dessewffy Annával, Kisalbertin

lett birtokos, a hová halála után át is költöztek gyermekei : Antal, József (1781—1834),
Apollónia (f 1829), Zsuzsa, Gömbös Sándorné és László (1788—1846) Ez, bár nemességét
csak 1843-ban hirdettette ki, 1826-ban esküdtje a vármegyének. Gömbös Klárától fiai : Elek-
Mór. 1843-ban ügyész, Pongráez-Ágost és Lujza Kapotsfy Józsefné.

Czímere : kék pajzsban hármas zöld halom középsjén álló, szétterjesztett szárnyú, balra

fordult galamb csrében ágat tart. Sisakdísz : a koronán álló, balra fordult, szétterjesztett

szárnyú galamb.
Thassy (Miskei és Monostori). Heves vármegyébl ered család, mely 1618 márczius 16-án

nemesittetett meg agüis Thassy György, Mihály és Benedek testvérek, és rokonai : Thassy András,
(Boczonádi) György, ennek fia, Mihály személyében. Benedek fia György fiának Györgynek (végr.

1670) els nejétl, Koncz Erzsétl való fiai István, András, Mihály és második nejétl való

leányai : Anna és Róza, 1698 márczius 14-én az elbb is bírt Miske és Monostor hevesvármegyei
helységekre királyi megersítést eszközölnek ki. Istvánnak, ki 1705-ben végrendelkezett, els
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feleségétl, Dévay Annától gyermekei : Farkas és Erzse, második hitvesétl, Fejes Erzsébettl

:

Ferencz, László és Antal. Ferencz a Dunántúlra vetdött ; 1719. év május 9-én vármegyénk a
büntet és polgári ügyekben fiskálissá alkalmazván, ö lett az els tisztiügyészünk. Feleségével,
Vizeld Tallián Borbálával itt, Vas és Zala vármegyékben lett birtokos. 1733-ban nemesi bizo-
nyítványt vett ki szülvármegyéjétl. Leányuk Francziska Zárka Györgyné ; két Ha közül László
a somogyi, János a zalai ág megalapítója. László, ki felvétetett az 1754—55. évi össze-
írásba, Dávodj Bakó Rozáliával Nemesvidon és Szakácsiban is birtokos lett. Ezek gyermekei:
Mihály (szül. 1765), ki Nemesvidre költözött, György (ns Alsószilvágyi Gaál Júliával) Zalába
szakadt, Klára Vizkeletyné és Rozália Háczkyné. Mihálynak, ki évekig húzódó perben családjá-
nak megszerezte az anyja családja által bírt drávatamási és gárdonyi birtokrészeket, Háczky
Annától (esk. 1795) való gyermekei : Károly (szül. 1796) 1833—1843-ig a szigeti járás fszolga-
bírója, László (szül. 1799), Mihály (szül. 1804) és Mária Viaszné. Károlynak nejétl, Somogyi
Annától (esk. 1827) gyermekei : Gyula (szül. 1830, ns br. Pongrácz Klárával) és Mária Ste-

phaics Pálné. Rövid ideig Nemesvidon, az anyai jószágon élt Mihály is, d el836-ban Hottói Nagy
Magdolnával kötvén házasságot, Zala vármegyében alapítja meg a legifjabb zalai ágat

A család adományozott czímere : kék pajzsban fiókáit tápláló jobbra fordult pelikán.
Sisakdísz : a koronán álló, felemelt jobblábával három fehér liliomot tartó, jobbra fordult
pelikán. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Thulmon. Egykor szétágazott családja a vármegyének, a mely közéletében ugyan nem vett

részt, de szerepet vitt mint a beházasodott családok birtokjogának közös forrása. A czimeres
nemeslevelet 1651 november 18-án nyerik György és neje Nováky Margit, gyermekeik : Mihály,
János, György, Mátyás, Jakab és Pál, valamint György testvére Mihály. Györgynek fia, Mihály

(t 1692) nejével, Telekesi Török Magdolnával atyja Zsigmondnak és Mihálynak. Zsigmondnak
Hajas Erzsétöl fiai : Zsigmond és Pál, ki Sólyom Erzsével atyja Krisztinának Gömbös Ádámné-
nak, Rozáliának Bersenyi Lajosnénak. (Dániel anyjának). Zsigmondnak, Pál testvérének, Armprusz-
ter Julidtól leánya Júlia Barcza Mihályné (kinek leánya, Anna elbb Bárány Józsefné, utóbb
Bersenyi Istvánné) fia György, kinek Véssey Annától leányai : Anna Bíró Sámuelné, Júlia Vajda
Ádámné, majd Gömbös Istvánné, Rozália Dukai Takács Károlyné (kinek leánya, Judit a költn
1795—1836), fia Zsigmond, ki atyja Dánielnek, Eszternek Rojts Jánosnénak, Annának Korenika
Sándornénak és Katalinnak Nagy Antalnénak. Telekesi Török Magdolna másik fiának. Mihály-
nak Táplánfalvi Nagy Máriától (f 1730) fiai : Dániel, Kömíves Katával atyja Pálnak (kinek Ber-
zsenyi Teréztöl fia Pál), Mihály Mesterházy Erzsébettel atyja Zsófiának (kinek els férje Nagy
József, második ura Gömbös Tamás), Katalin Benk Ádámné, Magdolna Berzsenyi Benedekné
és Júlia Pados Jánosné.

A család, a melynek vármegyénkben magva szakadt, Sörnyén, Niklán, Vrácsikon, Kisgom-
bán volt birtokos. Czímere : kék pajzsban zöld mezn nyíllal átfúrt arany koronát tartó, egy-
mással szembe fordult két arany oroszlán. Sisakdísz : a koronából kiemelked, kékkel és vörös-

sel váltakozva vágott két bivalyszarv között kinöv, jobbjával ezüst félholdat tartó jobbra for-

dult arany oroszlán. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Vasdényey (Vasdényei). A Csallóközbl származó régi család, mely ott eredetileg Vass de
Dénye (Dinnye) néven szerepelt. Egyik ága, mely Vas vármegyébe szakadt, a XVI. század második
felében már Vasdényeynek írja magát. E vasvármegyei ágból János 1670 körül elveszi Póka
Péter leányát, Zsuzsannát, kivel Szabás felét kapja Gyermekeik : Péter, Pál, Miklós, Ádám és

László, 1698-ban osztoznak meg az örökölt birtokokon. Miklós ágát kivéve, a többi ág vagy
kihalt, vagy az atyai si. vas- és zalavármegyei, birtokokon maradt. Miklósnak (él 1733) Nemes-
ságodi Szvetics Máriától fia György (f 1782), kinek Babos Rebekától, János leányától fiai

;

Ferencz, ki Ramocsára költözött és János, ki itt 1815-ben nemességét meghirdettette. Krajnai
Rogán Annától, Péter és Meszel Krisztina leányától (szül. 1759, esk. 1777) fiai : József, Péter

és János. Józsefnek (szül. 1781) Spissich Teréztöl, Sándor és Faiszi Ányos Júlia leányától fiai

:

Károly, Pál, László, József, Béla (szül. 1813—1829). Béla ns Somogyi Annával, Lajos és

Jeszenszky Antónia leányával. Péter (szül. 1786) fiai Valentics Klárától, János és Szombathelyi
Katalin leányától : Sándor (szül. 1820, ns Boronkay Annával, György és Reiter Teréz leányával)

és Antal (szül. 1822, ns Péry Karolinnal, Ignácz és Domaniczky Krisztina leányával). János
(szül. 1791) Dóczy Júliával atyja Kálmánnak, Spissich Krisztinával Gyulának (szül. 1838) és

Annának, Hertelendy Miklósnénak.
Vásonyi (máskent Kovács). A nemességet 1722 július 11-én nyerte Gergely és testvére

Márton s azt 1722 november 4-én hirdettették ki. A czímereslevél azon adata, hogy Márton
felesége Erzsébet s gyermekei : József, Éva és Magdolna, téves, mert ezek Gergely felesége

és gyermekei. Márton neje Rendesi Bárány leány volt, kivel utódai Bogláron lettek birtokosokká.

Gergely mindegyre gyarapszik vagyonban, megszerzi (1720 körül) Mocsoládot és Vásároskis-

mernyet, feleségével birtokos lesz Kötcsén, Csicsalon és Polczán, majd szödnek is ura lesz.

Bár a katholikus Antal Jánosnak volt veje, maga ismert pártfogója református egyházának.
Fiai : József, Sándor és Imre ; leányai : Éva Bódis Lászlóné, Magdolna Bóka Jánosné. Imre
(él 1780), úgy látszik, kihalt, Sándornak (f 1769—1780 között) feleségétl, Horvát Évától csak

leányai maradtak : Erzse, Zsuzsa és Eszter Kazay (másként Szabó) Istvánné., Józsefnek (él 1769)

nejétl Mátéfy Júliától gyermekei: Zsófia Kenessey Lazámé, Gergely, Pál, Éva és Teréz.

Az adományozott czímer : kék pajzsban zöld mezn jobbra vágtató aranyszerszámos
fekete lovon vörösruhás, prémkucsmás, sárgacsizmás, baljában a kantárszárat, felemelt jobb-

jában török fvel tzött görbe kardot tartó magyar vitéz. Sisakdisz : A koronából kinöv, jobb-

jával török fvel tzött görbe kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó jobbra fordult koronás
arany oroszlán. Takaró : vörös-ezüst, kék-arany.

Véssey (Vései). Törzsökös somogyvármegyei család, mely kimutathatólag a Hunyadiak kora

óta bírja a nevet adó Vese helységet. 1474-ben Miklós birtokos nemcsak Vesén, hanem már
Dencsen, Alsótikoson és Csokmán. A család a reformácziókor lutheránussá lett. Családi össze-

köttetéseiben a vallásazonosságot keresvén, a vármegyén kívül házasodott. A családi kapcso-

latok hiánya s az a körülmény, hogy a XVTII. század közepéig négy ízen át csak egy-egy férfi-
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tagja élt, okozta, hogy a vármegye közéletében a század végéig nem is szerepelt. Az 1754—55.

évi nemesi összeíráskor felvétetett Ferencz Ennek Szecsödy Júliától fiai : István, László (ns
Sáry Terézzel), Ferencz (ns Vitnyédy Judittal) és János. Istvánnak feleségétl, Nagy Judittól

fiai : László (kinek Thulmon Annától gyermekei : Erzse Vitnyédyné, Miklós szül. 1812, vései

birtokos, Jeszenszky Bertával atyja Lörincznek 1838—1898), Mihály 1806—1817-ig a marczali

járás fszolgabírája, (kinek Ostffy Terézzel gyermekei: Antal, 1803—1882, ns Szeniczey Emiliá-

val; [ettl leánya Irma özv. Lehner VilmosnéJ; János 1813—1824; Lajos 1805—1860-ig a várme-
gyének 1837-ben tiszteletbeli, 1843-ban valóságos fjegyzje, ki Radó Krisztinával atyja Sán-

dornak 1839—1912, Yéssey Borbála férjének). Ifj. István ns \ itnyédy Terézzel (kitl fiai;?

István, szül. 1813, 1843-ban marczali járási fszolgabíró, Márton szül. 1819, a szabadságharcz idején

fszolgabíró, Langekker Vilmával László atyja). József f 1777, ns Ostffy Annával ; testvére

János atyja Ferencznek (ennek Kanizsai Klárától leánya Borbála, született 1842, Véssey Sán-

dorné). Ferencz és Szecsödy Júliának másik fia János, Krössy Lídiával nemzé Ferenczet, szül.

1773, 1817—1828-ig marczali járási fszolgabírót, kinek három nejétl született hat gyermeke
serdületlen korban halt el. A család egyedül Miklós és Jeszenszky Berta fiának, Lörincznek
fiában és unokáiban folytatódik.

Czímere: kék pajzsban zöld mezn ágaskodó, elslábait ragadozásra nyújtó, jobbra fordult

arany oroszlán. Sisakdísz: a koronából kinöv pajzsbeli oroszlán. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.

Vörös (Farádi). 1659-ben nyert czímereslevelet Pál és Miklós testvérek személyében. Mik-

lósnak fia Márton, ezé Pál, kinek fiai Sándor és Pál. Pál fiai: Sándor és Pál. Sándornak Dongó
Júliától fia Sándor (szül 1811), 1843-ban tiszti alügyész, 1846-ban kaposvári járási fszolgabíró,

1849-ben fügyész, nejével, László Annával atyja Lajosnak (szül. 1839). Pálnak Marton Katától

fia László, ki Holló Katával atyja Pálnak (szül. 1822) és Vinczének (szül. 1833). A család

Pusztakovácsin birtokos

Czímere : kék pajzsban zöld mezn két egymástól háttal elfordult lovon jobbról ellen-

felére visszanéz, félholdas zászlót tartó turbános, balról kivont kardjával a török vitézre sújtó

visszaforduló magyar vitéz. Sisakdísz : a koronából kinöv, jobbjában török fvel tzött kardot,

baljában kék-fehér zászlót tartó magyar vitéz. Takaró : vörös-ezüst, kék-arany.

Záborszky (Záborfalvi). Turóczmegyei család, mely IV. Bélától 1263-ban nyert adományt
Záborfalvára. Vármegyénkben 1771-ben László hirdettette ki nemességét Ennek fia Mihály,

1800—1807-ig kaposvári fszolgabíró, 1807— 1813-ig másodalispán, Várdán volt birtokos. Fele-

ségétl, Stephaics Júliától fiai: Imre (szül. 1800) és Alajos (1805— 1862), leányai: Anna Mérey
Gáspárné, Johanna Kund Gusztávné. Imrének Farkaspatyi Farkas Antóniától, László és Nagy-
jeszeni Jeszenszky Katalin leányától fia Kálmán (szül. 1827), leányai : Amália Gludovácz Józsefné
és Ilona Mérey Gyuláné. Alajos, az író, ns volt báró Majthényi Máriával.

Czímere : kék pajzsban zöld mezn álló zöldlombos fa, melynek törzsöke mellett jobbról

vörösruhás, sárgacsizmás, süveges, vöröspitykés, jobbkezében lándzsát tartó, baljával a fához
támaszkodó férfi áll ; balról kioltott nyelv, hátulsó lábain ül, elslábait ragadozásra nyújtó,

a fa felé fordult barna medve látható. Sísakdísz : a koronából kinöv pajzsbeli fa. Takarók :

kék-arany, vörös-ezüst.

Zicky (Zichi és Zajki nemes, Zichi és Vásonkei gróf). Az 1351-ben .,zichi nemes"-nek
nevezett Jakab királyi testrtl, Paska fiától egyenesen leszármazó si családja vármegyénknek.
Jakab fia Elek, zalai abspán (f 1398), atyja Zsigmondnak (f 1415), kinek Darai Alajos leányá-

tól, Dorottyától fia Benedek (szül. 1402). Ennek neje, Szerdahelyi Imreffy Anna, 1457-ben meg-
szerzi Marczali Jánostól Zákány egyes részeit. Fiuk Benedek (1483 -1512), atyja Rafaelnek, ki

1548-ban nemzetsége birtokaira megersítést nyert. Ennek fia, György, 1580—1591-ig alispánja

Mosón vármegyének, a család késbbi lakhelyének. Els feleségétl, Sávoli Józsa Ilonától fia

Pál (1598—1638) veszprémi kapitány, majd gyri altábornok, második nejétl, Ostffy Annától fia

Mihály, 1635 után Vas vármegye alispánja, a kihalóban lev nemesi ág se. Pál és Mihály és

az akkor élt többi testvér 1624-ben megosztoznak, a zalai és somogyi si birtokokat Pál áten-

gedte testvéreinek. Csábi Csáby Sárától fia István (1616—1693) altábornok, 1655-ben kamarai
elnök; ugyanekkor bárói, majd 1697-ben grófi rangot nyer. Mihálynak Dömölki Katától fia

Ferencz, kinek fiai : Ádám és György. Ennek Saller Judittól fia Ádám, ki mint a kszegi kerületi

tábla elnöke 1732-ben bárói rangot nyer. A Zichy családot illet somogyvármegyei birtokoknak
volt birtokosa. Ezek magtalan halála után id. Ádám utódaira szálltak. Ádám 1703-ban császári

kapitány ; fia Ferencz (f 1773), Valiczay Szenkováczy Katával atyja Józsefnek, kinek Bezerédy
Fruzsinával fia József (f 1764 eltt), Tolna vármegye alispánja és Mihály oroszvári birtokos.

Józsefnek, ki Nágocson volt birtokos, Bésán Francziskától, Imre és Gyulai Gaál Jusztina leányá-

tól leánya Julianna Somssich Pongrácz gróf neje, fia János (szül. 1803), Bezerédy Zsófiával,

Fruzsina fivérének Mihálynak unokájával fiai : Miklós (szül. 1824, 1843-ban kadét) és Istváu (szül.

1826). Mihály oroszvári birtokosnak, kinek vármegyénkben Zics jutott, Fischer Jozefától (él 1843)
fia Ferencz (szül. 1789) táblabíró és Sándor zalai birtokos (f 1843 eltt), kinek Eperjessy Júliá-

tól, Gábor és Bene Borbála leányától fiai : Antal (1823—1898, ns volt Gotthard Flórával) és
Mihály (szül. 1827, X. 21.), a fest.

Istvánnak, a grófi ág megalapítójának Vedrdi Baranyai Máriával fia Pál, kinek br. Károlyi
Katától fia János (f 1727) báró Thalheim Mária Annával atyja Jánosnak, a palotai fágazat és

Istvánnak, az oroszvári fágazat alapítóinak. Ez Istvánnak (1722—1769) fia Ferencz (1751—1812)
fpohárnok (1802 óta) szenior, ki vármegyénkben Alsógyékényesnek, Surdnak és Zákánynak volt

ura, lehet sanyja Szerdahelyi Imreffy Anna jogán Második nejétl, Lodron-Laterano Dominika
grófntl fia Domokos (szül. 1808) veszprémi püspök (1842—1849), e birtokok haszonélvezje,
ki után testvéröcscsére, Edmundra (szül. 1819) szálltak át. Ennek Odescalchi Paula herczegnötöl
leánya Livia gróf Zichy Nándomé, fia Edmund (szül. 1834), ns Gatterburg Gabriella grófn-
vel. Ferencznek els nejével, gróf Kolowrat-Krakovszky Mária Annával fia Károly, egykor
szenior (1785—1876), a czifferi ág atyja. Gróf Batthyány Antóniától gyermeke János Nepomuk
(1820—1911), a nemzetségnek egy idben szeniorja, a lengyeltóti uradalom megszerzje, a ki

ns volt Krajovai Kray Irma bárónövel.
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A szénioiátust, legidsebb családtagot illet hitbizományi, az úgynevezett divényi ura-

dalmat (Nógrád és Hont vármegyék területén), István, az els gróf, 1686-ban nyeri adományul
I. Lipóttól.

Czimere, nemesi : kék pajzsban lebeg arany koronából kinöv két szarvasagancs között
lebeg egyenlszárú ezüst kereszt. Sisakdisz : a koronából kinöv pajzsbeli agancs és kereszt.

Takaró : mindkét oldalt kék-arany.

A bárói czimer eltérése : vörössel és kékkel hasított mezben a nemesi czímer agancsa
között a korona középs csúcsára helyezett kereszt. Takarója : arany-fehér, kék-arany.

A grófi czímer: a nemesi czímer pajzsképe és sisakdísze grófi koronával, kék-arany, kék-
ezüst takaróval.

A Rubidó-Zichy család somogymegyei vonatkozása a következ : R. Radoszló nül vette

Zichy Stefániát. Királyi kegygyei engedélyt kapott arra, hogy a nemes Zichyek elnevével
együtt, a Rubidó-Ziehy egyesített nevet használhassa, késbb pedig magyar báróságot nyert.

Források: Karácsonyi János dr. : A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I—III.

(1900—1901). — Csorna József : Magyar nemzetségi czímerek (1904). — Wertner Mór dr. : A magyar
nemzetségek a XIV. századközepéig. I—II. (Temesvár, 1891—1892). — Csánki Dezs dr.: Magyar-
ország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. köt. (1894. Somogy vármegye: 567—707.11.).

— Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I—XII. és pótkötet.

(1857—1868). — Nagy Iván folyóirat. Szerk. Komáromy András dr. és Pettkó Béla. I—IH. (1899—
1901). — Beödi Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családjai. (Szombathely 1901). — Németh
Béla : Szigetvár története. (Pécs, 1903, a Czindery és Nagyszigeti Szily családokra vonatkozólag.)
— Magyar nemzetségi zsebkönyv: I. Frangú családok. II. Nemes családok (1883—1905). —
Turul, (1883—1913). — Csányi Ferencz: Adatok a Jankovics család történetéhez. (Marczali

Mizsur Ádám kny. 1894). — Bártfai Szabó László dr. : A gr. Széchenyi család története. I—H.
— Sárközy Imre: A Nádasdi Sárközy család. (1906 különlenyomat) — Századok. 1870. —
Véghely Dezs: Korothnay Katinka, (ennek kivonatát lásd Noszlopy Tivadar: Elmúlt idkbl.
Kaposvár, 1910) 1900. — Wertner Mór dr. : A Zichy család sei. — Az Orsz. Monogr. Társ.

Gyr vármegye kötete, i a Koroknay családra vonatkozólag). — Siebmacher : Der Adél von Uhgarn
(1—5. kötet) és Kroatien- (a Madarász-czímerre vonatkozólag). — Kézirati források: az 1726.

és 1736. évi összeírások az ezévi vármegyei közgylési jegyzkönyvekbl. — Az 1814. évi

birtoklajstrom a levéltárban 367/1814. szám. alatt, (megvan Gyulai Gaal István kamarásnál is

Patalomban). — Nemesi összeírások az 1737—1843. évekbl a közgylési jegyzkönyvekbl és

megfelel évi iratokból. — Nemesi adatok a vármegyei levéltár „nobilitare" gyjteményébl
(ebbl a szerz gyjtése és Molnár István dr. fölevéltárnok adatai). — Genealógiai adatok a

vármegyei levéltár s az Orsz. Levéltár (kszegi ker. táblai) pereibl. — Sárközy Imre nagy-
bajomi földbirtokos adatai a Bakó, Barcza, Bezerédy, Bogyay, Csépán, Domaniczky, Botka,

Igmándy, Kund, Somssich, Tallián, Véssey családokhoz. — Gyulai Gaal István kamarás adatai

családjáról. — Családi adatok a Ku-id és Farádi Vörös családoktól. — A Perneszy család.

Csapody Sándor jezsuita kézirati története. (Nagyszombat 1774). Satzger Pál bálványosi bir-

tokos adományából a szerkesztség tulajdona. — A Mezszegedi Szegedy családra vonatkozó

egész szöveg Reiszig Ede dr. munkája — A Rubidó-Zichy-adatok a szerkesztség pótlásai. —
A 1726. évi birtokösszeírás (némi hibákkal), megjelent Csányi Ferencz munkájában is : Lapok
Somogy megye'multjából (Kaposvár, 1889).

*

A szerkesztség megjegyzése : a czímerrajzok egy része a Siebmacher-féle czimerkönyv
változataiból vétetvén át, a somogyi ágak által használt czímerekben itt-ott eltérések mutat-

koznak, így a Czindery-czímer hasított pajzsú, jobbról ezüst (nem kék) mezvel; a Paiss czimer

sisakdisze nem sasszárny, hanem kardos oroszlán; a Záborszkyak sisakdísze nem növ férfi,

hanem a pajzsbeli lombos fa.
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Árpa 306.

Arszlán bég 449.

Árvaleányház 231.

Árvay család 75, 133, 605.

Árvíz 59.

Asbesztczementgyár 189.

Asszonyvár-puszta 126.

Asszonyvári szl 47.

Atádi család 105.

Atádi Vilmos 241.

Attala 36.

Atyinai család 168.

Avarok 357, 358.

Avas-puszta 57.

Bába-ügy 225, 228.

Babics család 113, 161.

Babócsa 36, 376, 381, 444, 445,

452, 459, 465.

Babócsay család 33, 36, 43, 44,

49, 58, 60, 69, 80, 85, 93, 110,

125, 136, 140, 141, 155, 159,

176.

Bábod-puszta 148.

Babodi család 148.

Babonák 212.

Bábonyi család 116.

Babos-tanya 58.

Baby család 106.

Bach-korszak 535.

Bacsa Gyula 196.

Bacsó család 159.

Badeni Lajos 470.

Bady család 161.

Bagó-puszta 175.

Bagody-család 130.

Bagolasáncz 37.

Bai család 109.

Baja-puszta 94.

Bajáki család 87.

Bajoni család 115.

Bajor Ottó 399.

Bajvívások 446.

Bajzáth Ignácz 587.

Bakács család 38, 67, 70, 85,

105, 148, 605.

Bakator család 119.

Bakháza-puszta 136.

Bakith család 53, 73, 76, 125.

Bakith Péter 442.

Bakits Pál 440.

Bakittya-tanya 161.

Bakó család 49, 50, 55, 58, 59,

68, 69, 78, 108, 115, 119, 142,

145, 159, 165, 167, 171, 172,

175, 607.

Bakócz család 165.

Bakócz Tamás 157.

Bakonyai család 43, 54, 170.

34*
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Bakonyi Ferencz 191.

Bakonyi Lajos 190.

Baksay Sándor 286.

Baky Bélané özv. 316.

Balaakó-puszta 115.

Balaton 7. 21—29.
Balatonboglár 22, 37.

Balatonberény 21, 37.

Balatoncsehi 38.

Balatonendréd 38, 465.

Balatonföldvár 24, 225.

Balatonföldvári fürd 99.

Balatoni halászati r.-t. 66.

Balatonkeresztúr 21, 39.

Balatonlelle 2:'., 39.

Balatonmelléke-puszta !I4.

Balatonszemes 23, 40, 383,

Balatonszentgyörgy 40.

Balatonújlak 40.

Balka család llí).

Baló Gyula 290.

Balogh család 33, 34, 55, 68, 70,

77, 86, 96, 113, 134, 171.

Balogh János 130.

Bálványos 43.

Bálványosi család 43, 85, 176.

Bán család 146.
Bánffy család 76, 83, 84, 89.

Bánya-puszta 44, 45.

Bánkuta-puszta 85.

Bánomhegy szl 161.

Bara-puszta 48, 90.

Barabás család 150.

Barakonyi Kristóf 241.

Bárány család 38, 64, 148, 161,

169, 172, 607, 610.

Bárány Gusztáv 185, 537.

Bárány Ignácz 295.

Baranyai család 53, 87, 93, 110,

116, 151, 169, 170, 172.

Bárányi család 75.

Baráti-puszta 126.

Baráti szl 126.

Barcs 43, 376, 469.

Barcza család 124, 133, 607.

Barcza Ödön 133.

Bárd 44.

Bárdibükk-puszta 45.

Bárdudvarnok 44.

Bári-puszta 96.

Barihegy 40.

Bari-major 40.

Barla József 573.

Barla Sándor dr. 295.

Baromfitenyésztés 316.

Baronyai család 38, 43, 85, 162.

Bartha Emil 140, 342.

Basal 45.

Basch Gyula 66.

Bási család 170.

Bát 376.

Báté 45.

Báthorv András 125, 442, 444.

Báthory család 35, 36, 44, 47, 49,

57, 60, 67, 70, 76, 83, 84, 93
98, 99, 100, 103, 107, 129, 133,

135, 147, 150, 160, 176.

Báthory György 413.

Báthory István 414, 436.

Báthory Miklós 456.

Bátsmegyei család 60, 69, 108,

115, 120, 150, 159.

Batthyány Ádám 466,

Batthyány Boldizsár 456.

Batthyány család 33, 34, 39, 46,

48, 59, 60, 63, 77, 78, 79, 83,

95, 99, 100, 103, 106, 108, 113,

114, 116, 120, 123, 127, 128,

130, 134, 140, 142, 147, 151,

152, 160, 161, 162, 165, 166,

167, 171, 175, 176, 177, 593, 608.

Batthyány Ilona 37.

Batthyány Károly 491.

Batthyány-major 40.

Batthyány Pálné 171.

Beatrix királyné 412.

Bebök család 129.

Becse István 181.

Bécsi Márton 290, 291.

Bécz-puszta 90.

Beké család 33. 115.

Békeffy család 130.

Békeíl'v István birtoka 338.

Beksics Gusztáv 241, 291.

Beksics Ignácz 282.

Béla II. 387.

Béla III. 387.

Béla IV. 371, 388, 391, 392.

Bélaháza-puszta 152.

Bélamajor 133.

Bélavár 45, 381.

Belcsa-puszta 58.

Beleg 46, 424.

Belezna 46.

Beleznay család 46, 608.

Bellye család 119.

Bei-major 119.

Bél Mátyás 115, 471.

Belovári' Ferencz 286, 295.

Bels-major 69, 74, 78, 96, 136,

140, 141, 167.

Bencsák család 141.

Béndek-puszta 73.

Benedek Emma 294.

Beniczky Gáborné 146.

Bereczk család 608.

Bérei család 156.

Berekfalvi család 69.

Berencsi család 33.

Berényi család 106.

Berényi-gerincz 14.

Bergel József 529.

Berger Antal és József 78.

Berger Antal, Samu, János 161.

Berger Lipót 190.

Berger Samu dr. 191, 192.

Béri Balogh Ádám 474, 475, 476.

Berjegi család 90, 118.

Berkenyés István 195.

Berkes József 77.

Bernáth József 538.

Bertalan-major 64.

Bertalan Zsigmond dr. 196.

Berzsenyi család 99, 118, 124,

169, 610.

Berzsenyi Dániel 124,237,238, 508.

Berzsenyi Farkas 529.

Berzsenyi Ger 278, 587.

Berzsenyi Mária 124.

Berzsenyi-puszta 124.

Berzsenyi Sándor 5^6.

Berzsenyi Sándor birtoka 337.

Berzsenyi társaság 192.

Berzencze 47, 376, 465.

Berzenczey család 57, 79, 83,

103, 136, 139, 166.

Beseny család 68, 116.

Besenyk 364.

Besenyey család 119.

Betegsegélyz-egylet 158.

Betlehem-puszta 145.

Bezerédj család 130, 610.

Bezerédj János 476.

Biedermann család 34, 59. 77, 97,

113, 120, 161, 171.

Biedermann Ottó 34, 60. 113, 230.

Biederman Ottó örökösei uradalma
336.

Biedermann Rezs 34, 77, 230, 292.

Bien Dávid 192, 196.

Birg Hermann 84.

Birkaház-major 106.

Biró család 119.

Biró Márton 140.

Biró Sándor 56, 83.

Bittó Ágnes 109.

Bittó család 58.

Bittó István ifj. 58.

Bittó Istvánné 58.

Bize 47.

Bizei család 47, 129.

Bocskai család 54, 63, 85, 108, 124.

Bodánszky Tivadarné 316.

Bódis család 63, 99.

Bodó család 60, 75, 95.

Bódogasszonyfalvi család 106.

Bodók család 70.

Bodony-puszta 165.

Bodor Sándor 278.

Bodrog 48.

Bodvicza 48.

Bogács család 50.

Bogár család 156.

Bogdán család 119.

Bogyay család 83, 95, 126, 130,

133, 156.

Bogyay Emil 323.

Bogyay Ferencz 315.

Bogyay Ferencz bérlete 338.

Bogyai Gyula 278.

Bogyay Péter 289.

Bogyai Sándor 156.

Bogyai Vincze 562.

Bogyó család 119.

Boka család 63, 99.

Bokor család 65.

Bók Zalán Lajos dr. 191.

Bokor József dr. 241.

Boldogasszonyfa 48.

Boleszló ni. 387.

Bolhás 49.

Bolhó 49.

Bolla család 129.

Bolondvár 40.

Bolza Pál 145.

Bolza Pálné 156.

Boncz László 294.

Bondis család 60.

Boné család 66, 98, 124, 169.

Bongolyay család 119.

Bonnya-puszta 50, 381.

Borbás-tanya 58.

Borbély család 90.

Borcsa-puszta 160.

Borda család 127.

Bordány család 66, 98.

Borjáncz-puszta 65.

Bornemisza család 39, 47, 60, 66,

73, 74, 79, 119, 127, 136, 139,

146, 149, 151, 166, 169.

Boronka 50.

Boronkav család 50. 60, 100. 105,

115, 147, 151, 167, 169. 176.

178, 611.

Boronkay József 499, 505.

Boronkay Lajos 100.

Borócz család 104.

Boross család 90.
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Borsi-puszta 89.

Bosznay István 241.

Boszintó-puszta 98.

Bosznia okkupácziója 569.

Bosnyák család 38, 106, 128, 148,

611.

Boszorkányperek 485.

Bota-puszta 176.

Hoth család 59, 105, 106, 127,

141, 149, 155, 172.

Botka család 33. 48, 69, 125, 611.

Bottyán János 474.

Botyka család 127.

Botykay család 48.

Bozsik Mátyás 100.

B-nemzetség 48, 53, 65, 73, 107,

109, 115, 118, 125, 150, 170,

591.

Böccsehegy 85.

Böczör-puszta 75.

Böhm Samu 294.

Böhönye 50.

Bökkihegy 145.

Bördeczi-puszta 49.

Brgyár 107.

Böröndy család 55.

Bszénfa 53.

Bráz Zsigmond 190.

Brodszky Lajos 99.

Brokés Rezs 195, 323.

Bronzkorszak 345.

Bucsányi család 115.

Búcsújáróhelyek 35, 64, 73, 158.

Budai krónika 235.

Bugaszeg-puszta 38.

Bugerház-puszta 105.

Burgonya 308.

Burics János 527.

Búsvár-puszta 109.

Buttler János gr. 286.

Búvár-major 106.

Búza 306.

Buzsák 53.

Buzsáki-major 54.

Bükk-puszta 93, 155.

Bürüs 54.

Büssü 54.

Calisius család 75, 93, 84, 167.

Chernél család 97, 100, 127, 139,

146.

Chernél Gyula 579, 581, 583, 585.

Chernél Gyuláné 69.

Chernél Miklós 127.

Clementisz Gábor 566.

Corvin János 53, 73, 76, 103, 115,

125, 152, 412.

Csaba-puszta 162.

Csabak-major 33.

Csaby Imre 241.

Cságoly József 279.

Csákány 55, 452.

Csák család 55, 56, 78, 87, 142.

Csák Máté 399.

Csák-nemzetség 60, 124, 177, 592.

Csák Péter 394.

Csáky család 80.

Csali-puszta 134.

Csanády család 115.

Csányi család 37, 43, 94, 95, 175,

Csányi Ferencz 241.

Csányi László 522, 525.

Csapadék 17.

Csapi család 39, 47, 65, 68, 69,

75, 83, 84, 99, 106, 108, 109,

116, 123, 129, 146, 162, 167,

176.

Csapiári család 116.

Csapody család 33, 43, 44, 85,

87, 93, 110, 117, 124, 611.

Csapody Gábor 289, 5U6.

Csapody Pál 528.

Császár család 119.

Császári Lósy Pál 241.

Csatártói erdlak 165.

Csató család 40.

Csatornázás 225.

Cseberki-puszta 69.

Csege-puszta 43.

Cseh család 152.

Cseke család 73.

Csekekátai család 117.

Cselkó József 289.

Csépán Antal 227, 286, 295, 536,

538, 561, 567, 572.

Csépán család 83, 237, 612.

Csépán István 241.

Csepel család 53, 67, 74, 80, 86,

87, 141, 145, 155.

Csepely Sándor 241.

Cséplgép-társaság 151.

Csér-puszta 34, 57.

Cserebók-puszta 83.

Cserfekvés-major 105.

Cserhát-puszta 119.

Csermez-puszta 110.

Cserénfa 55.

Cseresnyés-tanya 148.

Cserény-puszta 135.

Cseri-akol 148.

Csérihegy-puszta 147.

Cseri-major 172.

Cseri-puszta 100.

Cserna István 241.

Csertán Márton 195.

Csert 55.

Cserti szlhegy 55.

Cseszla-puszta 100.

Cseszme-major 169.

Csibehegy-puszta 162.

Csicsal-puszta 100.

Csicsó-puszta 141.

Csikóskút-tanya 78.

Csikota-puszta 115.

Csikótelep 103, 334.

Csillag-csárda 80,

Csillag-major 167.

Csillag-puszta 40, 73, 95, 114, 147.

Csipcsey család 46.

Csiszár-puszta 89.

Csiszta-puszta 54.

Csókak-puszta 128.

Csoknay család 38, 70, 85, 86,

105, 123, 148.

Csokonai Vitéz Mihály 56, 63, 95,

115, 187, 237, 286.

Csollányos-puszta 60.

Csorna 55.

Csornai alsó és fels major 55.

Csombárd 55.

Csondor János 279.

Csonka család 119.

Csopaky család 53, 68.

Csoportos-tanya 87.

Csorba család 48, 119, 286, 612.

Csorba Ede 277, 571.

Csorba Ferencz 115.

Csorba Ferencz birtoka 337.

Csorba József 227, 230, 245, 513.

Csorba Mária 291.

Csorna család 119.

Csd-puszta 80.

Csöke-puszta 36, 69.

Csököly 56.

Csömend 56.

Csöszy András 460.

Csukly Károly 284.

Csurgó 56, 376, 381, 424, 445,

452.

Csurgói ref. fgimnázium 285.

Csurgó Jen dr. 196, 228.

Csurgónagyniarton 57.

Csurgósarkad 57.

Csúzy család 114.

Czárik-major 64.

Czegléd-puszta 108.

Czéhek 557.

Czementárúgyár 63, 97, 114, 189.

Czeria-szlötelep 54.

Czevek család 119.

Czifra-major 133.

Czifra-malom 168.

Czigányok 492.

Czikória 308.

Czili-puszta 100.

Czillei Ullrik 411.

Czímer (megyei) 373.

Czinderics család 161.

Czindery család 54, 73, 75, 97,

106, 107, 114, 115, 123, 127,

128, 134, 140, 150, 158, 170,

179, 230, 237, 612.

Czindery László 166, 226, 237,

512, 514, 516, 520, 527.

Czindery Pál 245, 501.

Czindery Rókus 231.

Czinege-puszta 95.

Czinka Panna 479.

Czigánytelep 65.

Czompó György 284.

Czölöplakások 348.

Czukorgyár 189, 318,

Czukor-puszta 134.

Czukorrépa 308.

Dábó-puszta 165.

Daby család 59.

Dada-puszta 78.

Dalárdák, dal- és zeneegyletek 54,

107, 128, 135, 196.

Dalmát felkelés 566.

Dancs család 109, 146, 156.

Dancsfi család 86.

Danilovics János 290.

Darabos család 95, 141.

Darány 57.

Darány-puszta 139.

Darnay Béla 45, 192, 296, 316, 317.

Darnay Béla birtoka 325.

Darnay család 605.

Darnay Géza 134.

Darnay Kajetán 134.

Darnay-múzeum 351.

Darvas-puszta 80.

Datfa-puszta 128.

Dávid család 128.

Dávod-puszta 50.

Dávody család 50, 171.

Daxner család 129.

Debrei család 119.

Debrenthei család 104.

Debrétei család 171.

Décsy család 126.

Délczeg család 119.

Deli család 73.

Demeter család 34.
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Dénes család 159.

Dénesmajor 38, 78.

DénesMza-puszta 152.

Denke család 119.

Denna-puszta 155.

Dépold Béla 195, 228.

Derecskéi család 67, 80, 89, 105,

130, L34, 170.

Dei-encsónyi Imre 413.

Derhainai-inajor 68.

Ders család 180.

Dersfi család 34, 44, 45, 46, 49,

53, 58, 67, 69, 74, 78, 84, 85,

86, 87, 88, 90, 106, 107, 109,

113, 115, 116, 120, 133, 134,

139, 141, 142, 145, 155, 156,

167, 168, 178, 181, 402.

Dersfi Farkas 443.

Dersfi István 181, 443.

Dershida-major 141.

Dervis bég 181, 442.

Dese család 73, 89, 118, 613.

Dessewffy Istvánná 171.

Deszkametsz- puszta 34.

Dévai Biró Mátyás 542.

Devalváczió 508.

Dezs család 90, 129, 175.

Diós-puszta 40, 76, 156, 171.

Diósvölgy-major 33.

Diskay család 63.

Doby család 107, 134, 146.

Dóczy család 120.^
Dohány 308.

Dohánybeváltó hivatal 114.

Domaniczky család 55, 141, 613.

Domanovszky Boldizsár 538.

Dombai család 43, 46, 57, 63, 70,

89, 108, 110, 114, 123, 129, 134,

140, 151, 158, 170, 171, 176, 181.

Domolos-puszta 179.

Domonkos Ferencz 474.

Donáth család 83.

Dongó Jen 45.

Donner János 182.

Dóra István 190.

Dorfmeister freskók 162, 178.

Dornay István 227.

Dorozsma-nemzetség 73, 592.

Döbrentey Gábor 239.

Döbrög-puszta 115.

Döbrössy Alajos 290.

Dömény József 245.

Dömötörffy-család 129.

Döröcske-nemzetség 142.

Döry család 43, 69, 113.

Drághi család 34, 57.

Draskovich család 142, 170.

Draskovich Iván 59, 134.

Draskovich János 466,

Drávafok 57.

Drávagárdony 58.

Drávakeresztur 58.

Drávapálf'alva 58.

Drávaszentes 58.

Drávasztára 58.

Drávatamási 59.

Drávavölgy 16.

Drinápolyi béke 455.

Drótkeritésgyár 78.

Dsida Ottó 290.

Duchon Ödön 292.

Dorazzói Károly 40:;.

Ebédveszt-paszta 87.

Ebergényi család 139.

Ecseny 59.

Edde 59.

Eddei család 95.

Edelsheim-Gyulay Lipót 140, 151.

Edvi Illés Antal 179.

Edvi Illés Ferencz 502.

Edvi Illés Károly 241, 245.

Egerváry család 90.

Egészségügy 223—232, 485, 503.

Égettakol-puszta 116.

Éghajlat 17, 303.

Egyedfi család 119.

Egyházas helyek 420, 421.

Egyházi birtokok 421, 425, 539.

Egyházpolitikai törvények 575.

Egyke 226, 312, 585.

Élin Sándor 231.

Elekes István 80.

Elek-major 34.

Elemér-major 68.

Elemi iskolák 283.

Eljegyzési szokások 208.

Elmebetegügy 224.

Ellenreformáczió 555.

Ellyevölgyi család 63, 75, 108,

135, 155, 167.

Elpusztult helységek 453.
Emberbaráti intézmények 44, 104,

107, 115, 196, 297.

Emekei család 69, 75, 172.

Emlék-major 85.

Endre H. 387.

Endre in. 396.

Endrédi család 94.

Endrei Ákos 245, 293, 296, 298.

Endröcz 60.

Endrödi család 177.

Enessey család 124.

Eösze család 126
Eötvös Jolánta br. 296.

Eperjesi család 127.

Építkezés (népies) 202.

Erdélyi család 157.

Erdészet 321.

Erdöcsokonya 60.

Erddy család 75.

Erddy Rezs gr. 90, 175.

Erddy Rezs gróf birtoka 334.

Erdgazdálkodás 322.

Erdháza-puszta 159.

Erdkárok 322.,

Erdség 559.

Erdsítések 322.

Erdslak 74.

Erds-tanya 85.

Erss család 63, 64.

Erss Gyula 241, 245.

Erss József 529.

Értékesít szövetkezetek 44, 70,

80.

Erzsébet anyakirályné 403, 410.

Erzsébet-puszta 33.

Erzsébet királyné halála 579.

Eseghváry család 73, 148.

Esterházy Antal 475.

Esterházy család 34, 50, 55, 70,

80, 85, 86, 87, 97, 106, 109,

135, 139, 141, 142, 145, 146,

147, 155, 156, 159, 167, 168,

169, 170, 177, 178, 181, 290,

613.

Esterházy Miklós hg. 69, 80, 85,

88, 106, 109, 135, 156, 167,

170, 232, 289, 301, 322.

Esterházy Miklós hg. uradalma
333

Esterházy Pál 227, 469.

Esze Ferencz 565.

Eszéki Imre 542.

Eszpetei család 134.

Esztergomi káptalan 343.

Etelka-puszta 59.

Faber család 119.

Facsiár család 119.

Fajankó-puszta 135.

Fajszi család 53, 56, 59, 66, 75,

80, 83, 90, 142, 162, 167.

Fajszicser-major 142.

Faluhidvég 63.

Fáncsi (Fancs) család 37, 38, 40,

43, 53, 60, 73, 76, 93, 94, 98,

103, 104, 105, 106, 108, 109,

118, 139, 149, 152, 155, 159,
160, 166, 172, 441.

Fáncsi-puszta 89.

Fáni-major 148, 171.

Farkas család 43, 47, 48, 53, 85,

95, 106, 113, 129, 130, 133, 140,

613.

Farkas József 246.

Farkas Lajos 525.

Farkasich Gergely 446.

Fás Gyula 195.

Fater János 227.

Fater Mihály 289.

Fazekasdencs 80, 160.

Fechtig család 104.

Fecske család 44, 86, 159.

Fehérbézseny 104.

Fehércsárda 142.

Fehéregyháza-puszta 89.

Fehértó-puszta 116.

Fehérvíz-puszta 166.

Feiks Jen 246.

Fejéregyházi család 142, 166.

Fejérk vára 93, 377, 434.

Feketeberek 105.

Feketebézseny 104.

Fekete család 50, 53, 57, 67, 73,

97, 119, 124, 129, 142, 148, 161.

Fekete György 490.

Fekete Lajos 525, 531, 537, 538,

573.

Fekete Miklós 460.

Feketesár-puszta 151.

Feledi család 130.

Felságazás-puszta 80.

Felsöakol 50.

Felsárkus-puszta 118.

Felsöberecska-puszta 69.

Felsöbogát 60.

Fclsöbogát-puszta 64, 65.

Felsöbü-puszta 48.

Felserzsébet-puszta 103.

Felsgaics-puszta 50.

Felsögóla-puszta 165.

Felsgörönd-puszta 76.

Felsögyócs-puszta 110.

Felsgyóta-puszta 100.

Felsögyörgyös-puszta 63.

Felshetény 69.

Felsökak-puszta 115.

Felskaposfö-puszta 159.

Felsökölked 133.

Fels-Lendvai család 46. 79. 100.

105, 115, 125, 126, 168, 170.

Felsmalom 125.

Felsömocsolád 63.

Felsönyires-puszta 109.

Fels-puszta 157.

Felsrigócz 148.

Felsösegesd 64.
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Felsöszentinárton 65.

Felsötapazd-puszta 75.

Felsözsippó-puszta 45.

Felsözsitfa 65.

Felszabadító háború 470.

Fenék-puszta 58.

Ferdinánd I. 436.

Ferdinánd V. 515.

Ferdinánd föherczeg 181, 445. 460.

Ferencz József 531.

Ferencz király 500.

Ferencz-niajor 178.

Feri-major 148.

Fertz betegségek 223, 224, 226.

Festetics Antal 508.

Festetics család 34, 37, 39, 40,

45, 46, 47, 50, 53, 55, 56, 57,

60, 66, 67, 70, 74, 75. 77, 95,

96, 98, 104, 106, 108, 115, 123,

127, 130, 134, 139, 142, 145,

146, 147, 149, 151, 155, 156,

158, 160, 165, 167, 169, 172, 175,

615.

Festetics Dénes gr. 301.

Festetics Dénesné 167.

Festetics György 237, 240, 2,^5

295.

Festetics ímre 108, 301.

Festetics Kálmán 72, 74, 75, 96

123, 134, 167, 301, 315.

Festetics Kálmán és Vilmos ura

dalma 343.

Festetics Kristóf 55, 106. 301
482, 484, 485.

Festetics Lajos gr. 277, 499, 505
Festetics László gr. 277, 510, 511
Festetics Miklós gr. 525.

Festetics Pál gr. 46, 50, 67, 98

104, 224, 322.

Festetics Pál gr, uradalma 326
334.

Festetics Pálné 171, 196, 224.

Festetics Samu 142.

Festetich Tasziló hg. 34, 39, 40,

46, 47, 49, 57, 67, 70, 130, 149,

155, 165, 175, 286, 296, 301, 322.

Festetich Tasziló hg. uradalma
326.

Festeticsterebezd 50.

Festetics Vilmos 74, 113, 134, 167,

314.

Fészerlak-puszta 167.

Fiad 65.

Filep család 170.

Fintha család 119.

Flóra-puszta 128.

Fodor István 58.

Fodor József 240, 246.

Fogyasztási szövetkezetek 34, 37,

44, 47, 58, 70, 79. 80, 94, 103,

140, 167, 175.

Foki család 150.

Folly József 185.

Fonai Márton 66.

Fonó 66.

Fonyó család 68, 171.

Fonyódi-major 66.

Fonyód 22, 66.

Fonyód-Béla-telep 225.

Forgách család 90, 108, 118, 125,

615.

Forgách Francziska 118.

Forgách Károly 118.

Forgách Móricz gr. 565.

Forintos család 69, 85, 87, 110.

Fóris család 39, 95, 126, 135.

Fornszek Sándor 569, 573, 579.

Forster család 47, 49, 57, 68, 74,

79, 103, 149, 151, 155.

Föesperességek 415, 416, 419, 420.

Fispánok 373, 383, 401, 455, 456,

462, 472, 559.

F'öldhid-puszta 116.

Földmívelés 304.

Földmívesiskola 39, 84.

Földrengés 94, 114, 128, 169.

Földvárak 348.

F'öldvár-puszta 126.

Fnévi család 105.

Fnyed 66.

F'ranczia gyarmat 386.

Frangepán Kristóf 436, 439.

Frmk Henrik 285.

Frankovics család 48, 60, 108, 120.

Fráter György 443.

Freistádtler Antal 231, 570.

Freistadtler Vilmos 231, 286.

Fulmer János 114.

Füle család 43.

Fiilecs-puszta 135.

Fülöp család 38, 169, 172.

Fülöpp István dr. 229.

Fürdegyesületek 38, 40.

Füredi család 177.

Fürészgyár 44, 103.

Füstösvölgy-puszta 59.

Gaal Antal 493, 495.

Gaal család 45, 50, 54, 56, 70,

75, 86, 87, 96, 120, 125, 128,

150, 172, 178, 616.

Gaal Gaston 38, 584, 585.

Gaal Gaston birtoka 325.

Gaal György 45.

Gaal Gyula 54.

Gaal Gyuláné 54.

Gaal István 54, 128.

Gaal János 87, 127.

Gaal János birtoka 332.

Gaal József 314.

Gaal Kristóf 499.

Gaal Lajos 45.

Gaal László 499, 500, 505.

Gadács 67.

Gadány 67.

Gágy-puszta 57.

Galambos-puszta 145.

Gál-major 128.

Gálosfa 67.

Gálos Ferencz 293.

Gamás 67.

Gami-puszta 136.

Ganaj os-puszta 119.

Gáni család 136.

Gáma-puszta 79.

Garai család 73, 128, 157.

Garai Miklós 404.

Garázda család 58.

Gárdony-puszta 68.

Gardos-puszta 146.

Garics-puszta 47.

Gáspár család 616.

Gáspár Imre dr. 231.

Gáspár Lajos 279, 569.

Gatal-nemzetség 592.

Gazdakörök 37, 48, 50, 55, 56,

57, 75, 79, 83, 84, 90, 95, 99,

100, 103, 106, 107, 114, 120, 130,

140, 151, 158, 160, 167, 172, 175.

Gazdasági egyesület 322, 532, 578.

Gazdasági felügyelség 323.

Gazdasági rendszerek 303.

Gazdasági területek 301.

Gázló-puszta 113.

Géczy család 59.

Gede család 119.

Gerebeni család 147, 166.

Gereczi család 79, 87, 128.

Gerencz 377.

Gerezd-puszta 140.

"Gerhard Alajosné 247.

Géri szlhegy 161.

Gervay család 93, 113.

Geszti 68.

Gesztenyési szl 73.

Geszthey család 50.

Géza nagyvajda 362.

Géza-puszta 135.

Gige 69.

Gigei szl 69.

Gilye-puszta 149.

Gizella-puszta 175.

Gludovácz család 60, 130, 616.

Glück Frigyes 297.

Gold Samu dr. 294.

Gombay család 115.

Gombköt-puszta 168.

Gomborka 308.

Gombos család 64.

Gomby család 118.

Gondos család 119.

Gorove Anna 530.

Gorup család 36, 60, 126.

Goszthony család 616.

Goszthony Mihály dr. 45, 317.

Goszthony Mihály dr. birtoka 324.

Gotthard család 162, 167, 168.

Gölle 69..

Gönczi Ferencz 195, 196, 283.

Görgeteg 70.

Görösgal-puszta 120, 443, 444.

Gzfürd 189.

Gzhajózás 575.

Gzmalmok 36, 37, 38, 40, 44, 46,

48, 56, 57, 58, 63, 66, 67, 69,

74, 75, 76, 78, 80, 84, 89, 90,

94, 96, 97, 100, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 114,

115, 116, 117, 119, 120, 123,

128, 129, 130, 136, 140, 145,

146, 147, 148, 150, 151, 152,

155, 157, 158, 159, 161, 162,

165, 169, 171, 177, 178, 189.

Gzszappangyár 190.

Grabarics család 45, 110.

Grekra Mihály révész 59.

Grubanovics Ákos 113.

Grubanovics család 617.

Grubanovics örökösök 127.

Gruber János 573.

Gruzling János 284.

Grünwald Lipót 191.

Grünwald Mór 297. '

Guáry család 55, 69, 83, 84, 139,

146, 149.

Gulyás Ferencz 283, 294.

Gulyásház-puszta 139.

Gundy György 290.

Gunyafi család 70, 156.

Gúnynevek 218.

Gussits család 73, 75, 84, 87, 97,

124, 162.

Gustya-tanya 168.

Guth-Keled-nemzetség 43, 46, 79,

100, 105, 115, 125, 126, 141,

168, 170, 179, 180, 593.

Gutori család 39, 65, 116, 162.

Guzics család 617.



644 Név- és tárgymutató

(tvalud-puszta 178.

Gyárak 44, 56, 57, 58, 76, 78, 87,

90, 94, 97, 103, 107, 114, 119,

125, 145, 148, 152, 186, 187, 189.

Gyekéi család 39.

Gyékényes 70.

Gyékényeshegy 70.

Gyerekj család 65.

Gj ermekjátékok 206.

Gyertyános-puszta 165.

Gyógyszertárak 225.

Gyógyvizek 37, 114.

Gyóta-puszta 67, 107.

Gyovad-neuizetség 37, 141, 593.

Gyöke család 126, 139, 166.

Gyöngyösmellék 73.

Gyöngyös-puszta 76, 123.

Gyönköd-puszta 168.

Györrfy család 129.

Györgyfi család 119.

György-major 47.

Györkös Ferencz 196.

Gyrnépe-puszta 170.

Gyr-nemzetség 34, 35, 45, 58, 74,

84, 85, 88, 107, 109, 113, 114,

115, 116, 142, 145, 155, 156,

158, 178, 179, 592.

Gyugy 73.

Gyugy-puszta 99.

Gyula-puszta 87, 96.

Gyulaffy család 73, 76, 126, 149.

Gyulavár-major 145.

Gyulay család 152.

Gyurgyóka-puszta 162.

Gyjtemények 37, 45, 57, 63, 64,

79, 97, 104, 113, 114, 123, 142,

146, 148, 150, 152, 162, 167,

176, 187, 288, 291.

Gyümölcs 311.

Habsburg! Rudolf 396.

Hackenberg Ottó 195.

Hács 74.

Hácsi-major 74.

Hadady Károly 240, 247.

Hadik család 127, 162.

Hagelmann Károly 190, 532.

Hageln család 119.

Hagymásy család 100.

Hahóti család 170.

Hahót-nemzetség 37, 46, 84, 96,

97, 146, 151, 175, 593.

Haidekker Pál 185.

Hajmás 74.

Hajmásy Kristóf 459.

Halápi Oszkár 191.

Halastó-puszta 37, 85.

Halászat 316.

Halásztelep 94.

Halmos Imre 69.

Halotti szokások 211.

Haltenyésztés 113.

Hampómalom 98.

Hanny Aladár 104, 334.

Harapkói család 73.

Harrach család 37, 40, 43, 50, 60,

76, 93, 94, 105, 109, 119, 135,

139, 142, 147, 152, 160, 170, 175,

471.

Harrer család 55.

Harsányi szl 73.

Hársas-major 55.

Hárserd-puszta 172.

Hársfa-puszta 55.

Háromfa 74.

Határrendrség 177.

Hatvan-puszta 142.

Havas Jen 293.

Haynau 531.

Házassági szokások 208.

Házas és hazátlan zsellérek 199.

Házy család 55.

Háziipari tanfolyamok 323.

Házinyúltenyésztés 316.

Héder-nemzetség 74, 83, 84, 593.

Hédervári család 48, 74, 75, 106,

124, 139, 140, 151, 180.

Hedrehely 74, 381.

Hedrehi család 84.

Hegeds család 119.

Hegeds József 294.

Hegyesy család 48, 179.

Hegyesy János 179.

Hegyesy Kálmán 90.

Hegyi Árpád dr. 195, 587.

Heister Sigbert 473.

Hellepront János 474.

Hencse 75.

Hencsei család 119,

Hencz család 617.

Hencz Ferencz 36, 324.

Hencz Jen 333.

Henész 76.

Henézdi család 76.

Henrikfi család 179, 396, 397.

Heranth család 46.

Herberstein 459, 474.

Herczeg család 75, 180.

Herczeg Sándor 587.

Heresznye 76.

Hermán család 48, 60, 617.

Hermanfi család 79.

Hermina-major 125.

Hertelendy Andorné 55, 326.

Hertelendy család 100, 150.

Hertelendy Ferencz 573.

Hertelendy Miklósné 99.

Hertelendy-puszta 55.

Herzog Manó dr. 195, 196.

Hetes 76, 382.

Hetesi család 80, 83, 118.

Hetye 33.

Hetyey Jánosné 124.

Hevenyesy család 109.

Hidegér-puszta 48.

Himfi család 126, 130, 151.

Himl 223.

Hirlapok (lásd Sajtó).

Hirsch Adolf 317.

Hirsch Alfréd dr. 317.

Hitbizományok 301.

Hitelszövetkezetek 34, 36, 37, 38,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54,

55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 69,

70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,

83, 84, 87, 90, 94, 95, 96, 99,

100, 103, 104, 106, 107, 108,

109, 115, 117, 119, 120, 123,

125, 126, 130, 135, 136, 139,

140, 145, 146, 147, 150, 151,

155, 159, 161, 162, 165, 169,

171, 175, 177.

Hitmes-puszta 171.

Hoblik Márton 240, 247.

Hobol 77.

Hobol-puszta 77.

Hochreiter Ambrus 182, 525, 527,

531.

Hochreiter család 130, 141, 617.

Hock János 573.

Hodászy család 119.

Hódoltság 461, 541.

Hodoshátihegy 124.

Hodos-puszta 84.

Hodossy család 69, 159, 617.

Hoffmann Mihály Miksa 248.

Hoffmann Ottó 585.

Hogy család 161.

Hohenlohe Farkas Gyula 466.

Hohenlolie hg. uradalma 338.

Hohenlohe Keresztély hg. 79, 134,

147, 155.

Hoitsy család 159, 179.

Hókamalom 165.

Hollád 77.

Hollósy család 130.

Hollósy István 248.

Homok-puszta 103, 115.

Homokszentgyörgy 77.

Homok téglagyár 56.

Honfoglalás 361, 362.

Honig Izidor 39, 324.

Horhi Juhász 235.

Horváth Ádám 237, 509.

Horváth család 33, 44, 46, 49, 57,

60, 83, 85, 87. 95, 104, 105, 106,

110, 115, 127, 130, 150, 155, 160.

Horváth Elek 289.

Horváth Ferencz 195.

Horváth György 181, 443.

Horváth Ilka 284.

Horváth Imre 145.

Horváth László 294.

Horváth Márk 444, 445, 446.

Horváth Mihály 474.

Horváth Miklós 459.

Horváth Sándor 566, 569.

Horváth Vilmos 515.

Horváth Zsigmond 506.

Horváthy család 84.

Horvátkút 78.

Horvátok 198.

Hosszú-puszta 89.

Hosszútói szltelep 165.

Hosszúthóti család 45.

Hoyos Miksa gr. 123, 191, 196,

314, 323.

Hoyos Miksa gr. birtoka 337.

Höke Lajos 248.

Hölbüng Ignácz 229.

Hölyeghegy 162.

Hugonnay család 86, 96.

Hunkár család 90.

Hunok 356.

Hunyady család 37, 40, 43, 50,

55, 60, 67, 76, 86, 90, 93, 94,

105, 109, 119, 123, 134, 135,

139, 142, 147, 152, 160, 170.

175, 617.

Hunyady Ferencz ifj. 55.

Hunyady Imre 37.

Hunyady Imréné gr. 230.

Hunyady János 411.

Hunyady József gr. 40, 93, 109,

152, 160, 170, 237, 314, 322.

537.

Hunyady József gr. uradalma 325,

331.

Hunyady Károly gr. 147, 315.

Hunyadi László gr. 569.

Huszár Aladár 195.

Huszár család 129, 130.

Husziták 409.

Huyn tábornok 107, 170.

Hüvelyesek 307.

Ibrahim nagyvezér 460.

Ida-puszta 68.
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•Ifjúsági egyesületek, társulatok,

körök 39, 44, 46, 69, 80, 84,

94, 107, 115, 161, 190.

Igal 78, 382.

Igali család 116.

lgali-puszta 78.

Igmándy Aladár 115, 337.

Igmándy Antal 508.

Igmándy család 48, 75, 88, 61S.

Iharos 78.

Iharosberény 78.

Ihász-puszta 149.

Iklad-puszta 135.

Ikló-puszta 130.

Ilka-puszta 175.

Illés család 39, 125.

Illés Ferencz 507.

ülés-major 50, 53.

niyemindszenti család 44, 69, 76,

135, 139, 155.

Imrefi család 48, 53, 67, 74, 86,

98, 106, 140, 142, 145, 155, 156,

170, 176, 178.

Imre királyfi 387.

Imre-major 49.

Inakody család 135.

Inám-puszta 69.

Inke 79.

Inkelepled 80.

Inkey Antal 68, 80, 148, 231.

Inkeyantalfalva 80.

Inkey család 66, 68, 70, 74, 78,

79, 80, 104, 105, 109, 129, 141,

149, 151, 172, 177, 286, 618.

Inkey Imre 511.

Inkey István br. 296.

Inkey János 475, 482, 485.

Inkey József br. 79, 80, 317, 538,

579, 581, 583.

Inkey József br. birtoka 328, 331.

Inkey Károly 499, 502, 505, 506.

Inkey László 60.

Inkey László uradalma 326.

Inkey Pál br. 78, 141, 317.

Inkey Pál br. uradalma 328.

Inkey Zsigmond 520.

ínség 567.

Ipar 557, 571.

Ipar és kereskedelem 517.

Iparoskörök. (Lásd : Ipartestüle-

tek, társulatok, körök.)

Ipartelepek (lásd : Gyárak).

Ipartestületek, társulatok, körök
37, 38, 39, 44, 57, 63, 64, 70,

78, 94, 104, 110, 115, 120, 123,

147, 158, 161, 162, 190.

Ipoltfalvi család 128, 159.

Ipoltfy család 75, 80, 106, 115,

134, 150, 155.

Irma-puszta 146.

írók 235—279.
Iskolák 434.

Ispán család 35, 73. 89, 124, 130,

167, 172.

István V. 394.

Istvándi 80.

István föherczeg 526.

Istvánffy . család 46, 57, 60, 75,

106, 107, 123, 141, 152, 159,

168, 170, 175.

Istvánffy Pál 441, 442.

István-major 79, 118, 125.

Istvántelep 77.

Ivánka-puszta 74.

Ivankovics István 90, 230.

Ivánkovics Istvánné 578.

Iványi Grünwald Béla 241, 247,

Ivóvíz 225.

Izraeliták 182, 494.

Izdrai család 119.

Jaba-puszta 39.

Jádi-puszta 175.

Jajgató-puszta 83.

Jajvölgy-telep 113.

Jákó b0.

Jama-puszta 175.

Jámbor család 115.

Jancsovics Gyula 279.

Jandó Rezs dr. 230.

Janka-puszta 47.

Jankovics B. Gyula 54, 68, 69, 133.

Jankovics-Bésán József 69, 96, 126.

Jankovics család 38, 39, 48, 53,

65, 68, 73, 75, 76, 84, 86, 88,96,

97, 104, 113, 117, 125, 126, 133,

142, 146, 148, 149, 161, 172, 618.

Jankovics-féle ménes 315.

Jankovics Ferencz 508.

Jankovics Gyula 301.

Jankovics József 301.

Jankovics László gr. 39, 104, 231,

277, 532, 536, 539, 561, 571.

Jankovics László gr. birtoka 324.

Jankovics Tivadar gr. 38, 104,

125, 148, 161.

Jánosháza-puszta 98, 152.

Jánoshegy 161.

Jánosi Gusztáv 290.

János lovagok 387, 423, 425, 430.

János-major 78, 115, 151.

János-puszta 65.

János Zsigmond 441.

Janszky-ügy 573.

Járások 30.

Jazigok 356.

Jazvina-puszta 68.

Jedinkaihegy 113.

Jégfatelep 128.

Jéggyár 90.

Jegyzk (megyeiek) 372.

Jellacsics 522, 525.

Jellem (népies) 199.

Jeszenszky Béla 133.

Jeszenszky család 87, 125.

Jeszenszky Ferenczné 105.

Jezsuiták 550.

Jód-puszta 94.

Jolánta-puszta 80.

Jótékony egyesületek. (Lásd ;
Em-

berbaráti intézmények.)

Józsa Antal 100.

Józsa család 104.

Józsa-puszta 100.

József II. 494.

József-major 77, 83, 141.

Juhász Imre 196, 248.

Juhász Kálmán 133.

Juhásztanya 60.

Juhtenyésztés 315.

Juliafalva-major 49.

Juranics család 237.

Juranics László 237, 248.

Juranics Miklós 451.

Jut 83, 383.

Juta 83.

Jut-puszta 83.

Jutom-puszta 114.

Kács-puszta 38.

Kacskovics család 63, 73, 128,

155. 156, 620.

Kacskovics Géza 579, 581, 585.

Kacskovics Hermin 161.

Kacskovics Ignácz 538.

Kacskovics Irén 100.

Kacskovics Kálmán 73, 100, 248.

Kacskovics Kálmán birtoka 327.

Kacskovics Lajos 105, 106, 191.

196, 294, 586, 589.

Kacskovics Lajos birtoka 335.

Kacskovics Margit 83.

Kacskovics Mihály 73, 227.

Kacskovics Mihály birtoka 328.

Kacskovics-puszta 133. /
Kacskovics Sándor 290, ,-569.

Kacskovics Zoltán 63, 68, 156, 317.

Kacskovics Zoltán birtoka 327.

Kacsics-nemzetség 165.

Kacsó család 119, 277.

Kaczor család 130.

Kadarkút 83, 383.

Kakas család 119, 148.

Kakonya-puszta 46.

Kalácsa család 44, 86, 159.

Kalawz család 95.

Kalászosok 306.

Kalázdy Ferencz 141.

Káldy család 90, 99, 118, 124.

Kafila-puszta 175.

Kálista-puszta 100.

Kálmáncsa 84, 280, 382.

Kálmán család 66, 119.

Kálmán-major 103.

Kálmáncsehi Domokos 248, 434.

Kálmáncsehi Márton 236, 248.

Kálmán király 386.

Kalmár család 64.

Kálnay család 34.

Kálnói család 48.

Kámán család 125.

Kaminerer Ferencz 90, :i:í4.

Kandal család 156.

Kanizsaberek-puszta 78.

Kanizsai család 37, 49, 73, 77, 78,

79, 95, 105, 118, 126, 127, 129,

130, 141, 146, 151, 157, 405.

Kanizsai Lrincz 400.

Kanizsai Pálfi János 545.

Kanonokrend 423.

Kapásihegy 133.

Kapásnövények 307.

Kapisztrán János 411.

Kapitány család 90.

Kaplai család 127.

Kapotsfy család 620.

Kápolnaihegy 169, ,177.

Kápolnásvisnye-puszta 172.

Kapoly 85.

Kapolyi család 116.

Kapolyi-puszta 85.

Kaposdada 87, 424.

Kaposfüred 85.

Kaposgyarmat 85.

Kaposhomok 86.

Kaposi Béla 249.

Kaposi Mór 240, 249.

Kapospula 87.

Kapospulai-puszta 87.

Kaposkeresztúr 86.

Kaposszentbenedek 87.

Kaposszentjakab 88.

Kaposszéplak 97.

Kaposszerdahely-puszta 155.

Kaposmérö 86.

Kaposméri szlhegy 87.

Kaposújlak 88.

Kaposújvár 377.
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Kaposvár 180—196.

Kaposvár aggápoldája 232.

Kaposvár áll. fgimnáziuma 289.

Kaposvár állattenyésztése 189.

Kaposvár birtokosai ISO.

Kaposvár egyesületei 191, 195.

Kaposvár építkezése 188.

Kaposvár ipara 189.

Kaposvár iskolái L92, 283, 284,

285.

Kaposvár kereskedelme 190.

Kaposvár közigazgatása. 195.

Kaposvár leírása 185.

Kaposvár mezgazdasága 188.

Kaposvári Nemzeti Kaszinó 571.

Kaposvár népessége 188.

Kaposvár ostroma 44.'!.

Kaposvár pénzintézetei 191.

Kaposvár rendrsége 195.

Kaposvár területe 188.

Kaposvár tzoltósága 195.

Kaposvári uradalom 333.

Kaposvár ntczái, útjai, terei 185.

Kaposvár vára 4(>5, 401).

Kaposvár vízvezetéke 225.

Kapotsfy Jen 97, 576, 578, 579,

581, 582, 584, 587.

Kapotsfy Mátyás 227.

Káptalanok 430, 431.

Kapranith család 172.

Káptalani iskolák 280.

Káptalanterebezd-puszta 165.

Kára 89.

Karácson család 119.

Karácsonyi Aladár 279.

Karád 88.

Karádi család 124.

Karai család 110, 119.

Karai László 235, 249.

Kardosfa-puszta 178.

Kardos család 150.

Karkecz Lajos 195.

Károly fherczeg 453.

Károly ül. 480.

Károly lotharingiai herczeg 470.

Károly Róbert 398.

Karthausiak 426.

Kási-puszta 124.

Kastélyosdornbó 89, 597.

Kasza Ferencz 152.

Kaszárnyaépítés 568.

Kaszinók 37, 57, 78, 80, 89, 103,

104, 107/115, 158, 162, 195.

Kaszó-puszta 147.

Kaszun bég 445, 446.

Katahegy 96.

Kátai család 117.

Katalin-major 141.

Katics család 139, 142, 166.

Kath. legényegylet 107.

Katona család 119.

Katonai uralom 527.

Katonavár 93.

Kaufmann Fülöp 191.

Kazaliczky Antal 249.

Kaziáner 440.

Kazsok 90.

Kazy család 96.

Kecskés család 119.

Keczel 383.

Keczer család 141.

Kegyes tanítórend 315, 316.

Kegyes tanítórend birtoka 327,

•J-J'K

Kéka-puszta 54.

Kelcz család 130.

.Kelemenfalvi család 159.

Kelemen Ferencz 195.

Kelemen Lajos 538.

Keleti-major 46.

Keleti-puszta 74.

Keleviz 90.

Keller család 48.

Kelták 351, 355.

Keményítgyár 103.

Kendeffy család 105.

Kcndeffy Gábor 129.

Kender 308.

Kenéreiliegy 98.

Kenessey család 66, 98, 99, 127,

139.

Kenészhegy 89.

Kenész-puszta 84.

Képviselválasztások 537, 538,

565, 569, 573, 579, 581, 584, 587.

Kercseliget 90.

Kerecsényi László 443, 444.

Kerékharaszti-puszta 147.

Kereki 93.

Kereskedelem 190, 558.

Keresked-kör 57, 64.

Kereskedelmi növények 308.

Kereskedelmi részvénytársaság 44.

Keresztfai-puszta 47.

Keresztúri család 39, 40, 65, 86,

118.

Keresztelési szokások 206.

Keresztéiy-major 33.

Kéri család 59, 105, 156.

Kék-puszta 89.

Kertész Béla 195.

Kertészet 311.

Kertész László 48.

Kertész-tanya 44.

Kerületi biztosok 495.

Keszölczési család 39, 116.

Keszthelyi család 125.

Keszthelyi József 178.

Ketel dl 505.

Kéthely 93.

Kéthelyi család 53.

Kéthelyi kórház 230.

Kétly Károly dr. 241, 249.

Kétnyár-puszta 149.

Kettscsárda 74.

Kígyó család 119.

Kihirdetett nemes családok 602.

Kiüti 27, 94.

Kiliti felsmajor 95.

Kincses-puszta 135.

Király család 66, 73, 80, 97, 110,

129, 159, 620.

Király Károly 250.

Királyi, királyni birtokok 367.

Kisalbert-puszta 171.

Kisasszond 95.

Kisbaba-puszta 64.

Kisbajom 95.

Kisbalaton 7, 13.

Kisbalogd-puszta 50.

Kisbányászóhegy 161.

Kisbárapáti 95.

Kisbaráti-puszta 147.

Kisbaratin-puszta 74.

Kisberény 96.

Kisberény-puszta 117.

Kisberki 96.

Kisböszénfa-puszta 53.

Kisded-puszta 120.

Kisdobsza 96.

Kisendröcz-puszta 60.

Kisfalud 33.

Kisfaludy Attala 192, 250. 535.
Kisfaludy család 53, 57, 78, 79,

119.

Kisfaludy László 475.

Kisfokos-puszta 37.

Kisfok-puszta 58.

Kis-Gamás csárda 39.

Kisgát-puszta 152.

Kisgyalán 96.

Kishárságytelep 145.

Kishegy 133, 167.

Kishegyszl 39.

Kishobol 77.

Kishomok-puszta 58.

Kisiván-major 167.

Kiss József 250.

Kiskeresztur 97.

Kiskorpád 97.

Kiskürtös 133.

Kislaki erdészlak 178.

Kismaróti család 139.

Kis Pál János 250.

Kis-puszta 69, 116, 169.

Kisráknyi-puszta 89.

Kissallér-puszta 103.

Kissávólyi család 139.

Kiss (Kis) család 39, 65, 68, 73,

85, 87, 99, 103, 109, 114, 116,

119, 126, 147, 148, 162, 167,

169, 177, 621.

Kiss Ödön 100.

Kisszakácsi család 119.

Kisszentlászló-puszta 157.

Kistamási 97.

Kistarnócza-puszta 148.

Kistatárvár 54.

Kistoldi-puszta 89.

Kistótváros-puszta 67.

Kisteleki-puszta 166.

Kisvid-puszta 123.

Kithányi család 105.

Kivadár 97.

Kivándorlás 585.

Kivándorlási iroda 177.

Klein Jen bérlete 328.

Klinda Kálmán 297, 298.

Kobenzl család 54.

Kocsigyár 190.

Kocsis István 195.

Kohány-puszta 135.

Koharits Ferencz 229.

Kolera 33, 38, 39, 40, 43, 46, 48,

54, 59, 68, 78, 85, 94, 100,

110, 113, 114, 115, 116, 117,

126, 128, 147, 159, 169, 171,

223, 513, 567.

Kolmár József 250.

Kolonics Lipót 471, 473.

Koller József 525.

Komár 377.

Komjáthy család 139.

Komló 308.

Koinlósd 98.

Komiósdi család 98.

Komornik család 94, 128.

Kónyafi család 73.

Kónyi 98.

Kónyi Manó 241, 251.

Kónyi-puszta 98.

Kopácsy József 88.

Kopits János 186, 291.

Kopp Vidor 48.

Koppány (lásd Kupa)
Koppányi család 90.

Koppánymegyer 98.

Koppány-nemzetség 116.
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Kopár-puszta 105.

Kopaszhegy-puszta 4").

Korbaviai család 176.

Korchmáros család 55.

Korcsány-puszta 34.

Korcsmár Dénes 120.

Korcz család 119.

Kórházak 226, 228.

Korlátki család 48, 3, 65, 68,

115, 125.

Kormányzók (somogyiak) 371.

Komis család 57, 63, 89, 128,

129, 140, 151, 170, 175.

Kornis József 195.

Kórody család 162, 167.

Kóródi Péter 251.

Korom család 109, 146, 155, 167.

Koroknay család 34, 40, 44, 49,

58, 59, 78, 86, 95, 106, 115,

116, 118, 119, 127, 128, 133,

134, 146, 150, 155, 159, 166,

169, 170, 413, 621.

Koroknya-puszta 115, 169, 377,

443, 444.

Koroknyavára 115, 169.

Koronázási bandérium 562.

Korpádi család 118.

Korpádi János 405.

Korponay Ferencz 289.

Korponay Sándor dr. 195.

Koska család 170.

Kossuth-kör 78.

Kossuth Lajos 566, 574.

Kossuth-szobor 114, 186.

Koszod-puszta 56.

Kovács Antal 501, 505, 508.

Kovács család 73, 95, 97, 98, 115,

119, 133, 621.

Kovács Gyula 293.

Kovács János 100, 185.

Kovács József 251.

Kovács Sámuel 251.

Kovács Sebestény Gyula 87, 195,

196, 279, 282, 333.

Kovácsy család 53.

Kovásznyai család 67.

Kozáry Gyula 251.

Kozma Andor 241, 252.

Kozma család 119, 146.

Kozma Sándor 231, 240, 252, 537.

Kozma-puszta 105.

Kökény-puszta 57.

Kkorszak 345.

Kkúttapazd-major 75.

Kölesd-puszta 68.

Kömíves család 119.

Könczöl család 118, 120, 123, 146.

Königsegg család 471.

Könyvtárak 37, 45. 63, 64, 73, 77,

79, 104, 113, 114, 123, 146, 150,

161, 162, 167, 176, 277, 278,

288, 510, 517.

Köpi-puszta 36.

Körmend-puszta 84.

Körmendi Sándor 252, 286, 287,

538, 566, 569, 573.

Kröshegy 98, 382, 434.

Körtvélyes 119.

Körtvélyes-puszta 85.

Kötcse 99.

Kvágórsi család 177.

Kövér család 119.

Követek 462, 492, 493, 499, 500,

501.

Követválasztások 182.

Közbiztonság 489, 562.

Közgylések (megyeiek) 372, 481,

522, 529, 536.

Közgylések (nádoriak) 373.

Középiskolák 285—291.
Középkölked 133.

Középnyires-puszta 109.

Középrigócz 148.

Közigazgatás államosítása 574.

Közigazgatási bizottság 567.

Közlekedés 559.

Közmveldési Egyesület 577.

Közmveldési viszonyok 434, 435.
Közmondások 217.

Közoktatásügy 280.

Községek 30.

Krája-puszta 125.

Krammer Józsefné 196.

Krancsics család 116.

Krancsovicza-puszta 156.

Kraut Jakab 190.

Kremsir Mór 58.

Kretenizmus 224.

Krieger Ödön 587.

Krisztinkovich Béla 291.

Krisztinkovich Ede 252, 291.

Krizsanovics család 100, 152.

Kubányi Károly 282.

Kubinyi család 45, 110, 113, 128,

130.

Kugli-major 136.

Kuhn Mihály dr. 191, 192.

Kula-puszta 94.

Kultsár család 97, 115.

Kulturális egyesületek 196, 293.

Kun család 98, 130.

Kund Béláné 50, 86.

Kund család 90, 142, 149, 622.

Kund-féle uradalom 338.

Kund Gusztáv 54, 133, 142, 149,

301.

Kund Jen 579.

Kund Vincze 301, 525, 556.

Kund-puszta 54.

Kunfry Adolf 148.

Kunffy Adolfné 196.

Kunffy család 605.

Kunfry Lajos 148, 241, 255, 291,

317, 341.

Kunok 396.

Kuntelep 100.

Kuruczvilág 473—479.
Kurun József 148.

Kutas 100.

Kutasi család 100.

Kutaskozma 100.

Kútf-puszta 63.

Kútvölgy-puszta 147.

Kupavár 93.

Kupavárhegy 150.

Kupa vezér 88, 149, 363, 364,

465, 466.

Külsszakácsi család 119.

Kürthösy család 53, 106, 115.

Lábod 103, 382.

Lábody család 80.

Laczi-puszta 169.

Laczkó család 45.

Ladi család 106.

Lajos II. 413.

Lajos bádeni rgróf 181.

Laposfa-puszta 113.

Lajosháza 85.

Lajos-major 141.

Lajos-tanya 59.

Lajpzig-puszta 124.

Lak 378.

Lakatos- és lánczárúgyár 114.

Lakócsa 103.

Lakodalmi szokások 208, 211.

Laky család 48, 130.

Lánczi-major 37.

Landi-puszta 109.

Landord-puszta 161.

Langhy István 255.

Lankócz-puszta 47.

Lapa-puszta 156.

Lapány-major 64.

Laposcser-puszta 75.

Laska-puszta 127.

Laskai család 118.

László IV. 395.

László V. 411.

László Antal bérlete 342.

László Imre 569.

László-major 50, 60, 64, 109.

Laszthóczy család 73.

Látrány 103.

Lázár Jen 195.

Lechner Antal dr. 230.

Lecsapolások 28, 305.

Légár Lajos 190.

Legényegylet (kath.) 158.

Léhner család 55, 90, 622.

Léhner Ilka 55.

Lehner-puszta 55, 90.

Léhner Sándor 55.

Léhner Vilmos 90, 294.

Leicht Erzsébet 294.

Lelbach Keresztély 114.

Lelkészek (középkoriak) 421.

Leletek 36, 37, 38, 40, 45, 46, 54,

60, 64, 65, 68, 70, 74, 80, 83,

90, 94, 96, 97, 98, 106, 110,

113, 117, 120, 145, 150, 348.

Len 308.

Lencsen-puszta 116.

Lenczi-puszta 172.

Lengyák György 196.

Lengyár 57.

Lengyel család 45, 48, 49, 53, 56,

60, 64, 66, 68, 69, 73, 75. 83,

84, 85, 87, 96, 104, 105, 106,

115, 116, 123, 124, 126, 139,

141, 142, 148, 151, 155, 162,

165, 166, 167, 168, 170, 172,

622.

Lengyel Gáspár 492.

Lengyel István 196, 279.

Lengyeltóti 104.

Lengyel Miklós 474, 476.

Lenner Emil 290.

Leposics Ignáczné 231.

Létai család 48, 53, 65, 73, 107,

109, 115, 118, 125, 129, 169, 170.

Levéltár (megyei) 493.

Libiczkozma 105.

Lichtenstein F. Lajos 255.

Liliomhegy 90.

Lipót II. 499
Lipótfa 44, 45,

Lipoltfalvi család 45.

Lippa-puszta 96, 126.

Liszó 105.

Lits Gyula 255.

Lóka-puszta 37.

Lók-puszta 116, 118.

Longobárdok 356.

Lonka-puszta 58.

Lorántfi család 47, 49, 65, 74, 79,

80, 83, 99, 100, 119, 127, 130,

136, 151, 160, 180.
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Loránth család 150.

Losoncéi család 35.

I.ósy J'ál (császári) 286.

Lótenyésztés 315.

Lóversenytér 94.

Löwensohn Henriimé 104.

Löwy Ferencz 293.

Löwy Mór dr. 255.

Lucza család 119.

Lucza-puszta 96.

Ludas-puszta 105.

Luksits Ambrus ü4.

Lullahegy 107.

Lulla-puszta 167.

l.vka Katalin 75.

Maár Gyula 93, 228, 332, 575, 570.

Macsay Lajos 278.

.Madarász család 55, 57, 58, 59,

70, 73, 90, 93, 96, 97, 100, 110,

113, 117, 120, 151, 172, 622.

.Madarász József 240, 256, 538.

.Madarász László 227, 256, 479,

480, 481. 520, 522.

Madársára-puszta 116.

Madraczi-telep 134.

.Magányos-puszta 45.

Magasd-puszta 129.

Magashegy-puszta 177.

Magyal-puszta 39, 100.

Magyaratád 105.

Magyar család 36, 43, 66, 80, 104,

115, 134, 167.

Magyaregres 106.

Magyarlad 106.

Magyarlukaí'a 106.

Magyar Mátyás 190.

Magyarod-puszta 147.

Magyaros-puszta 161.

Magyaróvölgy-puszta 145.

Magyarújfalu 107.

Magyary-Kossa család 66, 98, 99.

Maislis Mór dr. 256.

Maithényi család 39, 53, 68, 84,

116, 124, 162, 172.

Mák 308.

Makár János 470.

Makay család 55.

Makfalvay Géza 97, 191, 195, 196,

290, 296, 575, 576, 578, 579,

580, 586, 589.

Makfalvay Géza birtoka 332.

Maiadén család 89.

Malária 223.

Malik család 46, 100, 105, 115,

129, 130, 135, 136, 150.

Malik Mátyás 196.

Malmok, különfélék (lásd : Gz-
malmok).

Malomház 140.

Malomlak 56.

Mamocs-puszta 105.

Mándy Sámuel 76, 119, 134, 135.

Márczadó-puszta 178.

Marczali 107, 280, 382.

Marczali család 35, 40, 43, 45, 47,

49, 55, 57, 67, 70, 76, 83, 93,

98, 99, 100, 103, 107, 126, 127,

129, 130, 133, 135, 150, 160,

168, 176, 405.

Marczali Henrik dr. 256.

Marczali János 411.

Marczali kórház 229.

Márfly család 75, 115, 172, 623.

Márfly Béla 75, 172.

Márfly Emil 83, 84, 196, 296, 571,
575.

Márfly Emil birtoka 332.

Márfly József 133.

Márfly Józsefné 100.

Margalit Alfréd 89.

Margalit Alfréd és Ödön bérlete

326, 334.

Margit-major 115.

Margit-puszta 178.

Mária királyn 403, 405.

Mária-major 123.

Mária-puszta 150.

Mária-telep 39.

Mária Terézia 490, 552.

Mária Valéria-egyesület 231.

Marietta-puszta 78.

Markócz 107.

Markos család 64.

Markövich kanonok 186.

Markovics Gyula 196.

Márkus család 126.

Marosd-puszta 147.

Marót-puszta 94.

Maróti család 119.

Martinovics 500.

Marton Andor 257.

Marton család 69, 94, 115, 623.

Márton Gábor 286.

Márton-puszta 172.

Mártoni család 171.

Martyn család 90.

Matkovics család 156.

Mattasek család 118.

Matild-puszta 69.

Matolay József 171.

Matulia család 88.

Matusek család 36, 108.

Mátyás Eusebius 257.

Mátyás király 411, 412.

Máttyus Arisztid 566, 569.

Mautner Albert 171.

Mayer Bérezi 190.

Mayer Ignácz dr. 294.

Mednyánszky Sándor 566, 569.

Medvéi család 151.

Megyei könyvtár 510, 517.

Megyei tisztviselk 462, 472, 485,

Meggyes-puszta 100.

Méhészet 316.

Mekszikó-puszta 36.

Melczer család 152, 172, 179.

Melhard Gyula 257.

Melius Juhász Péter 235, 257, 542.

Meller Henrik 57.

Mélykút-major 68.

Méntelep 114.

Merenye 108.

Mérey család 39, 44, 45, 53, 56,

60, 66, 69, 73, 75, 83, 84, 86,

87, 97, 116, 124, 142, 148, 151,

152, 155, 159, 162, 167, 172,
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Mérey József 227, 518, 525, 536.

Mérey Kálmán 258.

Mérey Károly 185, 538.

Mérey Mihály 258.

Merev Mór 258, 531.

Mérey Sándor 513, 514, 515, 517.

Merka-puszta 165, 172.

Mernye 108.

Mernyeszentmiklós-puszta 108.

Mersi-puszta 69.

Mesék 217.

Messer család 48, 60, 66, 100,

115.

Messits György 279, 291, 296.

Mesteremberek 199.

Mészáros és hentesipartárs. 190.

Mészáros József 190.

Mészöly család 53.

Mesztegny 108, 382.

Mezcsokonya 109.

Mezgazdaság 301—308, 483, 516.

559.

Mezgazd ipar r.-t. 314. 315, 3:::;.

Miháld 109.

Mihályfa-puszta 147.

Mihály-major 64.

Miké 110.

Miklai család 123.

Miklós család 98, 169.

Miklós Gyula 279.

Miklós György 573.

Miklós István 569.

Miklósi 110.

-Miklósi család 119.

Miklósi Gyula 258.

Miksa király 412, 413, 449, 453,

454, 455.

Mille család 130.

Millennáris emlék 79, 97.

Millennium 576.

Mlinarics család 46.

Misei-nemzetség 126.

Mitzger Imre dr. 258.

Mitzger Miksa dr. 229.

Mocsarak 28.

Mocsármány 99.

Mócsy család 99.

Mohácsi szl 105.

Mohácsi vész 414, 541.

Mohar József 294, 296.

Molnár Endre 191.

Molnár József 103.

Molvány 110.

Molványhíd-puszta 113.

Monostorok 422, 423.

Monoszlai család 45, 180.

Monoszló-nemzetség 168, 593.

Montenuovo Alfréd 63, 123, 171.

Móré család 125, 161.

Móriczfa-puszta 165.

Móriczhely-puszta 146.

Morlin Emil dr. 196.

Mórocz család 36, 58, 59, 68, 170.

Moróczay család 104.

Morvay Mihály 178.

Mosdós 113.

Mosdóssy Imre 258.

Mózes Imre 258.

Mozsgó 113.

Mozsgói szlhegy 113.

Muczi-puszta 127.

Mujzer család 160.

Mujzer József 525.

Mujzer-tanya 160.

Munkásbiztosító pénztár 190.

Munkásgimnázium 298.

Munkásviszonyok 312.

Murád szultán 456.

Muraközy család 127.

Murlasy család 127.

Mustos család 68, 90.

Musztafa aga 181.

Müfest- és vegytisztitó-gyár 190.

Müjéggyár 189.

Müller Sándorné 316.

Mvészek 235—270.

Nadalosmajor 142.

Nadalos-puszta 169.



Név- és tárgymutató 649

Nádfonatgyár 94.

Nádasdy család 35, 36, 44,

57, 63, 64, 66, 68, 69, 70,

78, 79, 84, 87, 89, 96, 99,

105, 107, 108, 109, 118,

127, 129, 133, 141, 147,

157, 160, 162, 165, 168,

171, 177.

Nádasdy Ferencz 456.

Xádassy István 48.

Nádasdy Tamás 439, 444, 479,

Nádosy család :'>4.

Nádosy Elek 34, 113, 120.

Nagócs 113.

Nagyág-puszta 90.

Nagyatád 114, 381.

Nagyatádi kórház 230.

Nagybábony 116.

Nagybajom 115.

Nagybalogd-puszta 50, 115.

Nagybányászóhegy 161.

Nagybaráti-puszta 147.

Nagybaratin-puszta 74.

Nagyberek 14, 28, 29.

Nagyberekpuszta 141.

Nagyberény 116.

Nagyberki 117.

Nagy család 43, 44, 48, 54,

64, 66, 69, 75, 79, 83, 84,

87, 110, 116, 119, 127,

135, 136, 139, 146, 149,

155, 162, 167, 171.

Nagycsepely 117.

Nagydobsza 117.

Nagydombi szölö 47.

Nagyerd-puszta 44.

Nagy Ferencz 296, 587.

Nagyfokos-puszta 37.

Nagygomba 118.

Nagy György 115.

Nagyhomok-puszta 58, 155.

Nagy János 83, 491, 492.

Nagy Károly császár 357.

Nagykorpád 118.

Nagykürtös 133.

Nagylábu család 34, 113.

Nagy Lajos 195, 402.

Nagylucsei család 43, 44, 47,

68, 85, 170.

Nagymartom család 109, 115.

Nagy Ödön 292.

Nappallér-puszta 103.

Nagy-puszta 69.

Nagyszakácsi 119, 382.

Nagyszakácsi család 119.

Nagyszállás-puszta 134.

Nagyszl 126.

Nagytatárvár 105.

Nagytoldi-puszta 89, 425.

Nagytótvárosmajor 67.

Nagyvágástanya 59.

Nagyváthy Antal 446.

Nagyváfhv János 240, 286.

Nahiék 463, 464.

Nándormajor 171.

Nápolyi László 406.

Napszámárak 312.

Napszámosok 199.

Nassuf bég 459.

Xaszluhácz Ödön 259.

Nedeczky család 75, 90, 156.

Nefczern család 158, 159.

Négyföldes-puszta 67.

Nehm tábornok 474.

Nemecsek Gyula dr. 230.

Nemesdéd 1Í9.

Nemesi felkelés 490, 502, 507.

49, Xemesi összeírás 594, 601.

77, Nemesi vizsgálatok 601.

103, Nemeske 120.

126, Nemeske-puszta 120.

148, Nemeskisfalud 120.

169, Nemes testrség 491.

Nemesvid 120.

Németegres 123.

Németek 198, 221.

480. Németh Antal 182, 227.

Németh család 73.

Németh Ignácz 279, 289.

Németh Péter 530.

Németlad 123.

Németlukafa-puszta 34.

Németstírtí-puszta 36.

Német telepítések 471.

Németujfalu 123.

Németujvári család 141.

Németujvári Iván 398, 400.

Nemzeti ellentállás 581.

Nemzeti iskola 281, 282.

Nemzetiségek 221.

Nemzetiségi viszonyok 198.

Nemzetrség 525, 526.

Neogrády Imre 499.

60, Neolith-kor 345.

85, Népesség 30.

128, Népfelkelés 527, 530.

152, Népköltészet 218.

Népkör (kath.) 109.

Népmulatságok 200.

Népmvészet 205.

Népnevelési egyesület 63.

Néprajz 197—222.
Népszámlálás 566, 570, 576.

Népszokások 206—212.
Népszövetség (kath.) 94, 96, 145.

Népviselet 200—202.
Nessi Pál 579, 581.

Neumann Zsigmond 259.

Nezdei család 100.

Nezde-puszta 160.

Niczky család 47, 48, 57, 67, 7:;,

86, 90, 96, 113, 117, 128, 130,

148, 149, 151, 178, 624.

60, Niczky Ferencz 178.

Niczky György 484, 527.

Niczky László 73.

Niczky László gr. birtoka 328.

Nikla 123.

Nikolics Szilárd 195.

Noé-nemzetség 49.

Noszlopy Antal 259, 530.

Noszlopy család 169, 624.

Noszlopy Gáspár 182,528,530,531.
Noszlopy Tivadar 259, 530.

Nóvák János 587.

Nóvák család 109
Negylet 104.

Xugent tábornok 182, 527, 530.

Nyárády család 73.

Nyárádi János 286.

Nyáros-puszta 149.

Nyáry család 125.

Nyéki 168.

Nyelvjárás 215—217.
Nyeste Teréz 292.

Nyesthegy-puszta 160.

Nyikos család 277.

Nyim 124.

Nyir-puszta 170.

Nyitray család 66, 98, 116, 124,

128, 162.

Nyomdák 192.

Nyugati major 46.

Nyugdíjintézet (megyei)

Nyúl Gábor 284.

.16.

Ocskay Antal 517.

Odescalchi család 49, 140.

Oláh-telep 58.

Olajhegy 45.

Ola'y Lajos 292, 579, 581, 585.

Olasz család 40.

Olvasókörök 35, 36, 37, 44, 46,

55, 57, 58, 63, 73, 78, 89, 94,

98, 99, 103, 110, 115, 116, 119,

123, 124, 126, 129, 135, 136,

145, 147, 148, 151, 158, 161,

165, 171, 175, 178, 510.

Olvasótársaság 510.

Onori család 66, 80, 95.

Onti-major 54.

Opuliai László 180.

Orbán Gábor 284.

Orczy család 73, 124, 134, 624.

Orda 125.

Orel Géza 195.

Orlai Antal dr. 259.

Orü család 110.

Orosz betörés 530.

Oroszi-major 63.

Oroszy Ben 504.

Orros család 119, 139.

Orsich család 125, 161.

Országgylések 393, 413, 484, 490,

492, 505, 506, 507, 508, 510,

512, 514, 517, 519, 520, 525,

537.

Országh család 58, 80, 83, 118,

152, 155, 159, 172, 179.

Országos vásárok 191.

Orvosok 485.

Orvosügy 224.

Osli-nemzetség 95, 114, 593.

Osztopán 125.

Osztopáni család 60, 68, 85, 86,

99, 110, 127, 148, 176, 178.

Osztrogótok 356.

Ótocska Béla 150.

Óvodák 295.

Ozorai Pipo 159.

Öllevölgy 69.

Ölyvös-puszta 89.

Önkényuralom 508, 530.

Önsegélyz (segély) egyesületek

50, 84, 88, 98, 103, 115, 117,

.. 140, 147, 158, 161, 167.

Öntözés 305.

Ördög család 172

Öreghegy 98, 99, 109, 162.

Öreglak 125, 378, 465.

Öreglak-puszta 126.

Öregzsippó 45.

Örsi család 68, 177.

rtilos 126.

Öshalmok 345, 352.

skor 344—354.
skori leletek (lásd Leletek).

Östelepek 354.

szöd 24, 126.

Öszpöte-puszta 134.

Öszpötey család 134.

Összeírások 453, 454, 455, 469,

482, 494, 502, 594, 599.

Ötvös 126.

Ötvösmüvek 35, 77, 79, 97.
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Pacsérvisnye-puszta 172.

Paezay István 229.

Páczod-puszta 97.

Pád-puszta Tí).

Pados család 83, 1 L8.

Páhy Ödönné 55.

Paintner Mihály 289.

Paiss Boldizsár 495, 500.

Paiss család 55, 95, 99
:
115, 625.

Paiss Mihályné 55.

Paiss-puszta 55.

Pajty család 171.

Pakosi család 136.

Paksi család 56.

Palagyár 189.

Palaj-puszta 171.

Pálffv család 58, 83, 115, 119.

Pálffy János 473, 490.

Pálkuti szlhegy 78.

Pallavicini Ede" '69, 78, 93, 113,

139, 152, 196, 317, 577.

Pallavicini Ede rgróf uradalma
336, 342.

Pallavicini Edéné 196.

Pál-major 116.

Palocsay család 172.

Pálóczi Horváth Ádám 115.

Pálosok 424.

Palota-puszta 165.

Pamuk 127.

Pandúrok 492.

Pannonhalmiak 426.

Pápai tizedjegyzék 415.
Pap család 119.

Paperdö-major 55.

Paphuta-puszta 95.

Pap János 259.

Pap József 259.

Papp István 259.

Papp Kálmán 195.

Páprágy-puszta 156.

Parragát-puszta 93.

Parai János dr. 227.

Parall Gusztáv 231.

Parczellázás 303.

Pászthory család 66.

Pat 127.

Pat-puszta 77.

Pata 127, 378, 382.

Patachich Sándor 400, 491.
Pataky család 33.

Pataky-puszta 90.

Pataky Vincze 115.

Patalom 128.

Patcza 128.

Patihid-puszta 170.

Patkó István 538.

Patosfa 128.

Pátró 128.

Pátrohi család 119, 120.

Pattantyús család 150.

Paulina-puszta 89.

Pécz-nemzetség 47, 49, 57, 65,

79, 80, 103, 107, 128, 135,593.
Pekry család 40, 56, 57, 60, 70,

83, 84, 98, 99, 103, 127, 128,

148, 152, 160, 165.

Pél-puszta 63.

Pompflinger Katalin 125, 235,

441, 542.

Pempflinger Márk 235.

Péntekhely 39.

Perczel Vilmos 159, 179.

Perdócz-major 47.

Perecseny-puszta 177.

Perényi Péter 440.

Pergen család 140.

Pergen Johanna 83, 140, 342.
Perneszy család 33, 36, 43, 44,

48, 49, 50, 55, 59, 60, 69, 80,

83, 85, 86, 87, 93, 95, 96, 99,

108, 110, 114, 124, 125, 127,

134, 135, 136, 140, 145, 147.

152, 155, 159, 167, 171, 176,
178, 593, 625.

Perneszy Egyed 443.

Perneszy Farkas 449.

Perneszi-puszta 110, 383.

Péry család 141.

Pestis 223, 413, 489.

Pészei család 68.

Pethö család 40, 54, 63, 80, 90,

96, 114, 117, 145, 150, 159.

Pethö Gergely 460.

Petenye-puszta 127.

Péterfy Sándor 556.

Péterhida 129.

Péterpál-major 115.

Pete Zsigmond 260.

Peti József 260.

Peti Lörincz 288.

Petrács-puszta 151.

Petracsek Vilmos 45.

Petrich család 55.

Petrovszky család 134.

Pettend 129.

Pettend-puszta 73.

Pille-puszta 103.

Pintér György 260.

Piringer Mihály 260.

Plachner Sándor 196, 231, 587.

Plakovics család 54.

Plébániai iskolák 280.

Pócza-puszta 100.

Podgoriay család 129.

Pogány Béla 279.

Pogány család 45, 63.

Pogány Józsefné 196.

Pogányszentpéter 129, 425.

Pogánysziget 175.

Póka 'család 55, 84, 119, 130,

146, 149.

Pöki család 86, 159.

Poklosi 129.

Pok-nemzetség 39, 95.

Pokócz család 119.

Pokolvar 223.

Polány 130.

Poláni család 78.

Polányi Lajosné özv. 196.

Polatsik család 98.

Polatsik S. örökösei 100.

Polatsik testvérek hirtoka*'33*.

Polgári iskolák 291—294.'
Polgár János 100.

Polgármesterek 182.

Politzer Géza 315.

Pollák Ferencz 179.

Pongrátz Béla 260
Pongrácz család 48, 55, 73, 76, 88.

Pongrácz Ferencz 556.

Pongrácz Károly 290.

Pongrácz Matild 56, 133.

Pontusi tenger 1.

Porcz család 127.

Porkoláb család 68, 134, 135, 150.

Porkoláb Zsigmond 195.

Porrog 130.

Porrogszentkirály 130.

Porrogszentpál 130.

Poór Sándor 279.

Pósa-puszta 50, 53.

Posta 559.

Póstelek-puszta 159.

Pótadó 579.

Poto János 190.

Potony 133.

Potony-puszta 133.

Pottyondi család 90.

Pozsgay Pál 284.

Psik Lajos 579.

Psik Lajosné 231.

Pulay család 60, 87, 170.

Pulkova-major 103.

Pulszky Károly 573.

Pusztaberény 105.

Pusztagát 155.

Pusztakovácsi 133.

Pusztamalom 148.

Pusztamez-telep' 86.

Pusztasomodor 140.

Pusztaszemes 133.

Pusztaszentgyörgy 104.

Puteány család 60, 148.

Putri-puszta 106.

Püspök-csárda 100.

Püspökségek 415, 425, 430, 431,

432.

Pörös-puszta 97.

Pösze-puszta 33.

Práger József 279.

Premontreiek 426.

Prépost-puszta 119.

Prépostságok 422, 423, 425, 426,

431.

Prilisauer Adolf 290, 298.

Prodaviczi család 84, 103.

Prósza-puszta 133.

Protestáns iskolák 281.

Protestantizmus 542.

Pyrker család 625.

Rablóvilág 395, 412, 517, 538, 562.

Rabutin 474.

Ráczegres-puszta 178.

Rácz Jen 146.

Ráczrs-puszta 156.

Rácz telepek 466.

Rád-nemzetség 104, 148, 592.

Rád-puszta 104.

Ráday család 135.

Rádai Gyula 297.

Radó család 169.

Radó Dániel 535.

Radvánszky Géza 105.

Rágnicza-major 105.

Rajky család 129.

Rajner Pál 566.

Ráknyi-puszta 89.

Rákóczi Ferencz II. 181, 473, 58L
585.

Rákó-puszta 86.

Raksányi Árpád 230.

Ráksi 133.

Ráksi-puszta 134.

Rapoli család 169, 170.

Rapoly 383.

Ratio educationis 281.

Rátky család 78, 79.

Rátót-nemzetség 45, 128. 156, 593;

Rebecz-puszta 171.

Recsek család 119.

Rédl Katalin 294.

Reéz Pál 192. 260, 279.

Ref. egyház 546, 549, 552.

Regdon Lajosné 133.

Regdon-puszta 133.

Regethey család 80, 162, 167.
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Régiségek 37, 45, 57, 64, 79, 88,

93, 96, 97, 110, 113, 146, 148,

150, 152, 162, 167, 344-354.
Reményi Samu 196.

Remete-puszta 149.

Rencz Béla 230.

Répás kerület 484, 493, 505.

Répás-puszta 167.

Repcze 308.

Révay család 75, 83, 84, 142, 162,

167.

Révfalu 134.

Révy László dr. 195.

Richárd-major 49.

Rigó-major 165.

Rihmer család 148.

Rindsmaul család 36, 37, 45, 54,

60, 75, 90, 106, 107, 115, 134,

136, 140, 141, 170, 471.

Ring Lipót és Samu 100, 125.

Rinyabeseny 134.

Rinya-forrás 120.

Rinyahosszüfalva 134.

Rinyakovácsi 134.

Rinyamelléki család 45, 87.

Rinya-puszta 80.

Rinyaszentkirály 135.

Rinyatamási-puszta 70.

Rinyaujlak 135.

Rinyaujnép 135.

Rinyaujnépi-puszta 136.

Rippl-Rónai József 241, 260, 291.

Ritics-puszta 157.

Róbert Károly 398.

Roboz család 63, 124, 625.

Roboz István 192, 261, 279, 528,
529.

Roboz Zoltán dr. 261.

Roder Adolf 261.

Roggendorf 439.'

Rókamalom-major 53.

Rokkant és nyugdíjegylet 190.
Rókus család 114.

Rómaiak kora 351, 355.

Róm. kath. egyházak 548.
Róna Béláné 162.

Rónai Sámuel 279.

Ropol-puszta 168, 180.

Ropoli család 110, 127, 146.

Rosenberger Alajos dr. 230.

Rosty család 33, 43, 59, 60, 69,

83, 85, 87, 127, 170.

Rosty János 501.

Rozgonyi család 33, 66, 100, 116,
124, 128, 130, 136, 162, 167.

Rozgonyi Czeczilia 409.
Rozgonyi György 261, 410.
Rozgonyi János 411.

Rozgonyi Sebestyén 411.

Rozs 3Ö6.

Rózsahegy 34.

Rózsamajor 58, 83.

Rózsa-puszta 161.

Rubido-Zichy család 634.

Rubido-Zichy Iván gróf birtoka
336.

Rudolf király 460.

Rudolf trónörökös 574.

Ruífy család 46.

Ruházat 200—202.
Rumbach Gézáné 100.

Rupdi család 87.

Rupolyi család 170, 171.

Rupolyvári család 180.

Ruppert György 48.

Rusa Ern dr. 279.

Sághy család 73, 75, 97, 159.

Ság-puszta 105.

Ságvár 136.

Ságvári szlhegy 136.

Saitz család 130.

Sajó Sándor 262.

Sajtó 192, 279.

Salamon Gyula 229.

Salamon király 385.

Salgó Sándor 192, 262, 279.

Saller család 75, 116, 160, 162, 175.

Salm Miklós 452.

Salomvári család 33, 93.

Sáncz-puszta 44.

Sand 136.'

Sándi-puszta 73.

Sandi szlhegy 136.

Sándor család 127.

Sándor László 474, 475.

Sándor-puszta 47, 64.

Sándorfi család 118.

Sankó Boldizsár 474, 476.

Sankó Miklós 479, 481.

Sántos 136.

Sápa-puszta 116.

Sári család 115.

Sári-puszta 93, 94.

Sáritag 116.

Sarkadi Károly 286, 287.

Sárkány család 39, 50, 79, 80,

106, 109, 141, 175.

Sárkánytó-puszta 113.

Sárközy Albert 515, 518, 525, 526,
529, 531.

Sárközy Béla 566, 581, 582, 584.

Sárközy család 40, 44, 58, 65, 75.

78, 95, 97, 106, 107, 115, 116,

127, 133, 134, 147, 627.

Sárközy Erzsébet 95.

Sárközy György 95.

Sárközy Imre 115, 262.

Sárközy Imre birtoka 336.

Sárközy István 56, 115, 237, 262,
277, 286, 510.

Sárközy János 115, 286, 482.
Sárközy Jen 115, 336.

Sárközy Jusztina 115.

Sárközy Kálmán 230.

Sárosd-tanya 110.

Sarolta-puszta 75.

Sárossy Gergely 294.

Sáry Gergely 530.

Sáské-puszta 84.

Sásrét-puszta 34.

Satzger család 33, 43, 93, 605.

Satzger Géza 33, 324.

Satzger Keresztély 578.

Satzger Pál 43, 93, 124, 325.

Sávoly 139.

Sávolyi 119.

Sávolyi-major 139.

Sckaffer Kálmán 179.

Schaeffer Károly dr. 228.

Schauroth család 159.

Schmidegg család 48, 96, 97, 113,

117, 152.

Smidegg László gr. 499, 501, 502.

Schmit Rezsné 316.

Schneller Béla 190.

Scholz Gyula 195, 228.

Schön Bernát 262.

Schön József 262.

Schröder Béla 279.

Schröder József 182.

Sebestyén Ede 262.

Sebestyén Pál 278.

Sebe Zsuzsanna 292.

Sebk Imre 190.

Sebk Jen 192.

Seckendorf család 124..

Segélyegyletek. (Lásd : Önsegélyz
egyletek.)

Seger család 141.

Segösdi kerület 374, 415.

Séllyey Gergely 474.

Selyem-major 33.

Selyemtenyésztés 317.

Selyemtenyésztési felügyelség
114.

Septey család 130,

Serek József 195.

Sertéshízlaló 44.

Sertéstenyésztés 315.

Séta Pista 565.

Setétkerék-puszta 116.

Sibrik család 146, 156.

Sidó Boldizsár 482.

Siger család 133.

Sigray család 46.

Sigray Jakab 501.

Sigray József 482, 484, 509.

Sigray Károly 493, 496, 501, 502.

Siketnéma intézet 297.

Siklósi család 97, 125, 627.

Siklóssy Gyula 125, 241, 265.

Sikota-puszta 170.

Simaházy család 83, 146.

Simrer Sándor 46.

Simon család 171, 605.

Simonfa 139.

Simongát-puszta 76.

Simon-major 85, 134.

Simonovics család 130.

Sina család 76, 105, 106, 119,

134, 135.

Sió 29.

Sió-puszta 103.

Sípos család 119.

Siskovics család 48, 97.

Siva-puszta 69.

Skerlecz család 140.

Skublics család 56.

Smodits család 129.

Sobri Józsi 517.

Sohár Ferencz 2S4.

Soldos család 119.

Soltra Lajos 286.

Solti család 66.

Solymossy család 49.

Solymossy Ödön 50, 76.

Som 139.

Somhegy-puszta 86.

Somi család 86, 109, 146, 156.

Somlyay család 95.

Somlyói család 151, 171.

Sommer Emil 195.

Somodor 140.

Somogyacsa 140.

Somogyapáti 140.

Somogyaracs 140.

Somogyaszaló 141.

Somogybükkösd 141.

Somogycsicsó 141.

Somogydöröcske 141.

Somogyfajsz 142.

Somogyfeiiéregyház 142.

Somogyfok-puszta 94.

Somogyhárságy 142.

Somogyhatvan 142.

Somogyi család 38, 39, 43, 49,

75, 85—97, 113, 118, 120, 123,

135/146, 151, 161, 167, 177, 628.
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Somogyi Ede 265.

Somogyi Gyuláné 152.

Somogyi Károly üti'.

Somogyi Lajos 529.

Somogyi Mór 265.

Somogyjád 14.">.

Somógymegyei vándort alkatársa-

ság ül.
Somogysámson 145.

Somogysárd 145.

Somogysimonyi 146.

Somogyszeritmiklós 14ii.

Somogyszil 146.

Somogyszob 147.

Somogytarnócza 147.

Somogytúr 148. 383.

Somogyudvarhely 14í).

Somogyvámos 149.

Somogyvár 149, 363, 364, 378.

Somogyvisonta 150.

Somogyviszló 151.

Somogyviszlói-puszta 151.

Somssich Adolf gr. 37, 48, 97.

Somssich Adolf gr. uradalma 332.

Somssich Andor^llO, 196, 579.

Somssich Antal 69. 482, 484, 490,

491, 501.

Somssich Béla gr. 37, 195.

Somssich Béla gr. birtoka 325.

Somssich család 37, 44, 45, 48,

55, 69, 70, 76, 77, 84, 88, 97,

98, 106, 107, 110, 115, 128, 134,

136, 139, 141, 146, 150, 151,

159, 169, 171, 237, 290, 628.

Somssich Eszter 97.

Somssich Géza gr. 45, 191, 192,

196.

Somssich Géza gr. birtoka 325.

Somssich Gyula 191.

Somssich Imre gr. 49, 76, 86, 95,

171, 286, 295, 301, 314, 527,

537, 538, 569, 571.

Somssich Imre gr. uradalma 328,

333.

Somssich János 134.

Somssich József gr. 128, 301.

Somssich József gr. birtoka 338.

Somssich László gr. 323.

Somssich Lázár 265.

Somssich Lrincz 539, 561.

Somssich Miklós 115, 146, 182,

265, 301, 314, 315, 338, 508,

512, 514, 517, 538.

Somssich Pál 182, 185, 236, 240,

265, 286, 289, 290, 295, 517,

519, 532, 537, 538, 566, 569,

573.

Somssich Pongrácz 181, 266, 510,

511. 512, 513, 515.

Somssich Viktor 37, 136, 141.

Soponya-puszta 109.

Sós család 99, 127.

Sósgát-puszta 109.

Sósréti-tanya 74.

Sostorics György 229.

Sörfz 189.

Sörnye-puszta 146.

Spincz-puszta 175.

Spissich család 75, 84, 87, 89,

124, 162, 172.

Splényi József 496.

Spongor család 141.

Sportegyesületek 84, 115, 196.

Sport-klub 84, 115.

Sréter Lajos 566, 569.

Stanits család 100.

Stanz János 191.

Statárium 565.

Stefaich család 90, 120, 628.

Stéher család 90.

Steinbach Mórné 100.

Steinitz Imre bérlete 331.

Stephaics Pál 120.

Stern Lajos bérlete 328.

Stetz László dr. 195.

Suheitl-puszta 97.

Sulyok Balázs 181.

Sulyok család 60, 80, 83, 95, 100,

106, 117, 144, 149.

Sulyovszky család 162.

Sulyovszky Dezs 583.

Surd 151.

Susány-puszta 168.

Suttyánszky Mária 294.

Sülyedt vár 70.

Sváb Sándor 40.

Svastics Aladár 156.

Svastics család 110, 155, 156, 629.

Svastics Gábor 539.

Svastics Gyula 573.

Svastics Lajos 227.

Svastics Nándor dr. 195.

Svastics Pál 528.

Svévek 356.

Szabadhegy 151.

Szabadi 151.

Szabados Imre 195.

Szabadságharca 1848/49. 521.

Szabás 152.

Szabó Árpád 195, 196.

Szabó család 43, 85, 98, 110, 119,

151, 165, 629.

Szabó Ferencz 289.

Szabó István 191, 192, 196, 587.

Szabó János 155.

Szabó Kálmán 291, 293, 296, 297,

298, 568, 573, 584, 587.

Szabó Károly 190.

Szájbély Gyula 110.

Szakácsi család 119.

Szakáll család 129.

Szakegyesületek (ipari) 190.

Szakiskolák 294—297.
Szák-nemzetség 49, 96, 113, 179,

593.

Szákosfalvi család 44, 86, 87, 152,

159.

Szalacskai földvár 117, 351, 352.

Szalacskahegy 117.

Szalacska-puszta 96.

Szalámigyár 189.

Szalay család 36, 39, 47, 57, 113,

119, 124, 126, 128, 130, 133,

151, 172, 629.

Szalay Fruzina 192, 266.

Szalay Gyula 266.

Szalay Imre 569, 573, 579.

Szalay Imréné 39.

Szalay István 266.

Szalay József 229.

Szalay Károly 279, 573, 579.

Szalay Kelemen 453.

Szalay László 148.

Szalay Nikodém 227, 535.

Szalmahüvelygyár 94.

Szalók-nemzets'ég 33, 34, 116, 593.

Szalóky Dániel 278.

Szanácsi-szltelep 147.

Szandzsákok 463, 464.

Szánthay család 55, 73, 127, 146,

149, 169.

Szántó család 97.

Szántód-puszta 177.

Szaplonczay Manó dr. 196, 224,

228, 229. 571.

Szapolvai János 413, 414, 436,
441/

Szár család 148.

Szárazrét-puszta 48.

Szarkástó-puszta 127.

Szarkavár 88.

Szárszó 24, 152.

Szarvasmarha 314.

Szarvas-puszta 103.

Szathmáry Károly 566, 569.

Szatmári béke 548.

Széchenyi Aladár gr. 70, 226, 266,

573, 580, 581, 584, 585.

Széchenyi Andor Pál gr. 50, 56,

67, 107, 166, 315.

Széchenyi Andor Pál gr. uradalma
335.

Széchenyi Antal gr. 148.

Széchenyi Antal és Frigyes 316,

341.

Széchenyi Bertalan gr. 64, 196,

301, 317.

Széchenyi Bertalan gr. uradalma
327.

Széchenyi család 35, 44, 47, 49,

50, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 64,

65, 67, 70, 73,. 76, 77, 83, 84,

93, 98, 99, 103, 104, 105, 107.

108, 123, 129, 133, 135, 148,

150, 151, 156, 161, 165, 166,

168, 169, 177, 402, 629.

Széchenyi Dénes gr. 231.

Széchenyi Emil gr. 103, 334.

Széchenyi Ferencz gr. 236, '495,

502.

Széchenyi Frigyes gr. 148.

Széchenyi Géza gr. 63, 135, 151,

191, 315, 317. ..

Széchenyi Géza gr. uradalma 326.

Széchenyi Imre gr 54, 150. 226,

266, 278, 576.

Széchenyi Imréné 127, 150, 322,

341.

Széchenyi István gr. 77, 84, 161,

331.

Széchenyi Lajos gr. 301.

Széchenyi László gr. 84, 108, 168.

Széchenyilepled-major 64, 65.

Széchenyi Pál gr. 267, 511, 569,

573.

Széchenyi Péter gr. 77.

Széchenyi Viktor gr. 99, 133.

Szecsényi család 115, 169, 170.

Szécsényi gylés 476.

Szederjesihegy 93.

Szegedi Kiss István 542.

Szegedi Sándor 182.

Szegedy család 68, 79, 80, 136,

150.

Szegedy-Ensch család 79, 630.

Szegedy-Ensch Sándorné 79.

Szegedy Pál 473, 475, 481.

Szegedy Sándor 517, 520.

Szegfi Mór Mihály 267.

Szehenfa-puszta 158.

Szekcsi család 151.

Szekcsi Máté 450.

Székely család 70, 76, 116, 125,

128,* 140, 142.

Székely Ferencz 191.

Székely Sámuel 267.

Székely Sándor 190.
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Szelczei család 95, 141.

Széles család 119.

Széles-major 63.

Szelestev család 33, 59, 60, 69,

110, 115.

Széli Péter 181, 443.

Szemnecz Emil 267.

Szend-puszta 45.

Szenna 152.

Szenta 155.

Szentandrássy család 134.

Szentaújmajor 155.

Szentbalázs 155.

Szent Benedekrend 426.

Szentbenedeky család 39, 87.

Szentborbás 156.

Szenté család 148.

Szenteli család 148.

Szentegyed-puszta 34.

Szent-Erzsébet 378.

Szenterzsébeti család 45.

Szent Ferenczrend 424.

Szentgáli család 34, 113.

Szentgáloskér 156.

Szentgyörgyi család 33, 40, 47,

50, 99, 100.

Szentgyörgyvárihegy 146.

Szentháromság-puszta 46, 383.

Szentimrei földmívesiskola 324.

Szent Imre kápolna 291.

Szent Imre-puszta 84, 116.

Szent István 362, 363, 364, 415.

Szentiván-puszta 69, 159.

Szentiványi család 159.

Szent János lovagok (lásd : János-

lovagok).

Szentkereszt-puszta 127.

Szentkirályi család 135.

Szent László 386.

Szentlászló 156.

Szentlászlómonostora-puszta 136.

Szentlászló-puszta 49.

Szentléleky kapitány 503.

Szentluka-puszta 67.

Szentmargitta-puszta 48.

Szentmárton-puszta 34.

Szentmihályfa-puszta 123.

Szentmihályhegy 126.

Szentmihály-puszta 123.

Szentmiklósi család 95.

Szentmiklós-puszta 108, 113.

Szenttamás-puszta 53.

Szent-Péter 382.

Szentpéter-halásztelep 66.

Szentpéteri család 60.

Szentpéter-puszta 46, 69.

Szenyér 157, 378, 382.

Szenyesi család 156.

Szerecseny János 439.

Szervezeti szabályrendelet 580.

Szerzeményi bizottság 471.

Szerzetesek 547.

Szeszgyárak 318.

Sziágy-puszta 134.

Szigeti család 48, 157, 165, 179.

Szigeti Gyula János 227, 228.

Szigethy Gyula Jánosné 196, 231.

Szigethy István 185.

Szigethy János dr. 291.

Szigetvár 157, 280, 378, 382, 442,

465, 499.

Szigetvár ostroma 444, 446, 450,

470.

Szigetvári kórház 229.

Szilágyi Samu 190.

Szilonics-puszta 44.

Szilva család 45, 87.

Szilvásszentmárton 159.

Szily család 44, 45, 58, 60, 87,

97, 106, 108, 115, 120, 128,

150, 158, 159, 630.

Szinán basa 459.

Színészet 192.

Szirota-major 64.

Szita család 124.

Szlávok 198, 357, 358, 364.

Szmodics Szilárd 293.

Szobi család 79, 142, 147, 165,

166, 172.

Szokoláshegy 127.

Szokoü Mohamed 450, 452.

Szólád 160.

Szóládi szlhegy 160.

Szolgabírák 372.

Szomajom 159.

Szomorú-puszta 147.

Szontágh Pál 569.

Szorosad 159.

Szorosadi-puszta 160.

Szöcsényi család 48, 65, 73, 118,

125, 129.

Szöcsény-puszta 65.

Szkedencs 160.

Szlbirtokok 432.

Szlmívelés 321, 483.

Szlls család 86, 119.

Szlsgyörök 161.

Szlskislak 161.

Szls-puszta 176.

Szlsy család 175.

Sznyehy János dr. 229.

Szörény 160.

Szörényi család 85, 169.

Szövécs-puszta 146.

Szterényi Albert 268.

Szterényi Hugó dr. 268.

Szterényi József 241, 268.;

Szulimán 161, 439, 440, 449, 450,

451, 452.

Szulok 161.

Szupits Dezs 587.

Szcs család 68.

Szirtes Ignácz 268.

Szerászló 44.

Szerdahelyi család 34, 46, 49, 67,

70, 98, 106, 107, 139, 145, 155,

165, 176, 180.

Szerecseny család 59, 73, 83, 94,

105, 109.

Szerzetesi iskolák 280.

Szeszgyár 58, 76, 90, 119, 148.

Tab 162.

Taba család 165.

Tábor-puszta 65.

Tahy család 45, 48, 53, 58, 65,

68, 74, 75, 76, 88, 125, 127,

155, 161, 169, 170, 172, 175.

Tahy Ferencz 442, 449, 453.

Takács család 118, 169.

Takarékmagtár szövetkezetek 54,

94, 123, 150.

Takarékpénztárak 38, 44, 50, 57,

78, 88, 104, 107, 114, 115, 123,

139, 158, 162, 191.

Takarmányfélék 308.

Takaró család 43, 167.

Talajbeoltás 304.

Talajviszonyok 302.

Tálkán Andor 125, 293.

Tallián Andor birtoka 337.

Tallián Antal 500.

Tallián Béla 226, 269, 572, 577.

Tallián család 33, 43, 49, 58, 59,

66, 69, 83, 85, 87, 93, 97, 98,

100, 106, 110, 125, 127, 152,

162, 171, 630.

Tallián Dénes báró 152, 342.

Tallián György 227.

Tallián Gyula 100, 196, 231, 572,

575, 578, 581.

Tallián Gyula birtoka 332.

Tallián János 182, 519, 520, 527,

530.

Tallián Lázár 227, 290.

TalUán Pál 182, 290, 572.

Tamásíi család 151, 179, 405.

Tamási család 69, 74, 83, 84, 135,

139, 180.

Tanfelügyelk 282.

Tanítóegyesületek 283.

Tankovics János 191.

Tanyi család 140.

Tapsony 162.

Tapsonyi család 165.

Tarany 165.

Tárcsa-puszta 148.

Tar Csatár 285.

Tard-puszta 148.

Tárház 44.

Tarnóczagyörgyös-puszta 148.

Tárnok család 95, 115.

Társaskörök 44, 57, 63, 77, 84,

158, 161, 195.

Táska 165.

Taszár 165.

Tatalihegy 169.

Tatárjárás 391.

Tátika-puszta 120.

Tátom-puszta 106.

Téchy József dr. 229.

Téglagyárak 38, 39, 57, 63, 77,

80, 84, 87, 94, 107, 114, 125, 145,

152, 158, 162, 177, 190.

Téglaház-tanya 178.

Téglaszín-tanya 80.

Tejellenrz szakosztály 323.

Tejfeldolgozógyár 57.

Tej szövetkezetek 34, 46, 79, 95,

145, 155, 171, 314.

Tekenys-puszta 89.

Tekeres-puszta 117.

Tekes-puszta 86.

Teklafalu 166.

Telegdi Zsigmond dr. 228.

Teleki 166.

Teleki László 508, 509.

Telkes polgárok 199.

Temetkezési egyesületek 37, 44,

50, 63, 94, 107, 158, 161.

Temetés (népies) 211.

Tenczer Pál 269.

Tengeri 307.

Tenke 119.

Terecseny-puszta 34.

Teréz-major 50, 98, 135.

Teriaki Haszán 460.

Térítések 550.

Térjék család 165.

Termés 305.

Természeti viszonyok 18.

Terpe család 119.

Terramare lakások 345.

Terstyánszky család 33, 43, 44,

69, 83, 85, 110.

Terület 30, 374, 375.

Testalkat 199.

Tetvári-puszta 80.

Magyarország vármegyéi és városai : Somogy vármegye. 35



654 Név- és tárgymutató

Tevelv Béla dr. 191, 228, 323.

revely család 631.

Thalv' László 581, 585.

Tharródv család 162.

Thassy család 58, 59,| 110, 118,

631.

Thassy Elemér 58, 59.

Thevelv család 69.

Thorkos család 160.

Thulmon család 83, 118, 123, 133,

146, 169, 632.

Thúry család 73, 134.

Thúz család 53, 65, 73, 76, 79,

87, 98, 107, 115, 118, 125, 129,

145, 152, 157, 169, 170, 172.

.Tibold-nenizetség 36, 49, 98, 103,

129, 139, 147, 402, 592.

Tífusz 223.

Tihanyi József 195.

Tikos 166.

Tiltvány-puszta 123, 166.

Tinódi Sebestyén 236, 441.

Tisztikar (megyei) 589.

Tisztújítások 491, 499, 506, 507,

529, 536, 561, 567, 568, 571,

572, 576, 580, 586.

Tokaj -puszta 87.

Tóköz-puszta 39.

Tokaji család 87.

Tolvaj család 119.

Tomcsányi család 55.

Tomcsányi Lajos 269.

Tomé-puszta 114.

Tompa István 120.

Toponár 167.

Topos család 95, 106, 115, 116,

128, 134, 150.

Toppó János 224.

Torvaj 167.

Torvaj család 69.

Tótfalu-puszta 55.

* Tóth Ágoston 269.

-Tóth család 66, 98, 119.

* Tóthegy 98.
- Tóth Ignácz dr. 270.

-Tóth János 136, 195.

Tóti-puszta 166.

Tóth Lajos 116.

Tóti-major 105.

Tótok 222.

Tótszentgyörgy 168.

Tótszentpál 168.

Tótújfalu 168.

Töli család 149.

Töllös-puszta 165/~~

Tölöshegy 177.

Töltényi János dr. 227.

Tömlöczhegy 136.

Tömörke-puszta 124.

Tömör-puszta 161.

Törekihegy 95.

Töreki-puszta 94.

Törjék-puszta 67.

Töröcske 168.

Török Ambrus 181.

Török Bálint 235, 439, 440, 441,

453, 542.

Török család 34, 37, 39, 43, 45,

46, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 66,

68, 73, 76, 77, 78, 79, 83, 85,

89, 93, 94, 95, 98, 99, 106, 108,

109, 110, 113, 115, 118, 123,

125, 127, 128, 129, 130, 133,

136, 139, 140, 142, 145, 146,

147, 149, 150, 151, 152, 156,

157, 160, 165, 166, 169, 170,

171, 175, 177.

Török berendezkedések 463.

Török iskolák 280.

Törökkopány 168.

Törökök Somogyban 409, 440, 442,

444—471, 594.

Törökrét-puszta 50.

Törvénykezés 535.

Törvényszék 566.

Tzeg 303, 318.

Tzeggyár 94.

Trahnyah család 161.

Traubermann Ádám 175.

Traun család 59, 142.

Trachoma 224.

Trencsény Károly 270.

Troli Ferencz 230.

Trux Hugóné 83, 331.

Tuberkulózis 224.

Tudósok 235—279.
Tujgon basa 181, 443.

Tu'rbék 158, 179, 450, 469.

Turbék-töröksír 158.

Turfatelep 84.

Túri család 148.

Turinetti család 34, 37, 46, 50,

56, 57, 70, 74, 98, 114, 130, 135,

146, 149, 155, 165, 175, 471.

Túrós család 60.

Turzások 7.

Tuskós-puszta 68, 79, 178.

Tükör-puszta 127.

Türelmi rendelet 494, 552, 556.

Tüskevár-major 159.

Tüzesetek 37, 40, 44, 46, 48, 50,

58, 59, 65, 67, 69, 70, 76, 77,

86, 95, 103, 104, 107, 108, 114,

117, 118, 120, 123, 126, 129,

130, 134, 139, 140, 141, 149,

151, 156, 157, 160, 165, 167.

Tzrendészet 492.

Tüzoltóegyesületek 39, 43, 44, 50,

58, 84, 89, 94, 107, 117, 123,

136, 147, 148, 158, 161, 195.

Ugaj-puszta 162.

Ugali család 36, 39, 65, 99, 116,

162, 167.

Ugrón család 33, 75, 85, 98, 116,

124, 167.

jakol-major 109.

jakol-tanya 148.

jház-puszta 116.

Újhegy 98, 150.

jfalu-puszta 56.

Újkút-puszta 76.

Újkút-tanya 148.

Újlaki család 75, 87, 133, 161,

'176.

Újlaki Lrincz 88.

Újlaki Miklós 180, 181, 410.

Ulászló I. 410.

Ulászló II. 412, 413.

Újmagasd-puszta 129.

Új-major 37, 100, 140, 170.

Új-puszta 69, 73.

Újvárfalva 169.

Újváry Ferencz 186, 228.

Újzsippó-puszta 45.

Ulmann Antal dr. 228.

Ungnad család 35, 48, 60, 77, 98,

99, 103, 107, 133, 135.

Úrbér 493.

Úrhegyi-puszta 139.

Útszéli-puszta 129.

Uzd-puszta 69.

Uzdy család 35.

Uzdy testvérek 401.

Ünnepi-szokások 207.

Vadaskert-puszta 150.

Vadaskerti-major 47.

Vadas-puszta 103, 148.

Vadászat 322.

Vadé-puszta 68.

Vághó Pál 286.

Vajay István 270.

Vajda család 156.

Vajda Elemér dr. 270.

Vajda Gyula 270, 290.

Vajdahomok-puszta 109.

Vajda Ignácz dr. 230.

Vajda Ödön 290.

Vajdán" család 44, 69, 74. 76, 87,

155.

Valentényi György 292.

Valkon család 119.

Vallási villongások 473, 550, 551.

Valkó 383.

Vályi János 278, 289.

Vanda-major 142.

Várad 170.

Váradi család 170.

Várady Ferencz 272.

Várak 376, 432, 433, 442.

Váralja-puszta 150.

Varászló 169.

Varászlói család 169.

Várbirtokok 365, 388.

Várda 170.

Várdai család 68.

Varga József 46.

Vargyas család 66,

Varjak-puszta 178.

Varjaskér 170.

Vármegyeház 586.

Városhídvég 171, 383.

Városi iskolák 280.

Városi tisztikar 195.

Városok 381.

Várszerkezet 364.

Vasad-puszla 126.

Vasadszl 126.

Vásárhelyi Gerné 316.

Vásárosbécz 171.

Vásárszabadalmak 558.

Vas család 64, 119.

Vasdényey család 84, 152, 172,

632.

Vasdényey Imre 75, 84.

Vaskorszak 351.

Vaskota-puszta 50.

Vásonyi család 63, 99, 108, 172,

632.

Vasönt és gépgyár 190.

Vastagnyir-major 141.

Vasutak 562, 575.

Vasvári béke 469.

Vaszary János 241, 271, 291.

Vay Péter 65.

Vázsony-puszta 70.

Vechi Gábor 470.

Vecsernye-puszta 47.

Végh-család 37, 55, 74, 119, 128,

136, 141, 150

Végh Gergely 459.

Venczel 398.

Vendek 198.

Venis Károly dr. 279.

Verbóka-pnszta 65.

Verbczy János 230.



Név- és tárgymutató 655

Veres család (lásd : Vörös).

Veres Lajos 55.

Vérhas 223.

Vermes család 58, 179.

Vermes György 229.

Ver György 271.

Vese 371.

Vései Sándor 191, 297.

Véssey család 65, 80, 160, 165,

166, 171, 172, 632.

Véssey Ferencz 160, 556.

Véssey Ferencz birtoka 342.

Véssey Lajos 65, 171, 301, 556.

Véssey Lajos uradalma 327.

Véssey Sándor 65, 301, 556.

Veszprémi püspökség birtoka 324,

333, 334.

Veteráni 479.

Viczay család 139.

Vida Károly dr. 287, 288.

Vidámház-puszta 150.

Vidi család 119.

Vidor Ferencz 195, 196.

Vidos család 90.

Vigyázó Sándor 117.

Vikár Béla 271, 241.

Viktor-puszta 44.

Villamvilágítás 44.

Villatelep 39.

Vincze család 160.

Vincze József dr. 275.

Vincze-major 149.

Vincze Sándorné 286.

Vinkler orvos 227.

Virág Benedek 115, 240.

Virágos család 86, 159.

Visák család 134.

Visnye 172.

Visnyeszéplak 172.

Visy család 97.

Visy Imre 241, 272, 291.

Visy László 291.

Visz 172.

Viszak-puszta 125.

Viszi-puszta 172.

Viszlói család 151, 159, 171.

Vitézi-puszta 166.

Vitéz János 286.

Vitnyédy család 90.

Vitorág-puszta 107.

Vityai család 68, 108.

Vitya-puszta 68.

Viza család 161.

Vízrák 223.

Vízrendszer 4.

Vízvár 172.

Vogronics Antal 290.

Volkra család 70.

Volkra Ottó 35.

Vonyita-puszta 160.

Vóta-puszta 45.

Vörheny 223.

Vörösakol-puszta 120.

Vörösalma-puszta 86.

Vörös család 119, 124, 125, 126,

133, 161, 165, 168, 633.

Vörös János 579.

Vörös Lajos 133, 338.

Vörös László 579.

Vörösi-puszta 58.

Vörs 175.

Vörsi-major 175.

Vránai perjelség 431.

Vrancsics család 53, 60, 69, 75,

87, 127, 151, 156, 162, 170, 172.

Vulkános tünemények 2.

Waldfogl Károly dr. 272.

Walya család 89.

Wárday család 50, 59, 80, 83, 95,

105, 106, 115, 134, 145, 147,

150, 157, 165, 166, 170.

Weisz Artúr 171.

Weisz Ede 100.

Weissenbach Jánosné 162.

Wehofszky Béla 195.

Welsersheimb Zenóné 116, 162,

342.

Wenckheim család 123, 134, 158,

166.

Wérthesy család 80.

Werbczy Imre 442.

Werbczy István 414.

Wickenburg család 33.

Winkler Mihály 232.

Wlassics család 60, 97, 124, 159,

178.

Wodiáner család 66.

Würth Adolf 232.

Xantus János 227, 240, 275.

Ypsilanti család 106, 134.

Zab 306.

Záborszky Alajos 182, 227, 516,

525 531.

Záborszky család 60, 150, 170,

633.

Záborszky Imre 525.

Zádor 175.

Zádory család 175.

Záh Felicián 402.

Zajgár család 90.

Zakál Vilmos 195.

Zákány 176, 381, 383.

Zákányi család 70, 83, 89, 126,

176.

Zákányi halmok 12.

Zala 175.

Zalai család 47, 49, 50, 57, 60,

83, 125, 126, 133, 151.

Zalai Márk 276.

Zalai Miklós 443.

Zamárdi 27, 177.

Zámbó család 35, 54, 105.

Zana György 475.

Zankó család 37, 40, 43, 48, 50,

53, 55, 60, 65, 76, 93, 94, 97,

103, 104, 105, 108, 109, 119,

124, 134, 135, 136, 142, 146,

147, 148, 152, 160, 168, 170,

175.

Zánthó család 73.

Zarany-puszta 167.

Zárka család 56.

Zátonyi szlhegy 58.

Zátony-puszta 59.

Zboray Miklós dr. 579, 581, 585,

587.

Zehentner Károly József 547.

Zengel család 75.

Zeke család 33, 87.

Zékel család 65.

Zerdahelyi család 139.

Zereger család 119.

Zichy Antal 162, 176, 240, 276,

537, 538.

Zichy Béla gr. 66, 68, 74, 104,

127, 146, 148, 170, 196, 278,

292, 301, 315, 317, 322.

Zichy Béla gr. uradalma 334, 343.

Zichy család 36, 49, 60, 64, 68,

70, 74, 89, 100, 104, 106, 109,

114, 127, 133, 140, 146, 148,

151, 157, 160, 170, 176, 177,

178, 593, 633.

Zichy István 181, 443.

Zichy János gr. 522.

Zichy József 507.

Zichy Károly 151.

Zichy Mária 176, 178.

Zichy Mihály 176, 240, 276.

Zichy N. János gr. 301.

Zichy Ödön gr. 70, 126, 151, 177,

573.
..

Zichy Ödön gr. uradalma 343.

Zichy-telep 66.

Zimány 178.

Zimmerth József 195, 196.

Zobel István 323.

Zobothin család 105.

Zoltán József 97.

Zolthay család 54.

Zollner Mihály 294.

Zombori család 106.

Zónig István 196.

Zopa család 34, 69, 75, 172, 179.

Zöcske-telep 161.

Zöld család 134, 135, 148.

Zrínyi család 34, 46, 48, 53, 56

57, 58, 65, 98, 120, 125, 130,

135, 141, 149, 155, 165, 169,

176, 440.

Zrinyi György 456, 459.

Zrínyi Miklós 441, 442, 443, 445,
446, 449, 450, 451, 452, 466,

469.

Zuzmann József 185.

Zseberje-puszta 139.

Zsebrek-akol 142.

Zseliczkisfalud 178.

Zseliczkislak 178.

Zseliczszentpál 178.

Zseliczszentpáli-puszta 179.

Zsibót 179.

Zsidók (lásd : Izraeliták).

Zsigmond király 404.

Zsigmond-major 39, 105.

Zsinatok 546.

Zsinór- és paszománygyár 114.

Zsitfa-puszta 175.

Zsitvatoroki béke 461.
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