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A község történeti múltja.

Régebbi oklevelekben Faluszemes község a következő alakok
ban szerepel : Scemes, Zemeivs és Zemes. Leggyakoribb a Scemes 
elnevezés, a melylyel II. András király 1229-ben kiadott arany- 
pecsétes királyi oklevelében is találkozhatunk. A pannonhalmi szent 
Benedek-rend történetéből tudjuk, hogy szent István király Kupa 
vezér és a pogány somogyi lázadók legyőzte után a benedek- 
rendiek szentmártoni apátságát a pannon eredetű Szere Márton 
püspök tiszteletére, a kinek a pogányságon nyert győzedelmet 
tulajdonította, megajándékozta egész Somogy vármegye területére 
kiterjedő tizedszedési joggal. A tizedek egy része az árpádházi 
királyoké maradt ugyan, mígnem IV. Béla király azokat is át
engedte a szentbenedekrendick apátságának. A Benedek-rend aztán 
a somogy-balatonmelléki községek tizede tárgyában évtizedeken át 
elhúzódó port folytatott a székesfehérvári őrkanonoksággal, az úgy
nevezett custodiátus-ssl és káptalannal. A pör alanyaként egyéb 
somogymegyei községek során Szemes is szerepel, míg nem 
II. András király már említett oklevele a pörösködő papság között 
egyezséget hoz létre. A pör menetébe befolyt maga a pápa is, 
IX. Gergely, a ki az egyezséget külön megerősíti. Az egyezség 
szövegében, melyet ma a veszprémi káptalan őriz, Faluszemes 
mindenütt Scemes néven szerepel.

Vámjával együtt a község századokon át a már kihalt 
Gordövai Fáncs nemzetségé volt. Az idők folyamán a jobbágyas 
község fölváltva szerepel aztán papi és főúri birtokként egyaránt. 
Az egyházi birtokosok közt szerepeltethetjük mindenesetre a székes
fehérvári prépostságot, vagyis őrkanonokságot is, a melynek custo- 
diátusi javai ide is kiterjeszkedtek; továbbá a kegyes-tanítórendet, 
a mely a Faluszemessel egy közigazgatás alatt álló szomszédos 
Őszöd községnek ma is ura és a Balatonpartmcllék egy részének 
birtokosa. Főúri családok közül állítólag az indigéna Harrach 
grófok, később pedig, a XVIII. század folyamán a héthelyi Hunyady 
grófok kezére került Szemes, a kik ma is a község kegyurai és 
első birtokosai, sőt héthelyi dr. gróf Hunyady József, főrendiházi 
tag, a község nagybirtokosa, ma Somogy vármegyének is egyszersmind 
első adófizetője.

1



4

Uraival Faluszemes községe 1848 előtt jobbágyi viszonyban 
állott. Az úrbériség megszűnte után hazánk történetében nevezetes 
esemény színhelyeként szerepel Faluszemes. Itt táborozott ugyanis 
Jellasich báró, a magyarfaló horvát bán, vezérkarával és horvát 
csapataival együtt. A mindenkor hazafias szemesi magyarság nem 
épen nagy örömmel gyakorolta ezúttal a kényszer-vendégszeretetet. 
Magyarország nádora, a Balatonfüreden időző István föherczeg 
alkudozni kezdett a túlsó partokon táborozó bánnal, sőt találkozást is 
tűzött ki 1848 szeptember 21-ére. A találkozás szinteréül a bán 
főhadiszállása, Faluszemes volt kijelölve.

A nemzeti színű lobogókkal ékített régi Kisfaludy gőzös 
gyönyörű őszi napon érkezett 1848 szeptember 21-én a szemesi 
partokhoz. Jellasich bán tisztikarával együtt, teljes tábori díszben 
várakozott a szemesi partszegélyen a nádort hozó «Kisfaludy»-ra. 
Persze Magyarország királyi helynökének, a nádornak hajóján egyet
len fekete-sárga zászló sem lengedezett. Az udvar kegyencze, 
az elbizakodott bán erre éktelen haragra gyúlt s annál kevésbbé 
volt hajlandó az eléje küldött díszcsónakba szállni, miután kelep- 
czétől tartott. A királyi herczeg, Magyarország nádora és nagyúra 
pedig meg nem alázhatta magát azzal, hogy ő evezzen a bán elé 
s így a nevezetesnek ígérkező szemesi találkozás elmaradt, hogy 
a történetírásnak bőséges kombinácziókra szolgáltasson alkalmul ; 
annyival is inkább, mivel egy másik verzió szerint az egész szemesi 
találkozás mondva csinált dolog volt.

A községet az 1855-ben a Balatonmelléken dühöngő kolera- 
járvány borzalmasan megtizedelte. A lakosságnak több mint 50%-a 
elpusztult akkor. A veszedelmet a község évtizedeken át alig volt 
képes kiheverni, mígnem aztán a XIX. század utolsó éveiben, 
Szemes-Balaionfürdö kies fürdőtelepének megalkotásával új élet 
virrad Szemes községére is.

A mióta a fürdőtelep megalakult, Faluszrmes község nyelv
tanilag is helytelen elnevezését a község képviselőtestülete meg 
akarta változtatni. Tetszetős elnevezésként kínálkozott, a község 
nagybirtokosa s a fürdőtelep létesítőjére való tekintettel, a Hunyad- 
Szemes elnevezés ; esetleg pedig, a fürdő jellegét tekintve, a Balaton- 
Szemes elnevezés. Ámde a vaskalaposság, az előbbeni jegyző alatt 
az életrevaló indítványt leszavazta. A törvény értelmében a tárgy 
csak jövő évben kerülhet megint a képviselőtestület elé, a mely 
ma, új vezetés alatt, bizonyára helyesebb utakon fog és igyekszik 
is haladni.

Szemes egyes helyneveinek jellemző sorozata a község régi 
magyar eredete mellett szól. Ilyen helynevek:

Alsó dűlő., Avaserdő, Bagóvár vagy Bagolyvár, Bar átokvágása, 
Béresdülő, Bolondvár, Borsóföld, Bozót, Csillag puszta, Gyertyános, 
Haraszti, Hosszúrét, Ingyenesdülö, Kertalja, Középdülő, Mészkemencze, 
Öreghegy, Partföle, Sarófa, Somlóhegy, Soványdülö, Szélesdülő, Uj- 
hegy, Völgyidiilö stb.
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Ezek a »zemesi helynevek részint jelzősek, részint pedig 
magyarázóak, appellativumok, a melyek Szemes valamely helyének 
alakját, kiváló sajátságát, fekvését, termékét, állapotát stb. jelölik 
meg. így pl. Haraszti, mivel harasztos, cserjés, erdős. Újhegy, mert 
újonnan került szőlőmívelés alá, ellentétben a régóta mívelt öreg
hegygyei. Alsó-, Közép-, Völgyidülő fekvésénél, Soványdülő minő
ségénél, Béres-, Ingyenesdülő tartozékánál fogva. Avaserdő nagyobb
részt kopárosodó, régi erdőrész. Az elnevezés mindezeknél az 
eredetet és a jelleget általában tisztán feltünteti.

A Bagolyvár, illetőleg Bolondvár helyén ma Szemes-Balaton- 
fürdő egyik legkimagaslóbb villaépülete áll. A magaslaton bizonyára 
már a népvándorlás korában elpusztított vár állott. A vár a török
világban már csak romhalmazként szerepel. A Bolondvárhoz közel
fekvő temető magaslata is inkább mesterséges halomra, «himulus»- 
szerű ős temetkezési helyre emlékeztet, a melyben talán vezérkorbeli 
hősök nyugoszszák álmaikat. E rejtelmek föltárása a régészetnek 
hálás anyagot szolgáltathatna.

Földrajzi fekvés. Népesség. Helyrajzi viszonyok.

Földrajzilag Faluszemes község a keleti hosszúság 35° 48' 
30" és az északi szélesség 46° 48' 30" vonalai közt fekszik. 
Somogy vármegye székhelyére Kaposvárra, a járás székhelyére 
Lengyeltóti-ba, a fővárosba és a közelebb eső vidéki közpon
tokba, úgymint Nagykanizsára, Keszthelyre és Székesfehérvárra, 
a délivasút itteni állomásáról, a mely egyszersmind gyorsvonat! 
megálló is, 2—3 óra alatt kényelmesen eljuthatunk. A község 
alig kilométernyi távolságban fekszik a Balatontól, míg maga 
a fürdőtelep alsó villanegyedével, közvetlenül a tópartra támasz
kodik. A község láttávlatát harmonikus egészszé egyesítik : a román 
stílben épült szép régi katholikus templom, a Hunyady^grófok 
főúri kényelemmel berendezett ódon kastélyépülete, az ura
dalmi gőzmalom, a gazdasági épületek egész sora, az új iskola- 
épület, a község, a vasúti állomás és a partmellék közt épült 
«Hableány» fürdő-szálloda, végül a Szemes-Balatonfürdő alsó és 
felső partméllékének szépen parkozott részek közé épített változa
tos villasorozata.

A lakosok száma, a községhez tartozó és a Hunyady grófok 
tulajdonát képező Csillagpusztával együtt, meghaladja az 1000 lel
ket. A nyaraló és fürdőző közönség százait bele nem számíthatjuk. 
Az 1900/1901-ben, tehát tíz évvel ezelőtt megejtett nép- 
számlálás alkalmával a község lakóinak száma alig haladta túl a 
700-at. Az emelkedés százalék aránya, az itt-ott fölburjánzott egyke
rendszer daczára is, így elég magasnak mondható.

A lakosság, az itt nyaraló és üdülő közönség zömét ide
számítva, szinmagyar. A háztartások száma a villákkal együtt meg
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haladja a 200-at. Egy a XVIII. századból fönmaradt statisztika 
1720-ból még csak 6 háztartást említ Szemesen.

Míg a születések évi átlaga a XVIII. század utolsó negyedé
ben 18*8% volt, a XX. század beálltával ez az átlagszám 30%-ra 
emelkedik. A lakosság a közbeneső koleravész daczára 1828— 
1908-ig lefolyt 90 esztendő alatt emelkedett 375-ről 1000-re. Az 
egyes családoknál dívó egykerendszer daczára ez az emelkedés 
állandó s így eléggé kedvező. Hatását mindenesetre a fürdő- és 
nyaralótelep létesítésének kell tulajdonítani.

A község igazolható ősi elemei az összlakosság 60%-át, a 
hagyományos ősiek annak 10%-át teszik. A lakosság egyéb részé
nek 11%-a somogyi eredetű; 6%-a dunántúli ; 4°/o-a az ország 
egyéb részéből való; nem egészen 2°/o-a zsidó, a többi egyéb 
eredetű. E % számok arról tanúskodnak, hogy Szemes bevándorolt 
elemeinek túlnyomó része etnografiailag is a Dunántúlról került 
ide. Az itteni magyar elem kialakulásában tehát Magyarország 
egyéb részei, vagy épen a külföld nem szerepelnek. Egy-két szláv 
hangzású névcsalád a Hunyady grófok ürményi birtokairól, Nyitra- 
megyéből került át valamikor a somogyi uradalmakba s így 
Szemesre is.

Ha a születések és a nemek arányát tekintjük, a következő 
érdekes számadatokkal találkozunk. Az utóbbi évtizedben a szüle
tések számának átlaga 29% volt. 100 fiúra 107 leány esett, 
100 születési esetből 5% volt a törvénytelenek száma.

A szemesi lakosság közül eddigelé egy sem vándorolt ki 
Amerikába ; holott Somogymegye időn kint tetemes °/o-át adta a 
kivándorlóknak. A kivándorlás hiánya részben a lakosság meg
elégedettségére, részben pedig a fürdőtelep megalkotása óta be
következett jobb módra vezethető vissza. A két tünet egymással 
kétségtelenül kapcsolatban áll.

A más vidékre való település aránya elenyészően csekély s 
az házasságkötések útján inkább csak a szomszéd községekre, 
nevezetesen Őszödre, Szóládra, Telekire, Szárszóra, Kőröshegyre, 
Deliére, Boglárra, Hátrányra stb. szorítkozik. Az utóbbi évtizedben 
egészben véve 5—6 ilyen csere kiköltözés fordult elő.

A beköltözés, ugyancsak házasságkötések révén, hasonló 
arányú ; viszont annál nagyobb arányszámot szolgáltat a nyaraló, 
és fürdőző közönség ideiglenes jellegűnek minősíthető beköltözése. 
Persze azokat, a kik itt telket vesznek s azon eddig is villát 
építettek, az ideiglenes lakók jellegéből, adófizetésük és nyaralásuk 
révén ki is kapcsolhatjuk. Ezek a szemesi birtokosok az év téli 
szakát egyebütt töltik ; azok kerek 80%-a a székesfővárosból kerül 
ide, míg a többi az ország távolabb eső, sőt erdélyi részeiből is 
jön ide üdülni.

A szemesi ősi családnevek hangzása, alig egy-kettő leszámí
tásával, tiszta magyar eredetre vall, sőt egyesek, mint a Bodó, 
Kelemen, Kovács és TaMts családok annyira elbokrosodtak, hogy



7

azokat ma 6—11 családág képviseli itt. Érdekes szemesi ősi név
ként említhetjük a Zrínyi nevet is, a melyet különben Zrényi-vé 
alakított a könnyebb nyelv-kiejtés.

Az uradalom és a községi villatelep parczellatömbjeinek 
szabályos, nyílegyenes útsorainak leszámításával, maga Faluszemes 
községe, a somogyi Balatonmellék egyéb falvaihoz hasonlatosan, 
egyetlen nagyobb főutczát alkot. A község e főutczáján egyúttal 
átvonul a székesfehérvári—nagykanizsai közút is.

A község fő útvonalát, a mely különben elég szabálytalan, 
sűrűn szegélyezik több évtizedes akáczlak.

Szemes-Balatonfürdő szállodáját, a «Hableány»-1 s egy-két 
villát maga Szemes községe építette, míg a magántulajdont képező 
villák zömének létesítése a parczellázó gróf Hunyady József telek- 
tulajdonos érdeme.

Az utczáknak nincs elnevezésük. Újonnan keletkezett utczát a 
szemesi nép Újsornak hív. Délkelet felől a főutcza a Hunyady 
grófok kastélyát övező parkkal s az uradalmi intézőség tekintélyes 
épületével veszi kezdetét. Az intézőség régi épülete is valamikor 
grófi lak volt. Az épületet beárnyékoló terebélyes akáczfa az 
országnak legrégibb akáczfái közé sorolható.

Jobbról a főutcza a körjegyzői és anyakönyvvezetői hivatal
lal veszi kezdetét. Ezt követi a fokozott forgalom igényeit egyetlen 
szűk helyiségében kielégíteni képtelen m. kir. posta-, táviró- és 
távbeszélő-hivatal, postatakarékpénztári fiókjával. A főutcza könyök
kanyarulatában épült a nyers téglafalaival eléggé tetszetős külsejű 
községi róm. kath. új elemi népiskola. Közvetlenül az iskola mel
lett, némileg emelkedettebb ponton áll a XVIII. században újjá
épített románstilű róm. kath. plébánia-templom. Ezzel szemben a 
község érdemes birájának s a tanító házápak szomszédságában 
találjuk a tüzoltószerek raktárát. A főutcza északi kanyarulatából 
jobbra eső partmelléken van a császári és királyi szabadalmazott 
Délivasut társaság Faluszemes föliratú állomás-épülete, személy- 
és teherforgalomra berendezve. A vasútállomás épülete s a pálya
test elválasztják az alsó villatelepet a felsőtől. E két terület közt 
vegyes fanemekkel, főként tűlevelűekkel díszlő szép fürdőparkot 
találunk, a melyet a területtulajdonos gróf Hunyady József létesí
tett. Fasorral szegélyezett kellemes út vezet az állomásról egyenes 
vonalban a Híres csárda föliratú Kohn-féle nyaraló-vendéglőhöz, 
onnan pedig az uradalmi gőzmalomig, viszont a malomtól balra 
eső intézőség épületéhez ; míg a Szárszó felé haladó közút men
tén, mohos kőkereszttel koronázottan, festői magányos dombon 
találjuk az őskori tumulusra emlékeztető temetőmagaslatot.

Belsőségek. Építkezési mód.
Belsőségét a faluban a szemesi gazda körülkeríti. Legrégibb 

és legelterjedtebb volt itt is a hasított kerítés. Fejszével hasított,
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vastag, széles deszkakerítés ez, a melynél a hegyesre faragott felső 
véget vesszővel fonják össze. Régebben rozsét vagy tüskét halmoz
tak rá. A mióta az erdő itt fogytán van, a Balatonmellék e tipikus 
kerítése tünedezni kezd. Az újabb építkezések körül a faluban is, 
csak úgy, mint a villák körül, drótsövényt vagy csinos rácsozatot 
húznak. Az egyszerű, függélyes léczkerítés azért elég gyakori. 
Az eleven sövényezéssel, kivált a lyciummal, a növény túlszapora- 
sága miatt fölhagytak. Deszkakerítés már csak egy-két régibb gazda
lak körül található. Azok száma is tünedezöben van.

Régi jó időkre emlékeztető tipikus kőoszlop-kerítés övezi a 
Hunyady grófok köznemesi kúriára emlékeztető egyszerű kastély- 
szerű, ám eléggé terjedelmes épületét. A kastélyt övező köoszlop- 
zat, léczkerítéssel kombinált ósdi készítmény. A kerítés-sarkokon 
s a magas alapfal mentén megfelelő közökben emelkedő kőoszlopok 
közeit függőleges léczkerítés kapcsolja össze.

A deszka, a lécz, a drót csupán a beltelkeknek az útra néző 
részét övezi s csak itt-ott választja el ilyesmi a szomszédos telke
ket egymástól. Legtöbb helyütt takarékoskodnak a költségesebb 
kerítéssel, hogy e helyett nádkerítéssel válaszszák el nemcsak az 
egyes telkeket egymástól, hanem a telken belül a kertet az udvar
tól, ezt pedig a szérüskerttől, esetleg szőlőtől is.

A kerítésen alkalmazott kapun át a beltelekre jutunk. A főbb 
típus Szemesen a kétszárnyú léczkapu, a mely az ősidők sövény
vagy deszkakapuját már régebben kiszorította helyéből. Elvétve 
akad egyszárnyú kapu is, a melyet azonban szegényesnek tarta
nak. A jólétbe kerülő szemesi gazda a városi rangos kapukhoz 
hasonlatos kétszárnyú kaput módjához illőbbnek találja. Léczvégei 
tagoltságában a kétszárnyú, léczes kapu eléggé változatos. A lécz- 
sor részint a kapu tetővonalában halad vízszintes vagy ivezett alak
ban, részint pedig hullámvonalat alkot. A kétszárnyas kapu a kocsi, 
a szekér, az állat számára való. A gyalogember a léczes nagyka
puval összhangban kisajtón át jut az udvarba. A kisajtó többnyire 
a nagykapuval szomszédos.

A szemesi gazda háza előtt mindenütt ráakadunk a jelleg
zetes kis kertre. A kis kertek legtöbbjét beültetik néhány fával, 
virággal, a melyet hz asszony vagy az eladó lány gondoz. Alig 
van Szemesen kedvesebben gondozott kis kert, mint a Tóth- 
Kelemen István gazdáé, szemben a községházával, vagy lentebb az 
ifj. Tóth Józseféké. Az utcza felől a ház előtt a fal tövében majd 
mindenütt padot találunk, a melyre a család este vagy vasár
napokon kitelepül, hogy ott levegőt szívhasson és eltereferéljen.

Szemes főutczájában a gyalogjárót az > úttesttől eléggé gon
datlanul kezelt árok választja el. A ki a telekre akar bejutni, 
annak itt-ott az árkon átvezető kezdetleges deszkahidon kell át
menni. Az ilyen hid egyszersmind kocsijáró. A külsőségen átvezető 
hid neve a bürü.

A szemesi beltelkek berendezésében egységesen tipikus az,
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hogy a különböző czélokat szolgáló melléképületek általában külön
állóak s igy a melléképületek sem egymással, sem pedig a főépü
lettel szerves összefüggésben nem állanak.

A szemest gazda lakóházának építőanyaga ma már a tégla. 
A gróf Hunyady uradalom téglaégetői kiváló minőségű tégla anya
got szolgáltatnak. Szemes villái mind abból épülnek. Tömést mint 
építőanyagot csak elvétve találunk a község kisgazdáinak egyes 
építkezéseinél.

Gabonakészletét és gazdasági szerszámai egy részét a szemesi 
gazda a padláson tartja; a jobbmódú azért külön magánépületet 
emel ma s azt itt-ott téglából készíti. Tűzfalat mindenütt találunk. 
A csapott tetejű nád- vagy szalmafedelű házak száma nagyon 
leapadt. Tetőfedéshez cserepet használnak; a pala is tért hódít.

Külön tornáczot a helység lakóházai előtt keveset találunk, 
bár a bejáróhoz, a nyaraló közönség kedvéért, ma már födött 
verendát is építenek. Ezenkívül az udvar egy-egy léczfalas, vad
szőlős födött helyisége lugasul szolgál, a hol a nyaralók örömest 
étkeznek, elidőznek, elkártyáznak. így aztán alig van Szemesen a 
faluban lakóház, a melyet a gazda a nyári idényben jó árban 
bérbe ne adna.

A ház csúcsfalát csipkének nevezik, mivel szélét csipkésen 
rakott téglából állítják föl tűzfalként. A csúcsfalon két padlás
szellőztető ablaknyi!ást találunk. A falu lakóházainak nagy része a 
magyar és a frank-német tipus keverékét mutatja. Ám újabban 
a faluban, egyes nyaralók mintájára, modernebb íakóháztipusokkal 
is találkozunk. A megmaradt egy-két régibb nádfödeles házon 
kéményt nem találunk. Az újabb lakóházakon a téglakémények 
modern falazásnak. A régi kicsi ablakok helyén ma már mindenütt 
széles keretű, világos, hatszemű ablakot találunk. Akad már négy
szemes tükörtábla is. Az ablakköz többnyire vasrácscsal ellátott, 
függönydiszül könnyebb színes szövetet, sőt ma már csipkét is 
használnak. Hogy a szobába nyáron át légy, szúnyog, bogár ne 
szálljon, a bejáró ajtó elé függönyt, legtöbbnyire tiszta lepedőt 
szögeznek.

A téglából készült épületet mészhabarcscsal, a mint itt mond
ják: majter-rel, a töméses lakóházat pedig agyagsárral tapasztják 
A lakóházat leggyakrabban fehérre meszelik ; e tekintetben a villa, 
kon sem látunk tarkás színeket. Viszont a konyhát színesre, leg_ 
többnyire sárgásra festik.

A szemesi gazda állatainak istállója eléggé tágas. Kocsiságyat 
mindenikben találunk. Legfőként kerék jászolt alkalmaznak. Lovat, 
szarvasmarhát a módosabb gazda is egyazon istállóban tart. Ló és 
marha részére készült külön minta istállót csakis az uradalomban 
találunk.

A gazda melléképületeinek legfontosabb ja a ja ta, többnyir 
nádfödelű; oldala nyitott. Padlására szénát rak, a mi ott el nem 
fér, az a közelben kazlakba kerül.
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Sertésól és tyúkól minden gazda udvarán található. Az ürszé- 
kek higiénéje, a nyaraló közönség ismételt fölszólalására, lassan- 
kint némi javulást mutat.

Az ivóvíz egészséges. A kerekes kutakat befödik. Gémes kút 
elvétve akad csak az utakon italéul.

A külsőségben világító szerszámul lámpást, de fáklyát is 
használnak, kivált tűzoltásnál a kivonuláskor. Világítószerül az 
istállóban petroleum, itt-ott elvétve olaj mécses szolgál.

A lakóház berendezése. A konyha. A kamra.
A szemesi gazda lakóházának belső tagozódása a bejáratul 

szolgáló konyhán kezdődik. Á fél fallal elkülönített hátsó konyha
részben találjuk a takaréktűzhelyt. Régi boglyakemenczét ma már 
alig látunk, annál kevésbé nyitott tűzhelyt.

A konyhából az utczára tekintő úgynevezett első szobába 
nyitunk. Az itt nyaraló közönségre való tekintettel ez a szoba 
padozott; fényezett, czélszerű bútorzattal van ellátva. A villával 
nem rendelkező itt nyaraló közönség előszeretettel bérli az idény
ben a szemesi gazdák tiszta, hűvös, szellős lakását, miután a gazda 
családtagjai a kiszolgálást is elvégzik; cselédmizériákkal tehát 
nyaranta alig kell itt vesződni.

Az első szoba utczára nyíló ablakainak száma többnyire 
kettő, bár a gazdák újabb épületein négy ablakos homlokzatot is 
találhatunk.

Az ilyen házakban, egymásba nyíló több szobát is fogunk 
találni.

A konyhából nyíló másik udvari szobát is rendszerint bebu- 
torozzák, hogy nyaranta azt is bérbe adják. A gazda és családja 
ilyenkor a külső helyekre, istállóba, pajtába stb. húzódik. Julius és 
augusztus hava, a balatoni fürdőzés idényszaka, amúgy is oly idő
pont, a midőn a szabadban is el lehet itt hálni. Azért ma már a 
legtöbb gazda e czélra egy-egy kisebb udvari szobát tart fönn 
magának.

A régi tornyos ágyak ma már divatjukat múlták itt is. 
A nyaralók nem hajlandók a dunnák tömkelegébe feküdni s így 
ma már a szemesi falusháznkban fehérhuzatu csipkés párnát és 
paplant is találunk. A nép azért télen-nyáron a dunnát kedveli s 
a paklany-1 készséggel az úrnak engedi át.

A régi magyar cseréptálasok helyét a falon ma már arany
keretes képek foglalják el. Vásárokról hozott, utazóktól vagy pedig 
házalóktól beszerzett tájképek és csöndéletek ezek, a melyek mel
lett, legtöbb helyen Kossuth apánk és Rudolf trónörökös képmá
sával fogunk találkozni.

Szentkép is elég szép számban fedi a falakat. Az egyszerű 
falusház meszelt faláról Leonardo da Vinci egy kópiája tekint rám, 
miközben Szemes község megírásának adatait gyűjtöm.
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A szobákban ma már vaskályhát, sőt cserépkályhát találunk. 
Az alul szögletes, fölül pedig gömbölyű oly jellegzetes somogyi 
banyakemenczével ma már alig találkozunk itt.

A jellemzőbb helyi elnevezésű konyhafelszerelési tárgyak közt 
szerepel: a sodrófa, a gyúródeszka, a táncsérdeszka (hússzeldelő- 
ként), a mácsikszedő, kwiógsütö, (kuglófnak) mángorló lapiczka stb.

Vízhordáshoz a nők szövetneműből varrt tekercset tesznek a 
fejükre, hogy erre helyezzék a súlyos vízhordó edényt, a baromfi, 
tojás vagy gyümölcsszállító kosarat stb. A piszkos edényt melenczében 
mosogatják. Égő fahasábok felfogásául szolgál a vasmacska. 
A csipővas parázsszedésre, pipagyujtásra használatos.

A tengericső borító leveleiből, a csumából pemét kötnek. Ezzel 
söprik le a tűzhely pernyéjét. A főzőedényt fogason tartják. A szén
verő neve kurugla. Török maradék.

Eleségtárul szolgál a kamra. A kamra faládái közt találjuk a 
szalmából font bucsér kosarat, tojás és egyebek eltartására. A liszt
nemű zsákban, a zsír véndöl-ben áll. Ugyancsak a kamrában tartják 
a buborkás- és a káposztáshordót. Néhol kőpinczét épít a gazda, 
belterületén is, a hol borkészlete egy részét vagy káposztáját is 
tartja. A kamrában van a kosárvéka a baromfieleséggel és a kot- 
lóstyúkok borítója. A kamrafalon függ a topor vagy szekercze, a 
téli jégpatkó, a csutora vagy kulacs, a tokmány a csiszakövel, a 
vonószék, az ürgefogó, az egérfogó stb.

Táplálkozás.

A szemes! ember fő eledele a kenyér, a hús és a burgonya. 
Télen disznóhús, hal, némi baromfi. Kenyeret rozslisztből készít, 
azt élesztővel s csak ritkán kovásszal kelteti. A régi halászatok 
letűnt boldog idejében a hal volt a fő tápszere, úgy, hogy az a 
kisgazdánál minden más húsneműt pótolt. A midőn még község
beliek voltak a bérlő halászok, bőven akadt haltápszer. Ma, hogy a 
halászat a Balatoni Halásztársulat kezére került, halat a szemesi 
gazda pénzen is alig kaphat. Hogy mégis olykor hal kerül asz
talára, az az orvhalászatnak köszönhető. A halat a szemesi külön
féleképen készíti, nevezetesen : nyárson sütve, paprikásán, kirántva, 
befujtva, zsírba tepsiben, gulyásosan a maga mundér-ydbon. Igazi 
szemesi különlegesség a füstölt hal. Főleg a pontyot, a keszeget, 
a gardát és a ont füstölik. A besózott halat, pár napi füstölés után 
fogyasztás előtt forró vízbe áztatják, mire bőre lehámlik s így 
aztán kenyérrel megeszik.

A községnek ma már két mészárszéke van ugyan, azért húsra a 
szemesi gazda aránylag keveset költ. Nyáron is a füstölt húsnemű s a 
szalonna pótolja inkább a friss húsfélét. A húsvágás, kivált a 
fürdőidényben, az itt üdülő közönségre való tekintettel, eléggé 
gyakori.
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A növényi tápanyagfélék közül, a rozskenyéren és a burgo
nyán kívül, a besózott káposztának jut kiváló szerepe. A sze
mes! gazda kamrájában mindenütt ott van a káposztás tűrik. Ha 
tavaszra ki is fogy a káposztája, a szatócstól vásárol savanyított 
káposztát. Egyéb főzelékféléje, kivált nyáron, a zöldbab, télen pedig 
a hüvelyesek, a melyek egyaránt jelentős tápszeranyagot szolgál
tatnak számára. Részben téli szükségletre termesztik a paradicsomot is.

Különleges ételekként szerepelnek a krumpli gánicza, papri
kával, zsírban sült hagymával és tejjel készült eledel. A púpom, 
abból a tésztából, a mi kenyérsütéskor a vájlingon maradt. Ebből 
perecz-félét sütnek, a melynek göröngyös felülete a puporos. Ezt 
leöntik tejfölös túróval s kész a pupora. Csuszkó alatt főtt túrós 
vagy darás tésztát értenek. Rövid, vastaglevü eledel a paprikás 
totya. A lángos, vagyis lángálló, kenyérsütéskor járja. Nagyon ked
velt a csipkedett tésztaleves és az apróra morzsolt, tésztából készült 
zsurmóka leves is.

Más a táplálkozás rendje télszakában s más megint a nyári 
munkálatok ideién. Az arató, a szőlőmetsző és a kapás nyári 
munkaidőben, hajnalban 3 óra előtt már talpon van. Megissza tehát 
pálinkáját s ahhoz kenyeret eszik.

Reggel nyolczkor aztán a fölöstökhöz ül. A módhoz képest áll 
ez szalonnából, füstölt húsból, tojásos kolbászból, vagy sült húsból. 
Hozzá kenyér és némi borital járja. A téli fölöstöközésnél, disznó
ölés idején, friss kolbász-hurkaneműt is fogyasztanak. Rendes ebé
det inkább csak aratáskor, vasár- és ünnepnapokon főznek. Déli 
étkek: a leves, gyakorta borsóleves, levesben főtt hússal. Káposzta 
vagy egyéb főzelék, füstölt vagy más húsneművel. Tésztaféléik a 
rétesgombócz, a költfánk, a mácsik stb.

Délután öt óra körül uzsonnát is esznek, a mi tehénhaszonból, 
nyáron gyümölcsből és kenyérből áll.

A vacsorát este nyolcz óra tájban fogyasztják. Áll ez leves
féléből, a miben hús is akad olykor ; esetleg főzelékből némi hús
félével. Utánna csuszkó vagy egyéb tésztanemű. Aratás és szüre
telés szakában bőségesebb, sőt változatosabb az étkezés. Az elő
sorolt eledelek legtöbbje ilyenkor sorrendre kerül. Egyébkor a 
rendes táplálkozás szerényebb keretű s legfeljebb egy-kétféléből 
áll délben, este egyaránt.

Az első disznóölést karácsony előtt tartják. Ror és disznó- 
húsnemű mellett ilyenkor el-eltoroznak egymásnál éjfélutánig is.

Bizonyos napoknak is megvan a maga étele. így Húshagyó
kor költfánkot sütnek. Husvétkor a szentelt sonka, kalács és himes 
tojás nem hiányozhatik az asztalról. Karácsonykor a kocsonya, a 
mácsik járja stb.

A szemes! ember itala a bor ősidőktől fogva. 10—12 fokosat, 
tehát jóminőségűt szűrtek 1908-ban, Szemesen. Miután minden 
szemes! gazdának van bora, a korcsmába ritkábban szokott elve- 
ődni ; bár nyár szakában, ünneplő ruhában, a fürdőszálloda
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helyiségeiben el-elszórakozik olykor, a fürdővendégek asztalai közt 
elvegyülten. A legényember már gyakrabban megfordul a korcsmá
ban. Azért legörömestebb isznak saját borpinczéjükben. A sörfo
gyasztás alig számottevő. Sajnos, a pálinkafogyasztás, kivált a 
reggeli órákban, az ifjabb nemzedéknél is tért hódít; persze leg
örömestebb fogyasztják az önfőzte bortörkölyt.

Ruházkodás.

A régi magyar somogyi ruházat a szemes! ember viseletében 
sajnos, ma már csak a hagyományé. A magyar kalapon a szám
talan gombostűvel letűzdelt lengő piros pántlikát csakis a katona
soros legény tartotta meg jellegzetes viseletül. Kötényt a szemes! 
magyar csak külmunka közben ölt olykor derekára. A sötétes színű 
csizmanadrág még meg-megtartja ugyan magyar szabását, jellegét, 
ámde zsinórzat, vitézkötés nélkül. A háziipar régi szőttessét lassan
ként kiszorítja a selejtes rigó-ing (tricot) és a rigó-alsó, a mit bolt
ban vásárolgatnak, alsóruhaneműként.

A nyaralóközönséggel való sűrű érintkezés mellett, a nők 
ünneplőül selyem- sőt csipkeblúzt is öltenek már magukra. Egy-kettő 
pillangós sárga czipellőt húz lábára. Csizmát a nő nem visel itt.

Ködment, szűrfélét ma már Szemesen nem találunk. A sze
mest ember vásárokon vett télikabátot ölt magára télszakában, 
urasan. Az asszonynép posztókabátot, réklit vagy nagykendőt vesz 
magára téli időben.

Kelengyéjét a szemesi menyasszony valamikor maga szőtte, 
készítette. À kenderföldek helyén ma szőlőkultura s villák létesül
tek ; a kelengyeféle pedig a boltból kerül elő, készpénzen bevásá
rolva. Lepedőt, inget, törlőt újabban azért megint házilag szövet
nek, mert tartósabb.

Népszokások.

A szemesi népszokások, különösen a mi a keresztelő, a lako
dalmi és a temetésnél divóakat illeti, a somogyi Balatonmellék 
egyéb községeinek ebbeli szokásaitól alig eltérőek.

Keresztelésnél a figyermek Szemesen is nagyobb örömöt okoz, 
mint a leány, a mely úgyszólván szomorúságot jelent a háznál. 
A keresztelőt szűkebb családi körben tartják. Ha aztán az anya 
fölkel a gyermekágyból s a gazdának módja van hozzá, nagyobb 
keresztelő ünnepet, úgynevezett paszitát tartanak. A mikor az anya 
annyira van, hogy karján az újszülöttel templomba mehet, Maratják. 
A mióta a fővárosiak egy része itt nyaral, az ösmert, közkedvelt, 
régi magyaros keresztneveket divatos, sőt exótikus hangzásunkkal 
kezdik itt-ott fölcserélgetni.

Gúnynevet, csúfnevet ritkán találunk ; viszont gyakorta alkal
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maznak megkülönböztetésül egy-egy melléknevet, kivált akkor, ha a 
legény valamely nála módosabb családba házasodik.

Egybekelésnél rendszerint a vőlegény megy a menyasszonyi 
házhoz, hogy elhozza mátkáját saját otthonába. Az ebédet álta
lában a menyasszony szüleinél, a vacsorát pedig a vőlegény házá
nál költik el. Beházasodás esetén, a mi ritkábban fordul elő, az 
egész lakodalmi ünnepség a lányos háznál folyik le.

Házasságkötéseknél lényeges szerepe jut a csoszogó, másként 
susogó asszonynak. A csoszogó rendszerint éltesebb némber, a kit 
házasságcsinálóba, vagyis kullogóba küldenek, hogy puhatolózzon, 
s ha kell, rábeszéljen. Az egyezkedés során a vagyoni alkut is 
szóvá teszik. Az alkudozások alatt, egy-egy túlzott követelés miatt, 
nem egyszer abba marad a házasság. Ha nagy a szeretet s nehéz 
a megegyezés, nem egyszer maga a menyasszony odaígéri aztán a 
követelt összeget; esetleg jussáról részben vagy egészben le is 
mond. — Kikerülök a jussomból ! — mondja ilyenkor.

A menyasszony igy tulajdonképen a szülők ellen ígér, csak
hogy meg legyen a házasság.

Alkuban a vőlegény móringot, vagyis hitbért ajánl. A meny
asszony ellenmóringja a kelengye. A kérők, a legény anyagi módja 
szerint, móring fejében több száztól több ezer koronáig terjedő 
összeget ígérnek.

A leány ellenmóringja vagyis katramóringja egy-egy katonaágy, 
vagy félágyból áll. Az ágyneműt, a vagyoni helyzethez képest, 
több-kevesebb számú dunnya, párna, vánkos, lepedő, szalmazsák, 
abrosz, törülköző, szakasztóruha, törlőruha stb. képviseli.

A jegyesség boldog korszakában a legény hetenként többször 
meglátogatja mátkáját, csókolóba megy hozzá, mondogatják. Eljegy
zéskor a csókpénz járja. A csókpénz a gazda módjához képest 
100—150 korona közt váltakozik.

A lakodalmak ideje karácsony utántól Pünkösdig tart. Azért 
legtöbbjük igyekszik a tavaszi munkálatok beállta előtt a házas
ságot megkötni. Péntek és szombat kivételével bármely egyéb 
napon esküsznek.

A lakodalmas vendéget kétszer szokás meghívni. A meghívás 
szövege jobbadán kántorok, mesterek czikornyás régibb készít
ménye; prózában, versben egyaránt csekélyebb értékkel.

Az eskető pap rozmaringszálat kap. Rozmaringos almát, sőt 
narancsot az anyakönyvvezetőnek is adnak olykor.

A legtöbb lakodalmi ebéd, fogásainak sorozatában kimeríthet- 
len. Az étkeknek így se vége, se hossza.

A lakoma végivel asztalt bontanak aztán, hogy ki-ki azzal 
tánczoljon, a kivel épen kedve tartja. A csárdást szépen, magya
rosan tánczolják még. Azért divattá lett már egyéb táncz is; így 
a valczer, a polka, a csoszogós stb.

Ki-ki tánczolhat a menyasszony nyal éjfél előtt, ám éjfélben 
már csak pénzért. Ekkor két gyertyát gyújtanak, hogy egy helyben
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tányérozzanak. A tánczosok a tányérozok köré gyülekeznek. A ki 
előbb bedobja pénzét, az előbb is tánczol a menyasszonynyal. 
A menyasszonyi táncz befejeztével a lány fejét menyecskésen 
bekötik ; az új pár pedig, lehetőleg feltűnés nélkül távozik.

A temetkezési szokások régi jellege lassankint Szemesen is 
elveszti őseredetiségét. A virrasztás szokásos ugyan, sőt a temetést 
tor is követi. Gyászruhát csupán a temetés idején öltenek magukra. 
Az elhalálozás évfordulóján néha gyászmisét mondatnak. A sírt 
általában halottak estéjén szokták csak fölkeresni, hogy azt föl virá
gozzák és kivilágítsák. Halottat nem örömest szállítanak más faluba. 
Azt tartják, hogy ettől a jég elveri a határt. Általában a babona 
a felvilágosodással, a nyaralókkal való érintkezés s az iskolaoktatás 
révén, hova-tovább enyészőben van. Az ingoványos berkek közel
sége mellett érthető azért, hogy a lidérczfényről, a ludvérczröl ilt- 
ott még megemlékeznek. Legtöbbet hisznek még a rontásban. Azt 
tartják, hogy a rossz szemű ember megveri szemével a gyerme
ket. Óvszerül ez ellen szenes vizet isznak.

Betegségekben legtöbbször háziszerekkel védekeznek. Orvos 
nem lakik a községben, bár majdnem naponta jön a fürdőtelepre ; 
a községbeliek mégis gyakorta fordulnak javasasszonyhoz. Állataikat 
is többnyire maguk gyógyítgatják, holott királyi állatorvos van a köz
ségben. Mindamellett a nép a maga kipróbált háziszereit használgatja.

Népszerűbb gyógynövényeik : a mályva, daganatok ellen ; vérző 
sebre a vérfű ; gyűlt sebre a szőrös barlang; száraz fájásra a 
Kimér és a feketegyökér vagy a feketenadály ; marhakehére a földi 
tök; köhögés ellen a bojtorján és a pöszércze, tüdővészre a torma 
és a kökénygyökér ; gyomorfájásra az üröm ; vizibetegségre a póré
hagyma. Valamennyi betegségre az ezerjófü, stb.

Mezőgazdaság. Gabonatermés.
Faluszemes lakosságának fő foglalkozása a földmívelés. Ősidők

től fogva abból élt. Ha jó volt a termése, jobbra fordult sorsa is. 
A számottevő jövedelem, a mit ma a nyaraló- és fürdőző közönség 
révén magának biztosít, a földmívelés és a bortermelés mellett 
még ma is csak másodsorban szerepel nála. Ez így volt még a 
halászat idején is. Hogy a földmívelés mily elsőrangú mint ősfog
lalkozás itt, azt a községi határnak a mívelési ágak szerint való 
megoszlása tanúsítja. A határ itt a következő :

Szántóföld ------  ..- — — 1124 katasztrális hold
legelő ------  ------ ....... . 606 « «
erdő............- — - .............  379 (( ((
fürdő telep, berkek ......... 256 (( ((
szőlő......................... ............ 64 « ((
rét ___ ..................- ____ 57 « «
kert ___ ___ ___ ___ ______ 40 (( ((
A Balaton szemesi vízterülete 3647 « ((

Összesen : 6173 katasztrális hold.
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A kataszteri birtokivek még 1858-ból valók. Kiigazításuk most 
van folyamatban. Kivált a szőlő- és kertterület, a lürdőparkot is 
ide értve tetemesen megnövekedett, viszont az erdő, a nádas, a 
berek apadt.

A 6000 holdat meghaladó területen a gazdaságok száma 179.
A szemest gazda vetésforgójánál a búza a megtrágyázott 

zabosbükköny után következik. A búza és a rozs után a kapás 
növényeken a sor. A kapásnövényt árpa követi. A kapásba ten
gerit, burgonyát, répát, tököt vetnek. Takarmánynak luczernát, 
csalamádét, baltaczimet stb. A csalamádét zölden kaszálják akkor, 
a midőn czimerét hányja.

Az istállót! ágyát nagyon megbecsülik. Műtrágyát nem hasz
nálnak. Az uradalom is csupán szuperfoszfátot használ olykor ; azt 
is ritkán, miután marhatrágyája kielégítő. A szemest talajban a 
trágya lassan emésztődik.

A gazda inkább sekélyen, semmint mélyen szánt. A tarlót 
forgatja, hogy a gyomot irtsa. A szántatlan tarló libalegelőül 
szolgál.

Féreg a szántóföldeken bőven akad; e mellett a nyúl, a varjú 
és a sok vadlúd, utóbbi kivált az őszi- és a tavaszi vetésben egyaránt 
károkat okoz.

A mezőgazdaság czéljainak szolgáló ökör- és lófogat egyaránt 
kettős, elvétve akad négyes fogat, az is inkább csak az uradalom
ban, a hol bivalyfogatot is használnak.

A szemesieknél egy fogatra átlag 12—13 katasztrális hold 
szántóföld esik. Az eredmény így ebben kedvezőbb, mint az orszá
gos átlag, a mely szerint hazánkban az anyaországban egy fogatra 
átlag 16-nál több katasztrális hold esik. A szántóföld és az igaerő 
közti viszonynál, még belterjes mívelésnél, sőt kötött talaj mellett 
is 20—25 holdat számítanak, holott Szemesen ebben is 12—15 
holdat vehetünk.

Az összes igásfogatoknak mintegy fele lófogat. Itt a Duna 
jobb partján egyebütt általában több az egyes fogat, míg Szeme
sen egyes fogatot sehol sem találunk.

A kenyér számára búzát, rozsot termelnek. A csalamádé vagy 
sűrű tengeri, az árpa, a zab, a bükköny, a luezerna, a baltaczim 
stb., a takarmánynövények. Kivétve némi hajdina is akad.

A szántási munkálatok kora tavaszszal veszik kezdetüket. 
A szemesi gazda munkabíró családtagjaival és a béresekkel'együtt 
kimegy ilyenkor a mezőre. Napszámost, az uradalom kivételével, 
egészen éven át nem fogadnak, e helyett a gazdák s népük egy
mást kölcsönösen kisegítik.

A szántás után elvetik a magot, hogy aztán egymást rendben 
kövesse : a fogasolás, a boronálás és a szükséges hengerelés. 
Szántásnál a gazda a határkövek mellett is nagyon vigyáz a határ
vonalra s rendes barázdát von ekefordítással.

A szalmás termékek elvetése után a gazda gondosan szem-
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lélgeti vetéstábláit, hogy a mutatkozó giz-gazt gyökerestül kiirto- 
gassa onnan. Az anyarozsot sarlóval szokták eltávolítani.

Aratáskor egy keresztbe 17 kéve kerül. A gabnarakást itt is 
kepének nevezik. A kereszteket villával kocsikra hányják, hogy a 
beltelek végén, a szérüskertben aztán asztaggá rakják.

A termést otthon cséplik. Több gazda ma már el is masi
náiba termését. A cséplés négyesben történik.

Mértékegységük a kila, a mely körülbelül egy métermázsa 
súlyú gabonának felel meg itt. Egy kilájukban van két mérő, egy 
mérőben pedig két mércze.

A tengeri számára a földet áprilisban szántják. Minden 2 
lépésre 3 kukoriczaszemet vetnek a barázdába, a mit aztán tüske- 
boronáznak. Mihelyt a növénynek meg van a 3 első levele, meg
adják az első kapálást. Ha aztán másfél sulckos a tengeri, a tövét 
feltöltik magasan. A szem megkeményedésével a vágás következik, 
mikor is a tengeri tetejét, fejen felül sarlóval levágják. A tengeri- 
szedés szeptember második felében történik. A tengerinek apró- 
szemű, öregszemű, csikófogas, sárga, fehér és vörös változatait 
termelik. Legkevesebb a vörös szemű.

A gabonanemeket a szemesi gazda a gróf Hunyady uradalom 
itteni gőzmalmában őrli lisztté. A 70 lóerőre, villamos világítással 
berendezett szivógázmotoros gőzmalom a Schlick-gyár Részvény
társulat berendezése ; mintaszerüségénel fogva, a maga nemében 
egyedül állónak mondható.

A szemesi gazdák, élükön az uradalommal, a biztosítást 
minden téren igénybe veszik. Termés-, állat-, jég-, tűzkár biztosí
tásuk aránya az országos biztosítási átlag fölött áll, a mennyiben 
a 90°/o-ot is meghaladja.

Gazdasági gépek és eszközök.

A szőlőszet és a halászat különleges eszközeinek leszámításával, 
a mezőgazdaságnál a gabonanemek, a kapásnövények és a takar
mányfélék termelésének eszközeibenFaluszemes községe, a dicsé
retes példát szolgáltató Hunyady uradalommal élén, ugyanazon 
átalakulásokat mutatja, a minőket hazánknak a modernebb haladás 
útjára térő egyéb vidékein láthatunk. Az emberi munkaerőt minél 
kevesebbre csökkentő egyes gazdasági gépek fokozatosan tért hódí
tanak itt is. Kisebb kézi használatú eszközökben a gyáripari készít
mény hovatovább kiszorítja a gazda kézmű készítményeit és álta
lában a háziipari utón előállított szerszámfélét.

A gróf Hunyady uradalom sakekékkel, tárcsás boronával, Clayton 
és Schuttleworth-féle vető- és egyéb gépekkel, Csernovszky-féle sara- 
bolylyal stb. dolgozik. A jó példa elpl el nem zárkózó szemesi 
gazda is már régidő óta dolgozik modern vasekével stb. egyebekkel.

Az ökörjárom fából készül, vasszögekkel. A ló hátára izzasztó
2
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vánkost alkalmaznak. Általában a szemes! gazda jól bánik állataival 
s jobb minőségű szerszámot is alkalmaz azokra.

Trapéz alakú tüskés boronáját a gazda maga készíti. A fogas 
boronának itt vasfogai vannak. Böködőjükkel a konkolyt, giz-gazt stb. 
irtják. A szalmás gabonanemek aratását a szemes! gazda, az urada
lom kivételével, a mely aratógépet használ, kaszával eszközli. 
A kaszanyél mankóját kassnak vagy kacsibának nevezi. A kasza 
élét üllőn kalapálja. A feketeszinű kaszakövet vagy csiszákövet a 
boltostól veszi és azt fából készült tokmánybán tartja.

Régebben sarlóval arattak. Az aratásnál a sarlót ma csupán 
marokszedésre használják. Azonkívül sarlóval vágják a tengeri tetejét, 
a mikor szeme keményedni kezd s a föllépő anyarozst is sarló
val irtják.

Á gabnakereszteket a gazda vellájával hányja a kocsira. A favilla 
a gyakoribb. Ez háromágú s többnyire kőris vagy bikkfából készül. 
Régibb alakját, az úgynevezett saraglyás favillát, ganézónak hasz
nálják ma.

A gazdák többje ma már saját cséplőgépet használ, a melyet 
együttesen vásárolgattak. Azért cséplésnél és nyomtatásnál vállal
kozótól bérelt benzin motort is használnak.

A szemes eleség tisztogatására és rendben tartására szolgál a 
lapát. A szórólapáttal a gabonát a levegőbe dobják, hogy a szél az 
ocsút elhordja. Cséplésnél és nyomtatásnál a hosszú tarlógereblye 
vagy tőzekgereblye a használatos.

A gazdasági üzem hozadéka.

Faluszemes község átlagos tiszta jövedelme katasztrális hol
danként nagyon is változó képet szolgáltat, úgy hogy az ingadozás 
ebben 10—30 koronára tehető. A szántóföldek, a bortermő helyek, 
a villatelep és a nyaraló bérletek nagyon is elütő hozama ezt 
mindenkép érthetővé teszi. De eltéréseket eredményez a kétféle 
talaj minőség is. Mig ugyanis a Balatonmellék és az alsóbb fekvés 
egyes részei homokosak, itt-ott futóhomokkal elegyesen, addig a 
magasabban fekvő részek talaja -kötött agyagos. A föld ára bár
melyik területen azért elég magas s az katasztrális holdankint 
1200—2000 korona közt váltakozik.

A szántóföldek tiszta jövedelmi kulcsa, a somogyi Balaton- 
melléken általában s így Faluszemesen is átlagban és katasztrális 
holdanként 12 koronában volna megállapítható. Miután a szemes 
eleség termelésére a gazda itt fősúlyt fektet, emellett, ugyancsak 
az aratás idényszakával egybeeső szőlőkapálások, permetezgetések 
stb. idején az itt nyaraló közönséget nemcsak kiszolgálják, hanem 
lakással, tejtermékkel, baromfival, zöldségneművel, gyümölcscsel stb. 
ellátják, nyár szakában a szemes! gazda, családostul együtt, való
sággal emberfölötti munkát végez. A nyaraló közönség élelem
szükségletét, szemes gazdái mai berendezkedésük mellett egy maguk
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még nem képesek termékeikkel kielégíteni, úgy hogy jelentős haszna 
és jövedelme van ebből a szomszédos községeknek is. Különösen 
Teleki, Köttse, Szólád, Lelle, Boglár és Őszöd azok a községek, a 
melyek a Szemesen nyaraló közönség révén új értékesítő piaczot 
nyertek. Nem mondhatnék épen, hogy a verseny szembeötlően 
elnyomná a szemes! gazdát, hiszen nem is képes mindenből annyit 
termelni a mai berendezkedés mellett, a mennyi a nyaraló közönség 
összes igényeit kielégíthetné. Azért különösen a baromfitenyésztés, 
a zöldségkertészet és a gyümölcstermelés az a tér, a melynek 
hozama mindenesetre emelendő volna. A baromfitenyésztés fejlesz
tése, az uradalom részéről most van tervbe véve. Példát majdan 
ebből is meríthet aztán a szemes! gazda. A gazdasági üzemben, a 
szemes! gazdának hozamot szolgáltató gazdasági főbb üzemágak 
közül a következők szerepelnek : a gabonatermelés, a takarmányok, 
a kapásnövények, a bortermelés és az állattenyésztés.

A szemesi gazda földjén középtermő években, minő pl. 1909. 
is volt, egy-egy katasztrális hold területen : búza 5—6 métermázsa, rozs 
6—8 métermázsa, árpa 3—4 métermázsa, zab 3—4 métermázsa terem.

A szemesi kisgazda birtoka 10—20 holdas területeket alkot 
átlagában. E területeken az elősorolt szemestermékekből közép 
termő években a terület arányában termel a gazda : búzából 
10—30 métermázsát, rozsból 15—40 métermázsát, árpából 5—10 
métermázsát, zabból 5—15 métermázsát.

Utóbbi kettőből, az uradalom kivételével, csekély mennyiséget 
termesztenek.

Már most katasztrális holdanként hozott az 1909. esztendő 
közepes termése az év derekának átlag árai szerint :

Holdanként 5 métermázsa búzatermés 30 korona ár mellett, 
egy holdas búzaterületen, megfelel 150 korona brutto hozadéknak.

Holdanként 6 métermázsa rozstermés 18 korona ár mellett, 
egy holdas rozsterületen, megfelel 108 korona brutto hozadéknak.

Holdanként 3 métermázsa zabtermés 16 korona ár mellett, 
egy holdas zabterületen, megfelel 48 korona brutto hozadéknak.

Holdanként 3 métermázsa takarmányárpa termés (sörárpát 
csak az uradalom termel) egy hold árpaterületen megfelel 48 
korona brutto hozadéknak.

Takarmányféle közül termel a szemesi gazda zabos bükkönyt, 
luczernát, baltaczimot, mohart és sűrű tengerit vagyis csalamádét. 
Takarmánytermése, sajnos, alig fedezi állattartása ebbeli szükségleteit, 
úgy hogy kedvezőtlen takarmánytermő esztendőkben kénytelen takar
mány szükségletét bevásárlás útján a szomszéd községekből fedezni.

Az elősorolt takarmánynemek külünféleségéhcz képest holdan- 
kint átlag 35—100 métermázsát is képes ezekből termelni. A méter- 
mázsa árát átlag 8—10 koronára értékelhetjük.

Takarmányrépát is termesztenek, holdanként 70—80 méter
mázsát. Ennek métermázsája 1 koronára tehető.

Kapásnövények közül főként a burgonya a számot tevő, a
2*
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melyből 6 korona átlag árral, holdanként mintegy 40 métermá- 
zsányit termesztenek.

Egy-egy gazda tavalyi bortermése 10—40 hektoliter közt 
váltakozott. Termését eladta 20—30 filléres árakban s így ez úton 
elért tiszta jövedelme legfeljebb 50%-ra tehető. Ily módon 10 hekto
liter bora után a zsebében legfeljebb 120 koronája maradt átlag. 
A bor minősége jó volt, s így az alacsony borárak nagyon is 
lenyomják a szőlőmívelés hozadékát. A földadó kataszter kimuta
tásai a szőlő jövedelmét holdankint mintegy 30 koronára teszik. 
Az évi termés változékonysága mellett ezt a hozadékmegállapítást 
nagyon is hozzávetőlegesnek kell tekintenünk. A szarvasmarha 
után Szemesen, akár igavonó állatról, akár pedig tejelő alanyról 
legyen is szó, 100—120 korona hozadékot számíthatunk.

Miután nyaranta a fürdöző közönség révén pénzel itt a nép, 
nincs arra utalva, hogy napszámot vállaljon. Télen legfeljebb némi 
fuvart teljesít, a szegényebbje pedig néha favágásra megy nap
számba a herczeg Esterházy uradalmak szomszéd erdőségeibe 
Rádra, ahol jelenben erdőirtás folyik s így ott tél szakában mellék- 
keresetre nyílik alkalmuk.

Mezőgazdasági termékeiből, a legmódosabbak kivételével, a 
szemesi gazda alig ad el valamit; azt maga és családja élelmére 
kénytelen fordítani. Ám ebből családját kizárólag fenn nem tart
hatná, hogy mégis aránylag jó módban megél, azt a fürdőtelep 
létesítésének köszönheti. A nyaraló közönség révén ugyanis, főként 
lakbérből (ma már ehhez képest építkeznek is), tejtermékek, baromfi, 
tojás, zöldség- és gyümölcsféle eladásából, a nyaralók kiszolgálá
sából, utóbbiak részére teljesített némi fuvarszolgálatból megélhe
tését a főbbekben elég kényelmesen biztosíthatja. Ha aztán jobb 
bortermő év akad, szőlői gondos kezelése mellett a gazda a 
borból befolyt jövedelmet kizárólag vagyonmegtakarításra fordít
hatná. Hogy mégis e réven aránylag kevés fillérje kerül a taka
rékba, annak maga az oka, amennyiben a termesztett borokat maga 
is örömest fogyasztja, szívesen látott vendégeivel együtt.

A napszámbér jelenben a következő :
Tavasz Nyár

Férfi — 2*00 kor. 4*00 kor.
Nő 160 « 3*60 «
Gyermek 0*60 « 0*90 «

Ősz Tél
3*00 kor. 1*30 kor.
2*60 « 1*— «
0*70 « 0*50 «

Az uradalmi cselédségnek a szolgálat minőségével arányos 
járandósága, különböző készfizetéses összegeken kívül a következő : 
1 magyar holdnyi földterület, 1 tehéntartás, 4 métermázsa búza, 
9 métermázsa rozs, 8 köbméter tűzifa, szabad sertéstartás, lakás 
természetben stb. Manapság ez tetemes hozadéknak felel meg s így 
telég tekintélyes összegnek értékelhető.

A szemesi gazdák ugyanis, épen a* fürdöző közönségre való 
tekintettel, az utóbbi években maguk is költségesebb építkezésekbe
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fogtak. Elegendő tőkéjük ehhez nem lévén, jelzálogkölcsönökhöz 
fordultak. Az ebben! kölcsönök nagysága 400—10.000 korona közt 
váltakozik. Egy-két tartozás a 10.000 koronát is meghaladja. Az épít
kezésen kívül időnkint örökség! ingatlan részek megváltása czéljá- 
ból fordulnak kölcsönhöz. A jelzálogilag bekebelezett adósság után 
7—8°/o, váltótartozás után pedig 10%-nyi kamatot fizetnek.

A község anyagi helyzete, kedvező előfeltételek közepette is 
nem mondható rózsásnak. A községi pótadóra 49%, az egyházi 
adóra 25% esik.

A szemesiek jelzálog- és egyéb kölcsöneinél a kaposvári, a siófoki, 
a lengyeltóti, a kőszegi, a karádi, a marczali, a bogiári, a tabi pénz
intézetek, a veszprémi és a pécsi káptalanok a leginkább érdekeltek.

Bérbe adandó földterületet a szemes! gazdánál alig találhatunk ; 
ehelyett inkább maga bérel itt-ott, így nevezetesen Visz községben 
földterületeket. A szemes! földek bérletára holdanként 80—100 
koronára tehető. Kiskorúak ingatlana, árvaszéki jóváhagyás és 
utasítás folytán, ismételten bérlet tárgya Szemesen.

Árverés a községben évek óta nem fordult elő. A fővárosból 
ide került villa tulajdonosok egyik szemesi villája került csupán 
árverés alá.

Állattenyésztés.

Faluszemes községében az állattenyésztés, mint önálló foglal
kozási ág alig szerepel, miután a gazdáknál, a földmívelés kere
tében csupán a gazdálkodás czéljainak kiegészítéséül szolgál. 
Viszont Szemes állattenyésztésénél elsősorban kell kiemelnünk 
kéthelyi gróf Hunyady József uradalmainak ma már európai hírre 
emelkedett kéthely-szemesi berni szarvasmarha tenyészetét

Az uradalom berni tehenészete nemcsak Faluszemesnek, hanem 
a Dunántúlnak, sőt egész magyar hazánknak is elsőrangú speciáli- 
tása. a melynek maga Szemes községe közvetlenül is nagy hasznát 
veszi azáltal, hogy berni tenyészbikáit az uradalom, tenyésztés 
czéljából, fölötte mérsékelt árban bocsátja a községbeliek rendel
kezésére.

A berni szarvasmarhát gróf Hunyady József érdemdús hason
nevű nagyatyja hozta be hazánkba mintegy 100 évvel ezelőtt. A berni 
tenyészet a maga tisztaságát a szemeskéthelyi uradalomban, érde
kes és becses jellegével együtt, mind e mai napig meg tudta őrizni. 
Tiszta vérű berni tenyészetet ma elsősorban Magyarországon találunk 
s itt is első helyen Szemesen. Külföldön, sőt épen a berniek ősottho
nában, a Bemer Oberland-ba,n tiszta típusú berni jelleget ma 
alig fogunk találni.

A szemesi sötétpiros szinü berniek tenyészetének tiszta vérű 
állománya, két majorban nyer itt elhelyezést. Az egyik rész Falu
szemesen a másik a közel Csillag pusztán található. A Szemeshez 
tartozó Csillagpusztán tartják az eladásra szánt másféléves és 
ennél fiatalabb bikákat, a fejős teheneket, a szopós borjakat és a
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törzsbikát. A csillagpusztai majorban viszont az üszők nyernek 
elhelyezést, két éves korukig.

Öblös mellkasával, jellemző fehér homlokzatával, fehér fark
bojttal és lábaival, az erős alkatú berni faj szívósan kitartó munka
bírása és csekély igényei mellett is jó tejelőképessége folytán 
mindenkép nemcsak tetszetős, hanem rendkívül előnyös típust is 
szolgáltat.

Az anyaállat tejelőképességére, úgy a bika, mint az üsző
anyag fölnevelésénél kiváló súlyt helyeznek, úgy hogy csak a 
válogatott egyedek legjava került itt fölnevelésre.

A bikaanyag, két éves kora után, átlag 800—1000 korona 
árban kerül eladásra. A létszámot megfelelő üszőállomány gyara
pítja, míg a selejtes bikaanyag heréken kerül a gazdaságba, hogy 
ott 3—4 évi használat után hízóba jusson.

Az uradalmi tej helyben ma 24 fillérért, majdnem egész éven 
át pedig a budapesti központi tejcsarnok útján átlag 15 fillérért 
értékesíthető. Fedeztetés van az év minden szakában, miáltal a 
friss fejős, a vemhes és a borjas állat ki nem fogy a sorból.

A Laurencz Ede uradalmi intéző által ritka szakértelemmel 
vezetett szemesi- és csillagpusztai gazdaságban valósággal mintás- 
telepet találunk ma, a mely grófi tulajdonosának és Szemes hírne
vének egyaránt dicséretére válik.

A tejhozam napi 6—7 literre tehető. A tejelő egyed évi 
össztermelése 2500—3500 liter közt váltakozik.

A takarmányozás, tekintettel a Balatonmellék legelőkben külön
ben is szegényes talajviszonyaira, mesterséges takarmányra utalt. 
Ezek anyaga közt első helyen áU az uradalomnál s a gazdáknál egyaránt: 
a zabos bükköny, a luczerna, a sűrű tengeri és a takarmányrépa. 
Habár az uradalom tehenészetének nincs legelője, az állomány a 
szabadban korlátok között hosszabb időt tölt ; a meleg évszakban 
pedig az állatokat testmozgás, itatás, fürösztés, sőt gyógyhatás 
czéljából is, a Balaton pompás vizébe vágy a berekbe hajtják. 
Hogy aránylag kedvezőtlen legeltetési viszonyok mellet is az 
uradalom itteni berni állománya elsőrangú tenyészanyag marad
hatott, azt kétségtelenül kiváló tulajdonságainak s a szakavatott 
gondozásnak kell tulajdonítani. Ezt dr. Kukuljevic József szakíró, 
kir. állatorvos, a ki az uradalom berni tenyészetét szakszerűen 
ismertette, külön és ismételten is kiemeli.

Faluszemes összállatállománya az 1909. évi tavaszi állat- 
összeirás alkalmával 1452 darabból állott. Ebből

a szarvasmarha ... ........................... 443

a bivaly ... ___ .................................. 86
a sertés ................................... — 516
a juh — — — — — — — 337
a szamár ........................ . ... ...______ 19

összesen ... 1452 darabot tett.



Négy tenyészbika szolgál fedeztetésre. Ezek közül két berni 
szerepel az uradalomból ; másik kettő a község nemrég beszerzett 
két nyugati piros-tarka bikája.

Az uradalmi ménesből két angol fél- illetőleg telivér és két 
móri mén végzi a szükséges fedeztetést.

A bivalyállományban négy a tenyészbikák száma. A sertés- 
tenyészetben az uradalom tenyészkanul yorlcshirát tart. A község 
sertésállománya mangaliczafaj, négy tenyészkannal. Az uradalom 
merinójuhászata négy tenyészkossal elektorai Negretti précoce-faj.

Állatait a szemesi gazda jól tartja és megfelelően gondozza. 
Mindenesetre az uradalom példája sokban hat reá ebben is 
buzdítólag.

Az állatállományra oly szükséges legelők területe a régi 
birtokivekben 606 katasztrális holdban van feltüntetve. A kiigazítás 
után a birtokivekben, a valóságban félannyi terület sem fog szere
pelni. A fürdőtelep létesítésével, új szőlőterületek beültetésével a 
legelőterület ma megcsappant. Úgy az uradalom, mint a község
beliek a mesterséges takarmányfélék termelésére folyton foko
zottabb gondot kénytelenek így fordítani.

A község szarvasmarha állományának jellege kevert, a jellegben 
azért a bonyhád-simmenthali lép előtérbe. A berni vérrel csak 
újabban keverednek. Szépen fejlődött és gondozott állatot a szemesi 
gazdánál gyakorta láthatunk.

A szemesi gazda rendszerint 2—6 tehenet tart. Nagyrészt 
ezekkel és lovaival végzi egész éven át a fölmerülő munkálatokat. 
Tehenei szolgáltatnak egyben tejterméket nemcsak egész családja, 
hanem részben a nyaraló közönség számára is.

Az oly rettegett sertésvész három év óta nem jelentkezett a 
szemesi határban s így a községbeliek fehérszőrű mangalicza 
állománya zavartalanul gyarapodhatott.

A baromfiállomány elég nagy számú. Fajbaromfit nem talá
lunk; így a fajtenyészetet sem ösmerik, miért is magyar parlagi 
tyúkfajtájuk gondozása kezdetlegesnek mondható. Baromfi- és tojás 
készletüket, gyengébb minősége mellett is, a fürdőidény beálltával 
busásan értékesíthetik azért. Az árakat ilyenkor bizony túlzásig 
felcsigázzák. A nyaraló közönség, a melynek nincs hetipiacza, 
kénytelen ily módon a silányabb s nem egyszer kifogásolható egész
ségi állapotú anyagot is megvásárolni. A baromfitenyészet megfe
lelőbb fejlesztése mindenkép kívánatos volna. A kifogástalan és 
jobb minőségért a nyaraló is örömestebb fizetné a magasabb 
árakat is.

A liba- és a kacsatenyésztés közepes. Libaállományuk eléggé 
nagy számú ; emdeni ludat is tartanak.

A szamárállomány állatait kordéba fogják, hogy azokat 
belmunkára, legkivált a vasúttól a községbe való fuvarozásra 
használják.

Közhasználatosabb szarvasmarha neveik : Bárány, Bársony,
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Bátor, Betyár, Bimbó, Bodor, Bokros, Boros, Csákó, Csárdás, Csengő, 
Daru, Duhaj, Föcske, Huszár, Jámbor, Kedves, Mérges, Muszka, 
Rendes, Szegfű, Virág stb. A szarv állásának egyes tipikus elne
vezései: csákós, kuli, magos, pörge, vellás stb.

A lovak színének meghatározása, a közismert szinmegj elüté
seken kívül: almásszürke, bársonyfekete, seregesszürke stb.

Házi ebük a pumi, újabban terriert is tartanak. Macskát minden 
háznál találhatunk. Házigalambot és házinyulat csak elvétve 
tartanak.

Szőlőmívelés.

A szőlőmívelés a balatonmelléki népeknek, s így a szemesieknek 
is, a halászat mellett ősi, mondhatnék talán legősibb foglalkozási 
ágát képezi.

A rómaiaktól átvett pannoni ai szőlőmívelés első nyomai, a 
Krisztus utáni IV. században élt Sextus Aurelius följegyzései szerint, 
a honfoglalást jóval megelőző kor idejéből valók. Szemes! ásatások 
alkalmával fölszinre került római régiségek tanúskodnak arról, hogy 
a rómaiak itt, a Balaton összes partmellékeit kényelmesen áttekinthető 
ponton, megerősített őrállomást tarthattak. Az ilyen őrállomások 
római népe itt is meghonosította aztán a szőlőmívelést. Hanusz 
István «A borág és nedűje» czímü értékes munkájában kimutatja 
azt, hogy a szőlőmívelés a honfoglalás előtt, itt a somogyi Balaton- 
melléken mindenütt el volt terjedve. II. András király már említett 
1229-iki oklevele Szemes és több balatonmelléki község tized- 
beszolgáltatási s így szőlődézsmaügyét is részletesebben szabályozza. 
A Oyőrffy-család levéltárában egy 1260-ban IV. Béla király idejében 
kiadott oklevél is megemlékezik e vidék szőlőmíveléséről. Az itteni 
vinicultor-ok&t I. Károly király idejében egy 1316-ban kiadott 
másik oklevél is fölemlíti.

A termelt szőlőfajtákról hézagosabbak az adatok. Még az 
1873-diki idevágó statisztika is, csak annyit mond az itteni szőlőkről, 
hogy fehér bort, vöröset és kástélyost termelnek. Ennél a statistiká- 
nál Árpád- és Anjou házbeli királyaink korának egyszerű vinicultorjai 
sokkalta többet tudhattak. Azért ha a statisztika hézagos is, kétség
telen, hogy a szemesi gazda jól ismeri s helyesen meg is külöm- 
bözteti a szőlőfajtákat.

Már a szőlőtetü fölléptét megelőző évtizedben, mintegy 60 
szőlőfaj volt itt elterjedve. Abból 65°/o hazai, 35% pedig külföldi. 
A szőlőtetü fölléptével a régi magyar fajok száma némileg apadt, 
míg a külföldieké emelkedett. A változatos fajok elterjedésének 
kedvez itt a talaj alakulat is. Míg ugyanis a közvetlen Balatonmellék 
partvonala homokos terület, a parttól alig kilométernyire beljebb 
eső magaslatok talaja agyagos. E mellett a Balaton vízgőzei enyhítik 
a túlheves napsugarak erejét, egyben pedig gazdagon táplálják a 
szőlőket is.

Azért, a mint Parragh írja 1860-ban, az uradalmak e tájakon



kizárólag a vinczellérre bízták a szőlő kezelését, s így szüreti czéczók 
leszámításával, a szőlőmíveléssel alig törődtek. Kapálásnál a szőlőt 
nem kímélték, a fajborról pedig sejtelmük alig volt. A szőlőtetü 
íölléptét követő idők után, tehát 30 évvel ezelőtt kezdtek aztán az 
állapotok javulni, a midőn újabb fajták fokozatos ültetése bővítette 
a szemesiek szőlőfaj ismereteit is.

A Molnár István által ismertetett fajták közt, a Csomorika 
kivételével ma is feltaláljuk Szemesen a somogyi Balatonmellék 
2—3 évtized előtt ismeretes, köztermesztett szőlőfajtáit.

A csemegeszőlő fajták főként a. Chasselas-kal és az itt Mag- 
dolnaszölőnek mondott Madelainek-kel, kivált a Madelaine royalelal 
bővültek.

Különleges itteni eredetű a kolontárszőlő, másként giliczelábú. 
Térdes kolontánnak is nevezik, miután fürttörése térdalakú. Vaj
mi ritkán található csemegeszőlő a zamatos tüskésszőlő vagy 
tüskéspúpú, a mely a bibeszár megmaradt tüskésrészétől lesz 
tüskésvégüvé.

A sár fehér nagyon elterjedt. A juhfarkával és a szigeti fur
minttal adja a hires somlai bort.

A fehér bajor, góhér vagy körteszőlő néven ismeretes itt. A mézes 
fehér nem régen terjedt el e tájon. Tulipiros néven a vörös dinkát 
ismerik. A homoki fekvésben a kövidinka az elterjedtebb.

A kadarkák közül a kék kadarka a törökvilág idején ide átül
tetett borszőlőfaj.

Az ökörszemek közül a kék és a fehér az ismertebb ; a 
szemesi tökszőlőnek hívja. A fehér ökörszemből lugasokat is találunk 
Szemesen.

A fehér chasselask közül elég gyakori a petrezselyemszőlő. 
Legrégibb szőlőfajaik egyike a kecskecsöcsü piros és a fehér.

A borszőlők zömét itt is az olasz rizling alkotja. A tavaszi 
fagykárokkal szemben legellentállóbbnak bizonyul.

A franczia származású s itt Muskota néven ismert Muscat 
bűnei-bői pompás muskotályt szűr egyik-másik szemesi szőlősgazda.

Meg nem állapítható idők óta mívelik a burgundit és az oportót. 
Az amerikai fajok közül még mindig az Izabelláé az elsőség. Az 
Ottelo most kezd tért hódítani. Azért az Izabella már 50—60 esztendő 
óta terjedt el e tájon.

Az évi átlagos bortermés emelkedését, a legutóbbi harmincz 
esztendő statisztikája élénken igazolja. Míg ugyanis a hetvenes 
években Szemes évente 300-400 hektoliter bort termelt, még 
pedig a mainál nem sokkal kisebb, szőlőtetü és peronosporától 
ment területeken, ma, a szőlőveszedelmek által állandóan sújtott, 
ámde részben újjászületett és gondosan kezelt területeken, az 1908. 
esztendő összbortermelése megütötte a Ü000 hektolitert, a mi 30 
filléres must árak mellett is, 60*000 korona tekintélyes összeget kép
visel, 100-nál alig több szemesi szőlősgazdánál. A 2000 hektoliter 
tavalyi termésnek nem egészen 25°/o-a az uradalom szőlőinek hozama.
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A szölötetü vagyis phylloxera Szemesen 1878-ban jelentkezett 
elsőbben. Habár pusztítása itt soha általánossá nem emelkedett, 
jelenléte helylyel-közzel ma is megállapítható. Itt is inkább élősdi 
gyökérlakó alakja, a radicola jelentkezik. A védekezés ismert módja 
a gazdákat ki nem elégítette s így kiirtják a beteg tőkét, a területet 
pedig felszántják hogy kaszásnövényt ültessenek abba. Itt-ott a 
homokosabb talajban is létesítenek ültetéseket. Többnyire régi, 
európai fajtát ültetnek, vagy gyérítéssel védekeznek.

A szőlőtetün kívül legtöbb veszedelmet okoz a ragya, vagyis 
a peronospora, a lisztharmat, az oidium, a fakórothadás, a White-rot 
és a szőlőmolyféle. A peronoszpora ellen gondosan és sikerrel 
permeteznek kellő időben. A fakórothadást a szemesi gazda szőlő- 
kolerának nevezi. A védekezés, sajnos, csakis a tőke megsemmisí
tésére szorítkozhatik. A moly ellen nem védekeznek. Miután a szemesi 
szőlőgazda homokba, szántóba, egyaránt gyökeres szőlővesszőt 
ültetget, amerikai szőlővesszők ültetésével eddigelé nem foglal
kozott.

A szőlőnövényt a szemesi szőlősgazda úgyszólván biológiai 
pontossággal ismeri. A szőlő gyökerét anyagyökérnek hívja. Az anya
gyökér ágai a figyökerek. A szőlőtőke: recskes, vacsarkosy bucskost 
szerinte. A tőkevég, a hol a vesszőt meghagyja, a sarok; innen 
ered a sarokmetszés ösmert elnevezése. A vessző, a míg fiatal, nyíry 
ha levágják, szeprente, venyige. A fürtöt fejnek vagy gerezdnek 
hívja. A fürtmetszés helye a fürt kacsa.

A szemesi gazda trágyázza a szőlőt. A trágyázás kissé felü
letes, miután a gazda általában a talaj színre, a tőke közé szólja a 
trágyát. Trágyázásuknak ezt a módját szemetelésnek hívják.

A tavaszi szőlőmívelés első főmunkája a kikapálás; mikor 
is a szőlőtőkét kinyitogatják. Pár nap múltán következik a metszés. 
Régi módszer szerint metszenek bagolyszemre is. Termőre metszenek 
olyan tőkénél, a melyet őszkor kivágnak.

Megfelelő munkaerő hiányában lófogattal mívelő sarabollyal 
dolgoznak. Permetezőik, szénkénegezőjük, kénporolójuk szisztémái
ban az uradalom után indulnak.

A metszést ma már ollóval végzik. Bakmetszés néven itt- 
ott gyakorolják a négyágú metszést; kivált oltványszőlők met
szésénél.

Minden második-harmadik évben, a tőke legerősebb sarkán, 
bővebb termőképesség czéljából szálvesszőt hagynak, hogy azt a 
szomszédtőke sarkához kössék. A kikötés czélja, hogy a nedvkerin
gés jobban megoszoljon a szemek között. Az eljárást szálvesszőzés- 
nek vagy pipaszár ázásnak mondják.

Idősebb szőlőben döntenek. Vagyis, ha egy területen több tőke 
kipusztul, egy erős idősebb tőkét 3-4 szál venyigével árokba dön
tenek. A venyigéket a tágasabb árokból ott húzzák aztán felszínre, 
a hol a hiánypótlás épen szükségesnek mutatkozik.

Elsatnyult tőke mellett, a szomszédtőke egy vesszejét lebujtják,
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hogy a végét egy vagy két szemmel, a pótlandó tőke helyén fel
színre a karóhoz húzzák.

A szőlőoltás mindenütt szerepel Szemesen. Legelterjedtebb 
neme a törzsökoltás, a mely itt abból áll, hogy a rossz tőkét lefüré
szelik, az oltóágat pedig gyökérbe való hasítékolás útján, akként 
illesztik a tőkébe, hogy annak egy-egy szeme a föld fölé nyúljon.

A levágott szőlővessző, venicse néven szerepel általános tüzelő
szerként. A venyigeszedés a szőlő kitakarításának egyik mívelete.

A gazos szőlő április havi kikapálását parragkapálásnak 
mondják.

A májusi szőlőmunka a gallyazással és a fattyazással kezdő
dik. A kötés mívelete bokorba avagy karó mellé történik, kötöző- 
szerül raffiát használnak. Május második felében permeteznek első 
ízben. Júniusban van a második kapálás, a mely a gyomtól meg
szabadítja a szőlőt. Ezt követi a második permetezés, esetleg buja 
gyomnövés esetén sekélyebb kapálás is.

Júliusban újból kötöznek, kurtítanak, csonkítanak, fattyaznak; 
harmadszor permeteznek. Július főmunkája a harmadik kapálás, a 
mit terítésnek, horolásnak neveznek.

Az augusztusi kapálás a kiverés, a mely hivatott megakadá
lyozni azt, hogy a fürt a földet érje. Egyúttal felállítják a madárüző 
kereplőket is.

Szüretelését a szemest gazda nem épen egyidőben kezdi. 
Mihelyt megérett a szőlő, háznépével együtt megkezdi a szüretelést.

Fajbort inkább csak az uradalom szűr, holott erre a gazdák 
gondot fordíthatnának, miután vegyes fajokból szűrt boruk nehe
zebben tisztul. Derítő szert a megtörés ellen alig használnak. Egy
részt mert hamarosan eladják a termést, másrészt, mert magúk is 
mielőbb elfogyasztják a saját használatra szánt borkészletet. Pedig 
az 1908. év termése 10—12%-fok mellett, bizonyára finom anyagot 
szolgáltatott volna.

A fehérbor mustját törkölyén nem hagyják ; míg ellenben a 
vörösbort 2—3 törkölyén eresztik. A bort az erjedés után 2—3 hó 
múltával szokták lefejteni. Deczember végétől aztán márcziusig 
általában fejtenek.

Ha a bortörköly jól megforrott, pálinkát főznek abból. Az 
egyszer lefőzött pálinkát vatyká-nsk hívják.

Bőségesebb bortermő években a szemesi szőlőgazdának is 
több a jövedelme. Egyébként sok bort pazarolnak. A szemesi szőlő- 
gazda azt tartja, hogy a magyar ember magában nem iszik. Kimegy 
tehát a szőlőjében levő borpinczébe, hogy ott jó szomszédját, atya- 
fiát, sőt egy-egy arra vetődő nyaraló vendéget is szívesen meg
kínáljon borával. Még öröme telik abban, ha valakit berugathat.

Pinczeszerül lopót használnak. A régi jó világban a falu- 
szemesi bor kissé fakó színét a szomszéd községbeliek leszólták, 
sőt tetüszinü-nek gúnyolták. A mai szemesi borminőség az ilyen 
gúnynévre egyáltalán rá nem szolgál.



Régente a szemesi gazda a mainál is bőségesebben hódolt a 
boritalnak. Ám a phylloxera veszedelem észre térítette, úgy hogy ma 
már gazdaságosabb alapra helyezkedik, borának nagyobb részét 
eladja, a kisebb részt pedig vidáman elpinczezi. Ezért a romboló 
pálinkaitalból aránylag kevesebb fogy Szemesen.

Arra minden szemesi szőlősgazdának gondja van. hogy gyen
gébb bortermő esztendőkben a tavalyi év készletéből maradjon* 
számára legalább annyi, amennyi a Szent-Antal napi szemesi búcsú 
alkalmával maga és vendégei számára elegendő.

A szemesi szőlőkben a rendfentartást ma is a régi elnevezésű 
hegybíró és hegymester végzi. Ezek gondosan ügyelnek arra, hogy 
idegen a szőlőkben ne kóboroljon. Szőlőérés idején, a bujkálva 
vadászótól bizony elszedik a fegyvert ; a kutyát pedig, még ha 
vadászeb is, lelövik.

Sajtolásul a szemesi gazda ma már vasból készült modernebb 
borsajtót használ, de azért bőven akad régi Tcosos-, regös- vagy gerendös- 
prés is, sőt egy-egy kanczaprés-szerkezet is.

A kososprés két árboczfájának felső része csavaros. Ezek 
tartják a gerendőt, a melynek közepén levő vánkos nyomja a papot 
és a papnét. A gerendő mozgását alulról két kis kos, felülről pedig 
két nagyobb kos szabályozza. A mustot aztán levezeti a talpalapon 
átfúrt csőrész. A regös- vagy gerendösprés, nem sokban különbözik 
a kosostól, csakhogy az előbbinek csupán egy sorfája van.

Egy forgó sorfája van az aránylag kicsiny kanczaprésnek is. 
A gerendő elegendő, szilárdságával lenyomja itt az anyagot. A papot 
sorfa helyettesíti s így ennek csak papnéja van.

A szemesi szőlők főépülete a pincze és a présház. A prés
házban van a szüretelésnél használt mindenféle szerszám, minő a 
prés is. Itt folyik a vidám poharazás minden olyan esztendőben, 
a midőn bőséges a szüret.

Kisebb mívelési ágak.
Erdészet. Vadászat. Kertművelés. Gyümölcstermelés. Nád mű

velés. Tőzegipar. Méhészet. Háziipar.

A kataszteri birtokívben feltüntetett 379 katasztrális holdnyi 
erdőből a községnek is volt némi része, ám azt kiirtották. Az ura
dalom 300 holdat meghaladó, eléggé gondozott erdőségében külöm- 
böző fenyőt, tölgyet, csert, bükköt, gyertyánt és kőrisfát találunk. 
A Balatonmellékén általában kicsikék az erdők. A partmellék 
alsó regiója, égalji okokból, inkább a berek és a cserjés vegetácziói- 
nak kedvez. Azért Szemes-Balatonfürdő parkültetvényeiben, az ura
dalom erdőterületeiről átültetett fenyőfélék, nyír és egyebek ma 
már szépen díszlenek.

Az uradalom szemesi erdősége inkább mint vadászterület 
érdemel figyelmet, a melyben a szarvas, az őz, a fáczán és a nyúl,
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a határban fészkelő fürj- és fogolyállománynyal együtt, kellő gon
dozás és megfelelő vadvédelem részese. A vadászati jog az ura
dalomé, a mely azt itt maga gyakorolja. A szemesi pagonyokban 
lőtt szarvasok agancstrofeái úgy méretben, mint struktúrában egy
aránt figyelemreméltó példányokat szolgáltatnak. Vizisszárnyasvad 
közül vadlúd több is van a kelleténél. A Balatonmellék hírneves 
nemes kócsagja Szemes berkeiből réges-rég kipusztult. Kártékony 
szőrmés ragadozók közül főként a róka okoz veszedelmet Persze 
az uradalmi erdők alkalmazottjai minden eszközzel irjták-pusztítják.

A szemesiek kertmívelése elég gondosnak mondható ugyan, 
ámde intenzivitás hiányában jövedelmezőnek alig tekinthető. A nyaraló 
közönség szükségleteit az uradalom kertészete és egy magánkertész 
igyekszik még kielégíteni. A bolgárrendszerü kertészet, a mit a 
Balatoni Szövetség a szomszédos Siófokon oly eredményesen 
be tudott vezetni, kivált a nyaralók fogyasztó közönsége szempont
jából nagyon is jövedelmező befektetés volna, itt Faluszemesen is. 
A Balatonpartnak az a része, a hol még nincsenek villatelkek, önként 
kínálkozik az ilyen vállalat számára. Öntözésül, a Balaton pompás, 
puha vize mindig rendelkezésül állana.

A szemesiek beültetett kert-területe, a fürdőtelep partját ide 
nem számítva, körülbelül 40 katasztrális holdra tehető. Ebből 15 
hold az uradalom konyhakertészete.

Konyhakertet és kis virágos kertet minden szemesi polgár 
háza körül találunk. Veteményes kertjét a gazda családja legkivált 
az asszonynép gondozza, öntözi, gyomlálja, kapálja ; míg maga a 
gazda megfelelően felássa, trágyázza azt. A kerttermékek nyári 
értékesítésével, sőt azok télire való eltevésével, a fáradság eléggé 
megtérül. Ám minden bizonnyal több is megtérülne, sőt számottevő 
haszonról lehetne beszélni, ha az eddiginél nagyobb gondot, főként 
pedig szakértelmet fordítanának a konyhakertészetre. Jó minőségű, 
mindig friss konyhatermékekért a fővárosi árakhoz szokott nyaraló
közönség örömest fizetné a magasabb árakat is.

A szemesi Balatonpartvonal természetadta előnyei rendkívül 
kedveznének a kertmivelésnek. A rohamosan fejlődő fürdőtelep, 
mintegy megköveteli a kertmívelés aránylagos fejlesztését. Némi 
fáradsággal és befektetéssel igazi Édenkert volna a szemesi Balaton
part ma még még nem mívelt részéből teremthető. Ha a közvetlen 
partmellék villakertjeiben a virág, az uradalom parti szőlő területén 
pedig a finom fajszőlő oly pompásan díszük, a konyhakert termékek 
is kiváló minőséget szolgáltatnának itt. A vállalkozás e téren kétszer 
annyi nép megélhetését is biztosítaná, mint a mennyi egyes szom
széd községekben ma tengődik s küzd nehezen mind ott, a hol a 
sors kincsesbányaként nem juttatott nekik fürdőtelepet ! Ez a kincses 
bánya Szemesen megvan, csak jobban ki kell azt itt is aknázni !

A kerttermékek közül első helyre tehető Szemesen a káposzta 
és a hüvelyesek. A káposztamagot melegágyba vetik márczius elején. 
A hüvelyesek közül fehérszemű babot, borsót, lencsét vetnek leginkább.
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Repczét, napraforgót is termesztenek. A napraforgót tányér- 
bélnek hívják. Úgy a repcze, mint a tányérból magvából olajütő 
géppel sajtolják az olajat. A máktermelés jelentéktelen.

A gyümölcstermelés Szemesen távolról sem áll azon a szín
vonalon, a hol ma az ezer esztendős múltat fölmutató szőlőgazda
ság áll itt! Elhanyagoltnak nem mondható ugyan a gyümölcstermelés 
sem, csakhogy a szomszéd községek több és jobb minőségű gyümöl
csöt szállítanak állandóan nagyobb mennyiségben a Szemesen nya
raló közönség számára. Már pedig ez a jövedelem a szemesi gazda 
zsebében maradhatna, ha valamivel több gondot fordítana a gyümölcs- 
termelésre is. Az 1909. esztendőben pl. bőséges cseresznye- és 
meggytermése volt. Sajnos, a termés legjava ott rothadt a fán. 
A szemesi polgár rá nem ért azt leszedni vagy épen piaczra vinni 
s így a nyaraló közönség zöme a szomszéd községekből házalni 
idejáró néptől vette naponta a sok meggyet és cseresznyét. Igaz, 
a cseresznye- és a meggyérés körülbelül egybe esik a permetezések, 
kapálások, sőt az aratás munkájával, csakhogy kellő munkabeosztás 
mellett a gyümölcsértékesítésre mindenkor lehetne időt és figyelmet 
fordítani !

Gyümölcsfajtákban a jelenben meglevőknél minden esetre 
nemesebbet termeszthetnének ; csakhogy sajnos, gyümölcsfaiskolájuk 
sincs! Gyümölcsféléik közt legtöbb : a szilva, a meggy, az őszi 
baraezk, a dió, az alma, a cseresznye, a kajszin baraczk, a körte 
és az eperfa. Kevés a gesztenye és a mandulafa stb.

A tíz év előtt megejtett statisztikai összeírás alkalmával 
Szemes gyümölcsfáinak száma meghaladta a 3000-et. Ma, a fürdő
telep parkja, a villatelkek kertjeinek befásítása és az uradalom 
gyümölcsösének fejlesztésével ez a szám minden valószínűség szerint 
kétszeresre tehető. A gyarapodás azért csakis számbeli s így a faj
minőség alig javult.

A község és az uradalom nádasterülete, egyéb balatonmelléki 
községekéhez mérten, jelentéktelenebb. A part kevésbé kedvez itt 
a nád tenyészetének. A mi nád a berekben terem kevés hozadékot 
ad. Egyébként a nád itt is tetőfedésül szolgál. Főként a gazdaságok 
melléképületet fedik náddal, s csak helyenként szalmazsuppal. Nádját 
a községbeli téren kaszálja. A nád kévéjének ára 16—20 fillérre 
tehető.

Méhészettel egészben véve 4—5-en foglalkoznak Szemesen ; 
így az uradalomnak, Kétszery János tanítónak és 2—3 gazdának 
van itt méhészete. A szemesi méhészet évi összhozadéka legfeljebb 
500 —600 koronára tehető ; holott egy-két szomszédközség jövedel
mezőbb méhészete ebben példát szolgáltathatna Szemesnek. Akáczfa, 
hársfa, mézet adó takarmánynövénytáblák, egyszóval virágtáp bőven 
akadna több méhtelep számára is Szemesen !

Némi tőzegipara az uradalomnak van a berkek táján. Mintegy 
30 vaggon tőzeget termelnek itt évente almozás czéljaira. Méter
mázsánként alig képvisel ez egy koronánál magasabb értéket.
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Háziiparral, még gazdaságiról is alig szólhatunk Szemesen. 
Némi kendert a legtöbb gazda termeszt azért ; sőt ma valamivel 
többet, mint az utóbbi évtizedben, miután meggyőződtek 
arról, hogy a gazdasági munkálat közben használt bolti fehérnemű 
távolról sem bizonyul oly tartósnak, mint a háziszőttes. Takács 
nincs a faluban s így a kendertermék anyagát a szomszédközségek 
takácsai szokták vászonná szőni. A háziiparról szólva fölemlíthetjük 
még, hogy az uradalom gőzmalmán kívül egy-két iparos, nevezetesen 
czipész, kovács, mészáros és bognár is akad Szemesen. Ezeken és 
egy fakereskedőn kívül, egyéb iparűzőt itt nem találunk.

A halászat.
A szemes! embernek a halászat úgyszólván kényere volt 

addig is, a míg a Balatoni Halászati Részvény Társaság meg 
nem alakult. A mit a halászat révén elvesztett, azért őt a fürdő
telep ma már megfelelően kárpótolja.

A Szemes! Balatonnak 3000 katasztrális holdnál nagyobb víz
területéért befolyó bérjövedelem ma a gróf Hunyady uradalomé. 
A mit a Halászati Társaság ezon a vízterületen kifog, azt persze 
maga értékesíti. A nagyobb halászatok alkalmával rendszerint akad 
még egy-egy szemes! gazda, a ki időnként a halásztársaság szol
gálatában részt vesz a halászatokon. Suttyomban persze egy-egy 
orvhalász örömest elgarázdálkodik a tilosban !

A halállományban elvitázhatlan apadás észlelhető ; kivált a 
pontyfélében, de a süllőben és a hírneves fogasban is. Ez régente 
másként volt. Az Országos Halászati Felügyelőség megbízásából 
tanulmányozgattam, kutatgattam az okokat a helyszínen s a követ
kező tapasztalatra jutottam:

Ma 24 milliméteres hálószemekkel fognak, míg azelőtt 36 milli
méteres tág hálószerkezettel halásztak. Érthető módon az ilyen 
eljárással kifogdossák az apróbb alkatú állományt, a gardát, a 
keszeget is s a nagyobb halak tápszerét szolgáltató egyéb ilyes 
halállományt is. A ki azelőtt szűk hálószemmel halászgatott, azt 
ugyancsak érzékenyen megbírságolták, sőt esetenként több száz 
korona pénzbüntetéssel is sújtották. Más hálószerkezettel, nagyobb 
arányú ivadékbetelepítéssel és messzebbmenő kímélettel lehetne 
javítani a helyzeten.

Azok az idők, a midőn Benedeie István, Takáts János és más 
szemes! halászgazdák, egy-egy téli halászaton többszáz mázsányi 
öreg halat fogtak a Balaton szemes! vizeiben, ma már csak a 
múltak szép emlékeiben élnek !

Szomorú összegrovatként közli az Országos Halászati Fel
ügyelőség szakavatott vezetője és halászatunk első szaktekintélye, 
Landgraf János országos halászati felügyelő, hogy ma 1360 méter
mázsával kevesebb a Balaton halhozama, mint volt abban az 
esztendőben, a mely a zsarolásnak tartott régi kezelést nyomon
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követte. A gróf Széchenyi Imre idejéből fönnmaradt halásztársulati 
jelentések adatai igazolják az itteni halászat sinylődését. Tájékoz
tató összehasonlításul szóljanak az 1900. és az 1908. esztendők 
hiteles följegyzésű adatai.

Ki halás ztak : 1900-ban 1908-ban

Keszeget.................... _ 4500 métermázsát, 4665 métermázsát
Gardát........................ .. 3268 (( 1760 ((
Fogas-süllőt— ......... ... 797 (( 782 «
Csukát............-___ .. 292 (( 277 (C
Önt .......................... ... 150 « 92 «
Pontyot..................— 38 (( 68 ((
Harcsát ................... ... 72 (( 53 «

1900-ban tehát több mint 9000 métermázsa, 1908-ban pedig csupán 
7700 métermázsa hal került hálóba, daczára annak, hogy a háló
szemek ma 12 milliméterrel szükebbek lettek!

A fogási eredmény itt Szemesen, a múltakhoz képest leg
alább is 15%-nyi rosszabbodást mutat. Az ilyen rendszer mellett, a 
Balaton halkincse, ivadéktelepítés mellett is, inkább apadni, sem
mint emelkedni fog. Egyébként sajnálattal tapasztaltam azt, hogy 
a halivadékot helylyel-közzel, a Balaton sekélyeseibe hajtott sertés- 
konda is habzsolgatja ott, a hol épen hozzájuthat.

Az Országos Halászati Felügyelőség komoly mérlegelésre 
számottartó szakbecslése szerint, ma legalább is tízezer méter- 
mázsát meghaladó halmennyiség hiányzik a Balaton észszerűen 
várható hal termeléséből. Ez pedig óriás vagyont jelent, a mit 
gazdaságilag kitermelni és azzal a Balaton százezernyi holdterületei
nek értékét fokozni bizonyára méltó tárgya volna a halgazdaságok 
tevékenységének. Földmívelési kormányunk a Balatoni Halászati 
Társulattal szemben nyomatékkai sürgette legalább a pontytyal 
való nagyobb arányú halasítást. Jelenben 100 métermázsa ponty
ivadék eresztése folyik. Azért, a mit Szemes elveszített a halászat 
révén, abban kárpótlást nyert Szemesbalatonfürdő megalakulásával 
és szőlőmívelése fejlődésével úgy, hogy ma a nép hasonlithatat- 
lanúl jobban táplálkozik, mint abban az időben, a midőn hala 
bőven volt a legszegényebb szemesinek. Valami nagyobb jövedel
met számára nem jelentett az. A halkereskedelem vállalkozók kezén 
volt itt, a kik bizony alacsony árak mellett vásárolgattak. A halá
szat hozadékából fejenként egy-egy szemesi gazdára évente több 
alig esett akkor 50—300 koronánál! A mi mégis hozadék értéket 
képviselt előtte, az a friss halhús volt, a melylyel az évnek úgy
szólván minden szakában bőven rendelkezhetett s a melyet ma 
készpénzen, avagy orvhalászat útján tud csak beszerezni.

A halászat itt a Balatonmelléken, tehát Szemesen is, már 
az Árpádok korában királyi adományozás joga volt. A jogot a 
somogyi partokon legtöbbnyire az egyház kapta. így elsőbben is
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1024-ben, szent István király a zalavári monostornak adomá
nyozza a halászat jogát. Szent László király pedig 1082-ben a 
veszprémi egyháznak ad jogot erre. A tihanyi félszigeten I. András 
király jóvoltából, 1055 óta a tihanyi apátság élvezi ezt a királyi 
adományt.

Szemes népe mindenkor szabad halászatról beszélt s azt 
vallja, hogy ez így volt a legutóbbi évekig is. A helyzet tényleg 
az, hogy a víz mindenkor a község birtokosáé, jelen esetben itt a 
Hunyady grófok uradalmáé volt. Ezt a vízterületet aztán a nép, 
bizonyos szolgálatok fejében halászhatta. A halászszolgálatok leg
fontosabb] a az volt, hogy a halásznép mikor és mennyi halat tar
tozott az uraság konyhájának beszolgáltatni. Ebbéli jogához az 
uraság nem ragaszkodott mindenkor egyforma szigorral s így a 
nép ősi jussa hiszemében gyakorolt szabad halászatot ott, a hol 
épen urasága nem korlátozta; ez így volt Szemesen is. Az utóbbi 
nyolezvan esztendőben a bérleti rendszer kezdett aztán lassanként 
tért hódítani, mígnem az összes bérletek egységesítésével 1900. 
január 1. óta a Balatoni Halászati Részvénytársaság kezdte meg a 
szemesi vizekre is kiterjeszkedő működését.

A szemesi halász kitünően ösmeri mindenkor azokat a ténye
zőket, a melyek a halászatra fontosak. így ma is ösmeri az eget, a 
vizet és annak járását, a Balaton jegét és annak sajátosságait s a 
tó halainak szervezetét és egész életét egyaránt.

Faluszemes halásztopographiájában a halászat szempontjából 
a következő nevezetesebb halfogó helyek érdemelnek említést : 
Csapás eleje, Gunyhómelléki széltanya, Határszél, Horvátcsapás, 
Kishíd eleje, Kis metszés, Mosó és Rétalja, stb.

A szemesi halászember nagy halászatot is űzött, vagyis 
bokorrá (társasággá) szövetkezett. A szövetkezésben rejlő erőt, tehát 
már ősidőkben ösmerte és ki tudta használni! A szemesi halász- 
bokor az évszakhoz képest 12—30 emberből állott. A bokor 
tagjaiként: a halászgazda, a ki legtöbbnyire maga szerepel kor
mányosként, a halászlegények és az úgynevezett cserkeszsegédek 
szerepelnek. Az egyes csónak és hálórészek kezelése szerint volt: 
háló vezető, huzólegény, evezős stb. A jégen működő téli bokor
ban több volt az ember, mint a nyári halászatokon.

A bokor nem más, mint kisebb keretben, a partmenti városok 
úgynevezett ezéhes halászatának egyszerűbb típusa, a Balatonmel- 
léken főként Keszthely város ezéhe szolgáltatta a keretmintát a 
szemesi és egyéb balatonmelléki községek részére is.

A szemesbalatoni halászati eszközök elseje kétségtelenül a 
halászhajó. Valamikor itt is a régi szerkezetű bodonhajót alkalmaz
zák, ám mintegy 20—30 év óta már a kishalász sem használ 
bodonhajót. hanem a komáromi típus alatt ösmert deszkahajó járja. 
Persze a Balatoni Halásztársulat ma már e czélra modern hajó- 
tipusokat haáználgat.

A hálószerkezetek közül a Hermann Ottó által is ösmertetett
3
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gyalomháló vitte legtöbbnyire a főszerepet. A szerkezetnek két 
szárnya közt van a hálózsák, a mibe a hal beleszorul. A hosszabb 
hálószerkezetet általában öregháló néven ösmerik.

A nyári kerítőháló & gyékényes, a mely ellentétben a 200—600 
méteres öregháló-gyalmokkal, hosszúságban a 100 métert alig 
haladja meg. Az ennél is kisebb méretű gyékényes a gyalogháló. 
Ez 10—20 öles egyszerű hálózsákos gyalom, a mivel lábon s nem 
csónakról halásznak.

A hálószerkezetek anyaga bizony nem itt készül ; részben 
bácskai kendertermelők és kötélverők, részben Csehországból impor
tálják az anyagot.

A meleg évszakban van a hígvizen való halászat, a befagyott 
Balatonon pedig a jeges halászat. Öreghálóknál a szárny kiemelésé
nél az eljárás a következő:

A huzókotelet csigával csavarják addig, a míg a háló istápja 
ki nem bukkan a vízből. A két szemközt himbálózó csónakon a 
hálószárnyak mindenik inán két-két ember dolgozik. Az előlálló 
húzza, a mögötte álló fogja a háló inát és a hálót. Minél jobban 
közeledik a hálózsák, annál gyorsabban dolgoznak. Egyben az eve
zősök, a csónak hab vetőjén az evezőkkel zajt ütnek, hogy a hal 
megriadjon s így annál biztosabban akadjon a hálóba. Most már 
teljes erővel megragadják a hálózsákot, hogy a zsákmányt a hajó 
supredlájába ontsák. Ezek után a hálót újra fölfágyják, a háló
köteleket átfejik, a vasmacskát fölszedik, hogy aztán másfelé evez
zenek szerencsét próbálni.

A hálóhuzásnak egyéb módszerei a somogyi Balatonmelléken 
leírt főbb vonásokban körülbelül megegyezőek.

Mihelyt a Balaton jege kipróbáltan eléggé szilárd, kivonulnak a 
téli úgynevezett jégalatti halászathoz.

A téli halászat főeszközeihez sorolandó a két halászszánka. 
A nagyobbikra kerül a hálószerkezet és az elemózsia, ez a hálós
szánkó, a kisebbikre pedig a halászrudak és a hálókötelek. Ez a 
gyalog- vagy kötelesszánkó. A kik csak egyszerűen átvonulnak a 
Balaton jegén, azok halászaton kívül a fakutya néven ösmert kézi 
székesszánkót használják. Tél idején a szemesi is ráül a fakutyára 
s vasszögben végződő két rúddal tologatja azt maga alatt. A gya
korlott szánkahajtó rövid idő alatt képes így Szemesről a zalai 
túlpartra átcsusszanni s onnan megint vissza.

A hol a jégen a téli halász halászni akar, ott embereivel 
megállapodik a kiszemelt helyen, hogy jegellő fejszéjével léket üssön 
a jégbe. Jelelő-fejszének is hívják ezt, a melylyel a gazda a lékirányt 
maga kijelöli. A körüllékelt terület neve vonyó. A hely, a hol a 
hálót a vízbe bocsátják, az ajtólék. Egyes szomszéd községekben 
eleresztő léknek is nevezik. Ez a lék mintegy három méter hosszú 
s legföljebb másfél méter széles. Két lék közötti távolság a dirib. 
A dirib hossza 18 —20 lépés. A háromszög-alakból téglalappá s 
megint háromszöggé idomuló lékterület egy-egy szárában 19 léket
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találunk. A lékek száma azért a 60-at itt alig haladja túl, míg 
Fonyódon 100 léket is találunk. Rendszerint a háromszög kiinduló, 
illetőleg végcsúcsában van a hálókihuzó aj tó lék is. Általában a 
nagyobb terület legalább is 60 lékes területét nevezik itt hosszú
tanyának, a kisebbet rövidtanyának ; a tó közép területén készül a 
középtanya, a partszélnél a szélsőtanya.

A jég alatt végzett halászatnál legfontosabb a háló egyen
letes előrehaladása a lékek mentén. Könnyebb ellenőrzés czél- 
jából, 100—150 méter hosszú hálókötél négy egyenlő részre 
oszlik. Vaskarikába hurkolt vezérrúd vezeti az egész hálót. A vezér- 
rudat halászrúdnak vagy hosszúfának hívják. A halászat meg- 
ejlésénél a vezérrúd a bedöntő részen a jég alá kerül, még 
pedig egy ponton rendszerint két vezérrúd, egyik jobb- a másik 
bal irányban haladva. Ott, a hol a vezérrúd eleje a legelső léknél 
föltűnik, egy-egy legény rúdhajtóval várja és tologatja tovább a 
vezérrúdat. A vezér, a rúdhajtó segítségével lyukról-lyukra tovább 
halad így; közben pedig fokozatosan utána engedik a hálókötelet ; 
majd utóbb pedig a hálószárnyakat is, hogy végezetül bedöntsék 
a hálózsákot. Ezzel aztán az egész szerszám a jég alá kerül. Mikor 
e vezérrúd az ötödik léket elhagyja, kampóval kiakasztják a háló 
kötelét. Ezt aztán öt ember megragadja s húzza a hálóval együtt 
előre. Mikor a hálókötélnek csak negyedrésze van hátra, a köte
let megint visszabocsátják a vízbe. A vett lendülettől persze annál 
gyorsabban viszi azt tova a vezér. A húzásnak ezt a módját min
den ötödik léknél megismétlik. A vezérrúd két hajtószögét rúdhajtó 
villával szokták a szükséges irányba tologatni. A netán eltévedő 
vezérrúdat vaskampós görbefával gémicscsel vagy gémcsélövel kerí
tik elő.

Arra nagy gondot fordítanak, hogy a háló a háromszög mind
két szára mentén egyenletesen haladjon előre. Ha a háló a kitűzött 
czélig ért, kezdődik a bukulló vagy bukató szerepe. Ez egy belül 
kivájt keményfából készült szerszám, a melylyel nagyot ütnek vég- 
czélhoz erő háló táján a vízre. A szerszám csattogó hangjától a 
hal megriad s hálóba keveredik. A bukálást egyszerre több ember 
végezheti. Közben 5—5 alkalmazott egyenletesen húzogatja kifelé 
a hálószerkezetet, még pedig erős vaslánczczal, így egyben az 
úgynevezett hurkoló-czibékkel (kötélszerkezet).

A balatoni kis halászat szerszámainak kezeléséhez egy ember 
is elegendő. Az orvhalászok munkája ilyen kisszerszámok igénybe
vételére utalt. Csónakot ma már nem használnak, csupán kisebb 
gyaloghálót, a húzót az ügyesebbje pedig, kivált a pontytyal szem
ben, a szigonyt.

A gyalogháló közt akad rekesztö- vagy eresztöháló is, a melybe a 
bukálóval hajtják be a halat. Az ilyen hálószerkezetek során föl
említhetjük a varsát, a mely a Balaton halászatának egy 1094-ben 
kiadott tihanyi oklevelében is föl van említve. A varsa rekesztő 
szerszám, a melynek szűk nyílásába a vörösök-be, ha egyszer a hal
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belekerült, onnan többé ki nem eviczkélhet. Az orvhalász elvétve 
ma is használja itt.

A különböző eresztő vagy finomabb vetőhálónak különféle 
halakra többféle alakja is ismeretes. A szemek átmérője ehhez 
szabottan szükebb vagy tágabb. A gardaháló czolos szemű, a 
süllőháló másfél czolos az ön- és pontyháló két czolos, a fogasháló 
három czolos szemekkel használatos.

A vetőháló néven ösmert dobó hálószerkezet nem balatoni 
eredetű s így erről nem szólunk. Viszont annál elterjedtebb kisebb 
halfogó szerszám a borító, vagy a mint a szemesi is hívja, a burító. 
Ez egy harangalakú háló, a melyet villaalakú fanyélhez erősítenek. 
A balatoni halászatnak egyik ősibb halfogó eszköze. A nyolez 
kávára feszített háló felül is nyitott. A hálórész, a halnemek szerint 
apróbb, vagy öregebb szemű. Jellegében az úgynevezett tapogató 
halászatnak felel meg.

A szigonyos halászat csak oly népszerű a Balaton bármely 
halászközségében, mint Faluszemesen. A szigonyozás, kivált a 
pontyra a szemesi halásznak úgyszólván vériben volt mindenkor. 
A szigonyok közt találunk egy és több ágút. Az egyágú a dárda- 
szigony-, ma már nem használatos. Akárhány ágú szigonyt is hasz
náljanak, az valamennyi szuróeszköz; ágai egyenlő hosszúságúak 
s a nyél tengelyével párhuzamosak.

A többféle szigonyszerkezet közül legelterjedtebb a Jcöpüs- 
szigony. A köpüs jelző a megerősítés módjára vonatkozik. Szigony
ágak száma szerint legtöbbnyire a 4-es és az 5-ös ágú az ösmer- 
tebb és használatosabb. A berki halász 3-as ágút is használ. Ilyen 
szigonyokat a Balatonmellék bármely kovácsa képes itt előállítani. 
A csukának sűrűbb, a pontynak ritkább ágú szigony kell.

Kulturális viszonyok. Egyház. Iskola. Közállapotok. 
Egy szemesi gazda.

Faluszemes magyar népe 3%—4°/o egyéb vallásfelekezetbeli 
leszámításával, római katholikus vallású. Kupa vezér korától mind 
e mai napig a katholikus magyar elem maradt az uralkodó. A köz
ség fenkölt lelkű kegyurai, a Hunyady grófok mindenkor buzgó 
katholikus főurak voltak és maradtak mind e mai napig s így ez 
kihatott a népre is. Faluszemes a veszprémi püspöki egyházmegye 
karádi esperességi kerületéhez tartozik. A szemesi plébánia vala
mikor önálló anyaegyházat alkotott, ma a szóládi római katholikus 
plébánia fiókegyházaként szerepel. A község román stilü, restaurált 
csinos római katholikus templomát a XVIII. század közepe táján 
építette kéthelyi Hunyady Antal, páduai szent Antal tiszteletére. 
A templomot az országos műemlékek sorába is fölvették. A tem
plom védszentjének emlékünnepén, június hó 13-án tartják itt a 
szokásos búcsút. A hívek számát a templom, kivált nagyobb ünne
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pék alkalmával, ma már befogadni alig képes s így azok künn 
szoronganak a szabad ég alatt, buzgón imádkozva. A szemesi nép 
nem vakbuzgó, de hithű, vallásos érzületű, jó katholikus polgár, 
a ki hazáját szereti és elöljáróit, feletteseit becsüli. Az itt nyaralók 
maguk is eléggé buzgó templomlátogatók.

A szemesi református hívek az összlakosságnak nem egészen 
3%-át teszik s a szomszéd Őszöd község evangélikus református 
anyaegyháznak fiókját képezik. Az őszödi református egyház meg
alakulása a reformáczió legelső éveire tehető s így a Dunántúlnak 
egyik legrégibb egyháza. Szemes két felekezeiének papja, neveze
tesen Schandl József római katholikus plébános és Kdjei Mihály 
evangélikus református lelkész, buzgó lelkipásztorokként terjesztik 
hitbeli föladataikat.

A zsidó vallásúak a lakosságnak 1—2%-át teszik.
A szemesi katholikus gazda szobájának falain szentképet, 

szenteltvíztartót, olvasót minden bizonynyal találni fogunk. Ez 
pedig nála nem üres külsőség. Huszonöt százalékra emelkedő egy
házi adóját a nép készséggel fizeti. A templomnak nincs rendes 
orgonája. Ha az új iskolaépület terheitől az adófizető polgárok föl
szabadulnak, inkább lesz módjukban az orgonabeszerzés költsé
geire áldozni.

Súrlódás a hitfelekezetek között alig fordul elő ; sőt a refor
mátus hívek templom hiányában nem egyszer betérnek egy-egy 
imára a katholikus templomba is. A szóládi római katholikus 
plébános minden második vasárnap szolgáltat szentmisét s tart szent
beszédet, ám azért a templom akkor is látogatott, ha a kántor kény
telen a pap helyett a szokásos áj tatosságokat elvégezni. Karácsony, 
húsvét, pünkösd és szent Antal-napi búcsúkor legtöbb a templomot 
látogató hívek száma, a kik filléreikkel nem fukarkodnak a per
selynél sem.

A hatosztályú római IcatholiJcus elemi iskola fentartásának 
költsége a két iskolaföntartót, nevezetesen részben a kegyuraságot, 
részben pedig a községet terheli. Az államsegéllyel együtt az
I. vagyis kántortanító évi járandósága mintegy 1400 koronára, a
II. tanítóé 1000 koronára tehető. Az iskola szokásos ismétlő vasár
napi iskolával kapcsolatos. A tankötelesek száma 115—125 között, 
az ismétlők száma pedig 35—45 között váltakozik. Az iskolát a 
tankötelesek buzgalommal látogatják ; értelmi színvonaluk is 'min
denkép kielégítő, ám a tavaszi és őszi munkálatok idején mulasztó 
itt is szép számban akad. Valami szigorú eljárást, a kölcsönös 
békesség kedvéért alig foganatosítanak ellenük. Azóta, hogy a 
fürdőtelep létesítésével fővárosi közönség került ide nyaralóba, 
az ezekkel való érintkezés folytán a község újabb nemzedékének 
beszédje is választékosabb, sőt némi esztétikai érzék is fejlődik 
bennük, a mi főként egyes csinosabb villaszerű építkezéseik kül
sején, s azok belső berendezésében egyaránt kifejezésre jut. 
A második tanító állása most lett rendszeresítve. Az eddigi tanító
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felelőssége és súlyos föladata ezzel megoszlik s így ezentúl az 
eddigieknél is nagyobb gond fordítható a tankötelesek elemi 
oktatására. Az iszákosság és a korai dohányzás káros követ
kezményeire az iskola kellőképen figyelmezteti az új nemzedéket 
Az I. tanító, aki immár 25 év óta működik a községben s nevelte 
a mai nemzedéket derék polgárokká, újabban Ifjúsági Egyesület 
megalakításán fáradozik.

Az új nemzedék modorára, viselkedésére mindenesetre csiszo- 
lólag is hat a művelt nyaralóközönséggel való állandó érintkezés : 
viszont több olyan modern fölfogás válik ez utón előttük ismertté, 
a mi más oldalról lazít az erkölcsökön. Mindenesetre az egyház 
és az iskola helyes alapon vezetett morális oktatása hivatott ebben 
is ellensúlyozólag hatni.

A családi életet, mint általában a Balatonmellékét, némileg 
megmételyezi a szaporodás korlátozása, az úgynevezett egyke-rend
szer. A vagyon-megoszlástól való huzódozás vezeti a gazdát az 
ilyen kárhoztatandó módszerre. Eleinte inkább csak a reformátusok 
kezdték ezt, de most már a katholikusok is folytatják. Szomorúan 
jellemző közmondásként hangoztatják itt-ott, hogy csak a szegény 
és a zsidó fokozza a szaporaságot ! A szörnyű szokás elharapózása 
valósággal veszedelmet jelent a magyarságra. A kérdésre egy 
ízben a Magyar Tudományos Akadémia is tűzött pályadijat. Az egyén 
nemi életébe avatkozni persze vajmi kényes és bajos dolog. A tör
vény és a közigazgatás az önpusztítás e formája ellen küzdtérre 
alig léphet. A rósz példa ebben, sajnos, felülről jött. A mint az 
egygyermek-rendszer májorátusók, szeniorátusok, hitbizományok 
szervezése révén, a birtokos úri osztályban meghonosodott, utat 
talált az lefelé, a legkisebb gazda léczportájáig is. Hogy a baj 
ebben csakugyan felülről terjedt, bizonyítja ezt az a körülmény, 
hogy a jobbágyság felszabadítása előtt, a veszedelem csakis a nemesi 
falvakban dúlt. A somogyi Balatonmclléken is, így mindenütt előbb 
a vagyonos osztálynál tört ki. A szegényebb sorsú évek múltán 
aztán lassanként utánozni próbálta a vagyonosabbat; — épen ebben 
a veszedelmes rossz példában !

A veszedelem nagyobb arányú elharapózását részben a múlt 
évtizedek mostoha állapotaiban kell keresnünk. Mielőtt a fürdőtelep 
létesült volna, sőt a létesülés első idejében is, a szemesi népet 
sok veszteség, természeti csapások stb. egyebek érték. A gabona
árak folyton hanyatlottak, az adók viszont emelkedtek. Új adónemek 
keletkeztek, a keresetforrások pedig, a helyett hogy gyarapodtak 
volna, apadtak. A református egyháznál a természetbenieket kiszo
rítja a készpénzfizetés. A lélekadózás keményen súlyosodik a 
családra, holott általában a szegényebb családok a szaporábbak.

Ellensúlyozó jótéteményképen a szemesi Balaton-fürdőtelep 
megalkotása és fejlesztése a Balatonvidék kultúrtörténetében is, 
maradandó érdeme Szemes első birtokosának : kéthelyi Hunyady 
József grófnak. Szemes népe ez úton új keresetforráshoz, ked



39

vezőbb vagyonszerzési utak-módokhoz juthatott. Lakásbérlet, 
zöldség, tej, baromfi, gyümölcs, tojás-termékek értékesítése több 
oldalú jövedelemforrást nyit ma számukra azóta, hogv az 
uradalom által parczellázott és rendezett területeken a villák, a 
községben ezután pedig lassanként nyári lakások száma is folyton 
gyarapszik. Ez a gyarapodás egyértelmű a szemesi lakosság anyagi 
jólétének emelkedésével, a mi végeredményében minden bizonnyal 
képes az egyke-rendszer természet ellenességének is útját vágni. A jó
létben élő gazda bizonyára örömét fogja látni abban, ha minél 
nagyobb számban övezik majdan öreg napjaiban a megelégedett 
családtagok. Egyebekben a somogyi ev. ref. egyházkerületnek az 
az óhajtása, hogy az egyke-rendszer megszüntetését a bábaügy 
rendezésével kell törvényhozási utón keresztülvinni. A több gyer
mekes családoknak messzemenő kedvezményeket kell biztosítani, 
ellenben az egyJcés magyar családokat nagyobb teherrel megróni.

Míveltség, értelmiség tekintetében eléggé kedvező viszonyokat 
találunk. Irni-olvasni nem tudó elem a községben alig akad ma. 
Értelmiség aránylag elegendő számban lakik itt állandóan, neveze
tesen az uradalom és intézősége, m. kir. posta, távírda és távbeszélő 
vasúti állomás, körjegyzőség és anyakönyv vezetőség, két tanító, 
királyi állatorvos, vendéglősök, kereskedők, háztulajdonosok és szőlő- 
birtokosok, a gőzmalom alkalmazottjai stb., májustól szeptemberig 
pedig a fürdőtelep lakói, úgy hogy a fürdőidényben az értelmiség 
45—50%-ra, egyébként 20%—25%-ra tehető, a mi minden esetre 
egy olyan községben, a mely elsősorban ősfoglalkozást űz s jelen
tősebb ipartelepei nincsenek, eléggé kedvező százalékszámot 
képvisel.

Az egyházi és világi elöljárókkal szemben mindenkor tisztelet
tudó a szemesi nép, egyszersmind hazafias érzésű is. A márczius 
15-diki ünnepélyt megtartja s más egyéb, a hazafias érzést ébren 
tartó alkalmat mindenkor figyelemre méltat. A szoczializmus semmi
féle formájában nem tudott eddig tért hódítani.

Kivált tél idején a községbeliek eleget olvasnak. A rikkancs 
itt télszakában is eladja újságszámait. Egy-két előfizetett politikai 
napilapon, hetilapon, sőt szaklapon kívül, a községi népkönyvtár 
és a múzeumi vándorkönyvtár szellemi termékeit általában érdeklő
déssel olvasgatják.

Zene, dorbézolás a korcsmákból ritkábban hallatszik. Bora 
amúgy is minden gazdának van s így legfeljebb odahaza, avagy 
pinezéjében elpoharazgat, nem is épen ritkán ! — Sátoros ünne
peken, sorozáskor vagy búcsú idején persze hangosabb a korcsmák 
tája is. Egészben véve három helyt kaphatnak italt. Aránylag ez 
is sok Szemesen, ámde a nyaraló közönségre való tekintettel, külö
nösen a két nagyobb vendéglő mellőzhetlen helyiségei a nyaralók 
érdekeit hivatottak első sorban kielégíteni.

Gazdakör létesítésének eszméjével az intéző körük jelenben 
foglalkoznak,; úgy az ifjúsági egyesület megalakításával is. Köz
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hasznú neves intézményük a fürdőegyesület ; állatvédő egyesület is 
alakult ; ámde meggyökeresedni nem tudott. Egyébként állatait a 
községbeli kitelhetőleg gondozza és óvja amúgy is.

Sokat fáradozott a fürdőtelep érdekében s a szőlőmívelés fej
lesztése terén az elhalt körjegyző, Fischer Gyula, míg Zsolnai 
Dénes, a jelenlegi körjegyző és anyakönyvvezető a közigazgatás 
javítására s általában a közügyek előmozdítására fordítja minden 
gondját. Jóakaró figyelmeztetője, irányítója és tanácsadója a község 
elöljáróinak is. A csinos községháza ő alatta bővült megfelelő 
irodahelyiségekkel, a mi újabb terheket rótt ugyan a községre, ámde 
elodázhatatlan volt.

A község elöljárósága a gazdák javából kerül, a tekintélyesebb, 
jobb gazdák köréből jelölik a község biráját. A közügyek iránti 
érzék a gazdákban nem eléggé fejlett még ; épen ezért helyén való, 
hogy irányítani igyekezzenek őket.

A köteles tűzoltóság szervezett ugyan, de semmi esetre sem 
elsőrangú, bár a község két tűzfecskendőj ével eléggé szakavatottan 
bánnak. A tűzoltó-szertár külseje elhanyagolt.

A helybeli másodosztályú m. kir. posta-, táviró-, távbeszél
és postatakarékpénztár hivatalos bérhelyisége, egy eldugott kis 
sötét vityillóban, a mai követelményeknek és Faluszemes nagy 
postaforgalmának meg nem felel. Az uradalom oly sokszor tanú
sított áldozatkészsége és a község egyaránt vállvetve segíthetnének 
ezen a mizérián. Mindamellett, kivált a nyári nagy forgalom idején, 
a midőn csupán a napi pénzforgalom több ezer koronára tehető 
néha, a postahivatal legnagyobb forgalma is akadálytalan lebonyolí
tást nyert eddigelé.

Sorozásra Szemesen az első korosztályban 20—25 legény van 
behíva. Átlag 65°/o beválik ebből. A állításkötelesek száma évről- 
évre növekszik.

A községbeliek átlagos életkora elég hosszú. A Balaton egész
séges kiimája, a megfelelő táplálkozás és az üdítő, sőt gyógyhatású 
fürdőzés mellett a szemest nép egészségi állapota kielégítőnek minő
síthető. A szemes! ember, általában eléggé megtermett, jól táplált 
külsejű. Csenevész alakot köztük alig találunk.

A körorvos, aki a fürdőtelep orvosa, a vasúton, tengelyen 
egyaránt közel érhető Balatonboglárról, kivált a fürdőidényben 
naponta rendel Szemesen. A többnyire kerekes kutak elég mélyek 
és jó ivóvizet szolgáltatnak, bár nem mindenütt fedettek. A Balaton 
szintjévél 100 méternél magasabb fekvő község és a felső villa
telep leutalnak vize hasonlíthatlanul jobb minőségű, mint a Balaton 
tükrénél alig 1—2 méterrel magasabban fekvő alsó villatelepeseké.

A m. kir. csendőrség a szomszéd Balatonboglárról rendes 
őrjáratokat tart itt is. Bűntény sem a múltakban, sem a jelenben 
itt elő nem fordult. A cselédlányok közt akadt elvétve egy-két ön
gyilkossági eset. Egy-egy kisebb kihágás esete legfeljebb olyankor 
fordul elő, ha a legények időnként a korcsmában el-elduhajkodnak,
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a mi különben nem épen gyakori eset. A kihágások során leggyak
rabban szerepel még az orvhalászat, a mit a Balaton csábító hal
állománya s a régi időktől begyökeresedett halászmesterség iránt 
érzett előszeretet érthetővé tesz. Egy-egy baleset elvétve fordul 
elő a malom, a gazdasági gépek stb. körül, azok is többé-kevésbbé 
jelentéktelenebb kimenetelűek.

Habár a fürdő- és a villatelep utai, különösen a parkrészleteké, 
eléggé gondozottak, a község egyéb utairól, kivált főutczájáról 
ugyanezt el nem mondhatjuk. Elsősorban az árkolás az, a mely a 
főutczában teljesen elhanyagolt. Magát az úttestet egyáltalán alig 
kezelik, úgy, hogy szárazabb napok után a főutcza por- és 
homoktenger. A Balatonmelléken itt amúgy is élénk a légáramlat, a 
fölkavargó por tehát semmikép sem szolgál, kivált a községben a 
nyaraló közönség javára. A főutcza úttestét rendesen kellene javít
gatni, jókarban tartani, poros napok során pedig rendszeresen 
locsolgatni. Ezt a fürdőtelep jellege egyenesen megköveteli. Gróf 
Hunyady József, a ki családjával együtt itt nyaral, a kastélya előtt 
elhaladó útrészletet locsoltatja ugyan, ám egyebekben a pormente
sítésre a községben gondot senki sem fordít, holott épen a község
ben nyaralók révén pénzel a szemes! gazda nyaranta bőségeseb
ben. Ha tehát nyári lakásai árát esetenként fel is srófolja, leg
alább pormentes levegőről minden fegyes háztulajdonos gondoskodni 
tartozna !

A szomszédos Balatonboglár nagy forgalmú hely, egyszers
mind gőzhajó-állomás, rendes piaczczal. Ezzel a községgel a szente
siek állandó, élénk összeköttetést tartanak fenn. A Szemesről Bog
lárra vezető Székesfejérvár-Nagykanizsai országút szemesi szakasza 
bizony épen nem elsőrangú út, kivált nem Szemes községében, a 
melynek főutczáját szeldeli.

Politikai nézet dolgában a Szemesiek függetlenségiek. Ám azért 
általában a többséggel tartanak. A szemesi gazda típusával is meg 
kell ismerkednünk. A gazdák birtoka itt 5—40 katasztrális hold
terület közt vállalkozik. Túlnyomólag azért átlag 10 holdas gazdát 
találunk legtöbbet.

Egy szemesi gazda.

Nézzük meg a szemesi gazda házatáját, családját, belső- és 
külső gazdaságát. Válasszunk ki egyet közülük, a legjavából, talán 
Bodó Péter uramat.

A mióta a nyaralók, fürdőzők révén a választékosabb beszéd
modor, a finomabb forma, egyszersmind a jobb mód is a szemesi gaz
dák körében meghonosodott, a szemesi polgár, ha wam-nak titu
lálják, korántsem szabadkozik ez ellen, sőt jól esik neki ! A módo
sabb gazdák javából való Bodó Péter, a ki igaz, hogy jól beháza
sodott, — de ezt meg is érdemli. Hogy épen őt választom szemesi 
gazda-tipusként, ezt két okból teszem. Először is, Bodó Péter
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élő példája annak, hogy szorgalommal és takarékossággal a szemesi 
kisgazda vagyont teremthet, gyarapíthat, növelhet ; másodsorban 
pedig az az évi átlag jövedelem, a mit az egyes szemesi gazda a 
nála lakó nyaraló és üdülő közönség révén szerez, továbbá a mit 
jobb bortermő esztendők során boreladásból bevételezni képes, 
valójában alig némi ingadozással, körülbelül egyarányú évi jöve
delmet biztosít úgy Bodó Péternél, ha tán valamivel több hold 
földje is van,— mint nála többé-kevésbbé szerényebb módú szemesi 
gazdatársainál.

Bodó Péter minden esetre kiválik szemesi gazdatársai közül 
azzal is, hogy adóssága nincs, a mivel pedig a legtöbb, egyébként 
jobbmódu szemesi gazda eldicsekedni nem tud. Legfeljebb 3—4, 
akad ma köztük, a kinek teherlapja szűztiszta.

A hatvanadik életévét meghaladt Bodó Péter erős, közép
testalkatú, ma sem ősz, jól ápolt Kossuth-szakállal igazi balaton- 
melléki magyar típus, két idősebb fiával, Bodó Józseffel és Bodó 
Istvánnal együtt katonaviselt emberek. Vallása róm. katholikus. Öt 
gyermeke közül két fia házas, két lánya pedig férjhez ment. Család
fája ősi szemesi eredetű.

Birtoka a házzal és a kerttel együtt, meghaladja az 1000 
négyszögölet. Ebből a belsőség 40 katasztrális holdra tehető. Az 
úrbéres közbirtokosság! legelőben % telek után része van. Belső
sége, háza a melléképületetekkel, kertje, rétje, szántóföldje szőlője, 
borháza stbjének értéke az 50,000 koronát kétségtelenül meg
haladja. Van 4 lova, 4 ökre, 4 tehene, 5—6 sertése, baromfia ; úgy 
elegendő gazdasági fölszerelése is.

Vetésforgójában alkalmazkodik némileg az uradalom példáihoz 
is, a mi bizonyára hasznára szolgál neki s a többi ezúton haladó 
gazdák valamennyijének is. Termeszt sokfélét, így: búzát, rozsot, 
árpát, tengerit, szőlőt, burgonyát, takarmányfélét stb. Terményeinek 
egy része eladásra kerül. A gabonanemeken és burgonyán kívül, 
a maga és családja élelmére hüvelyeseket és konyhaveteményeket 
is termel. Eléggé olvasott gazdaember. Daczára annak, hogy bort 
eladásra termel, azt el nem vonja vendégeitől, de magától sem, a 
nélkül, hogy azért részegeskedő volna.

A nyaralók révén Bodóék is pénzelnek tejtermékekből, barom
fiból, zöldség- és gyümölcsfélékből stb. Ősszel szőlőből, borból Bodó 
uram légióként rizlinget és oportó sillert termel.

Kötényt rajta s általában az inkább urasan ruházkodó szemesi 
gazdaemberen legfeljebb külmunka közben láthatunk. Fukarságig 
menő takarékossága mellett, a mi épen nem kárhoztatandó tulaj
donság, elég szép összeget évente meg is takarít. A sokkalta sze
rényebb sorsú szemesi gazda is félre rakhatna évente legalább is 
néhány száz koronát, ámde a ruházatra, annak jobb minőségére 
úgy a bőségesebb táplálkozásra nem sajnálja a szerzett pénzt. 
Ezt tőle rossz néven sem vehetjük. A bor tagadhatlanul valamivel 
több jövedelmet hajtana neki, ha abból maga kevesebbet fogyasz
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azért vesződik, kínlódik szőlejével egész éven át, hogy legalább 
annak nedűjét élvezhesse.

Gyermekei neveltetésére Bodó Péter uram aránylag keveset 
költött. Az ilyesmi itt falun nem sokba kerül. A gyermek, ha már 
meghaladta a 6—8 évet, künn segédkezik a szőlőben, gyomlál, 
locsolgat, libát őriz stb., s csak télen rój ja az iskola padját.

Szemes mint Balatoniiivdő.
Szemes-Balatonfürdő telepének múltja egészben véve tíz. esz

tendős. Azért úgy a szentesiek, mint az idegenek régente is elő
szeretettel keresték föl a szemesi tópart melléket s annak a fürdő
zésre oly igen alkalmas selymes homokját. Miután a víz itt nagyon 
lassan V jt lefelé, az apróbb gyermeksereg is veszedelem nélkül 
fürdőzhetik abban. A partszegély pompás homokfövénye pedig kivált 
napkurára igen alkalmas.

Neves publiczistánk, néhai Béksics Gusztáv és családja volt 
körülbelül az első, a ki Szemes előnyeit méltányolni és ismertetni 
kezdte. Balatonföldvárnál, a szomszéd viruló fürdőtelepnél, a melyet 
a tőke és az ízlés oly hamar kiemelt a balatoni fürdők sorából, 
Szemes kétségtelenül régibb eredetű. Ám a jövő kedvező alapja 
itt is meg van vetve. Ha párhuzamot vonhatunk a Balatonénellék 
neves fürdői között, azt látjuk, hogy Balatonfüred régi históriai 
múltja, Siófok mozgalmas fürdőélete, Balatonföldvár előkelő tónusa 
mindenesetre hiányzik Szemesből, ám azért mind a három jelleg
zetességből találunk egy-egy tetszető vonást Szemes-Balatonfürdő- 
nél is, persze kisebb keretben ; viszont Szemesnek a maga nemében 
egyedül álló, páratlan központi fekvése, a melylyel a Balaton minden 
egyes pontját dominálni képes, valósággal specialitássá fogja majdan 
avatni. A ki az egész Balatont a maga bűvös egészében látni akarja, 
ezt a geografiailag központi elhelyezkedésű szemesi magaslatokról 
legteljesebben megteheti.

A Balaton hullámaival a belekerült idegen tárgyakat folyton 
kilökdösi a partszegélyre. Ezúton a szulfátokban amúgy is gazjdag 
szénsavas vízben, nitrogéntartalmú rothadt szervezeteket találni 
nem fogunk. A tó vizének szénsava a hullámcsapás folytán felszaba
dul, a mi hatásában az emberi szervezetre csak előnyös. Gáz 
alakjában a szénsav hőérzést okoz a bőrön, csökkenti az idegek 
érzékenységét, szünteti az ideges fájdalmakat. Szemes fürdőven
dégeinek közérzülete arra enged következtetni, hogy az a szénsav, 
a mely a Balatonból felszabadúl, a benne fürdőzőkre mindenesetre 
előnyös hatást gyakorol.

A fürdőtelep levegője a gyönge tüdőre is erősbítő hatást 
gyakorol. A ki észszerűen használja az itteni fürdőket, annál az 
emésztés javul, lélegzetvétele szabályosabb s így általában meg- 
erősödöttebb szervezettel távozhatik idény elmúltával az otthonba.
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Az ezüstös homokú alsó parttal párhuzamosan emelkedő 
festői magaslatok minden egyes pontja a villaépítkezések czéljaira 
rendkívül alkalmasnak bizonyult. Állandóan üde levegő áramlik ide 
a Balatonról. A zajtalan nyugodalmas élet, a telep éltető levegője, 
a felmosolygó Balaton szépségei, örökké változó színdús képe, 
Tihany bérczei az ősrégi apátság tornyáival, a távol kéklő Bada
csony komor hegyfala, a tó mindkét partját szeldelő vasútvonal, a 
zalai hegyvidék változatosan festői képe Kisfaludy regéiből ösme- 
retes váromladékaival, lebilineselően bájos keretet kölcsönöznek a 
Balatonvidék kellő központjára helyezett szemesi fürdőhelynek és 
községnek egyaránt. Hajóról, a Balaton felül végtelenül vonzó a 
fürdőhely látképe, de kedves a község fekvése a délnyugati 
oldalról szemlélő előtt is.

Alig pár lépésnyire a Balatontól kezdődig az alsó-fürdőtelep 
villáinak tarka csoportozata. A felső villatelep legrégibb épülete a 
lovagvárra emlékeztető, magas tornyú, díszes oromzatú Vajdits, 
most Kohlener-villa. Az egykori Bolondvár magaslatának helyén 
épült. A csinos villákkal beépített felső rész az egész Balaton- 
mellék egyik legvonzóbb tájrésze. A mi Szemes-Balatonfürdő villáit 
oly kedvessé teszi, az a változatos modor, színezet, kifestés. Vala
mennyi villa elüt a másiktól. Ezért teljes mértékben le is kötik 
a figyelmet. Bárhol járunk a fürdőhelyen, mindenütt kedvesen válto
zatosat találunk. Az árnyas parkrészletek szépen gondozott utai, 
többféle fanemei hangulatkeltő üdülőhelylyé avatják a telep sétányát.

Gróf Hunyady József, a ki néhai atyjától gróf Hunyady 
Imrétől átvett birtokain maga gazdálkodik s a ki Szemes-Balaton
fürdő megteremtésével nemcsak Szemes községének, hanem az 
egész Balaton vidékének végtelenül sokat tett, a fürdőidény alatt, 
külföldi származású de magyarrá lett nejével, született Chimay-Cara- 
man herczegnővel és gyermekeivel együtt maga is Szemesen nyaral.

A Szabadalmazott Délivasut társaság Igazgatósága, a fürdő
idény szakára, vagyis május 1-től szeptember 30-áig, a szemesi fürdő
telepre utazókat kedvezményes vasúti menettérti jegyekben részesíti.

Meteorologiai megfigyelések adatai szerint a hőmérséklet 
átlaga Szemesen, a nyári két hónap alatt 24*6—26*6° Celsius közt 
váltakozik. A víz hőmérséklete Balaton-Szemesfürdőn, a nyári idény 
alatt 17—18° Beaumurre tehető. A víznek ezt a hőmérsékletét május
ban, sőt szeptemberben is észlelhetjük azért nem egy esetben, úgy 
hogy kedvező körülmények között a fürdőzés szaka májustól szep
tember végéig terjedő időre tehető.

A nyári meleg napokban a közegészség szempontjából is oly 
fontos jégmennyiség mindenkor rendelkezésre áll. A hatóság, a ven
déglősök, sőt egyesek kellő időben gondoskodni szoktak a meg
felelő jégkészletek beszerzéséről. A Balaton befagyott vize ehhez 
pompás jéganyagot szolgáltat.

A járás székhelye, Lengyeltóti kissé távol esik a Balaton- 
parttól,a mi a somogyi partvonal adminisztrácziój ára nem épen előnyös.
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Az utolsó évtizedekben egész új alakot öltött az életerőssé fejlett 
somogyi Balatonpart s mégis egyetlen járás székhely sincs a tóparton, 
a mely így közvetlenebb kontaktusban állana, az épen geográfiái 
központra eső Szemest is ideszámítva, a járás székhelyével s a többi 
fürdőteleppel, Balatonberénytől fel egészen Siófokig.

A nyári fürdőforgalom tetemesen növeli a vasúti személy- és 
áruforgalmat. Az állomás vezetősége azért a fokozott forgalmat is 
fennakadás nélkül igyekszik mindenkor lebonyolítani.

Portól kavargó homoktenger a Hableány szálloda közvetlen 
környéke. Négy út kereszteződik itt széles vonalban. Az így 
alakult térségen az évtizedek óta fölgyűlt homokbuczkákat csakis 
fásítással lehetne, sőt kellene eltüntetni, illetőleg megkötni. Ezzel a 
község nyaralótelepe jórészt pormentesítve volna. A községi tulajdont 
képező Hableány szállodának kertterülete teljesen elhanyagolt. 
Ezeken az állapotokon mulhatlanul javítani kell a fürdőhely érde
kében. Feneketlen por- és sártenger a fürdőszállodától a vasúti 
állomásig vezető rövid kocsiút is.

Szemes nyaraló közönsége egyébként fesztelen otthonossággal 
rendezkedik be itt nyaranta, A nők és a férfiak egyaránt egyszerű 
öltözékben üdülhetnek s járhatnak a szálloda éttermébe étkezni, a 
nélkül hogy erre valaki ügyet vetne.

Úgy a kettős villatelepen, mint a községben kiadó nyári 
lakások, szobák butorozottak, hűvösek, tiszták ; azokhoz ágynemű, 
sőt konyhaberendezés is kapható. A nyaralókban s a községben 
2—4 szobás lakás ára, teljesen fölszerelve mindennel, 300—1000 
korona az idényre. Egy szobáért 70—80 koronát kérnek. A Hab
leány szálloda szoba árai sem sokkalta magasabbak.

A villa^elepen a parczellák négyszögölének ára a partmelléken 
három korona, a partmagaslatokon négy korona. A vízjogért évente 
60 koronát, parkfentartásért 20 koronát szed a parczellázó uradalom.

Zenedijat, gyógydijat Szemesen nem kell fizetni; legfeljebb 
némi csekély összeget a fürdőkabin használatáért a mi különben 
többnyire velejár a lakással.

Az élelmi czikkek ára általában megegyezik a Dunántúl s a 
balatonparti fürdőhelyek áraival, legfeljebb a zöldségnemű s a 
baromfi a szokottnál drágább, a nélkül, hogy minősége a magasabb 
áraknak megfelelne.

Szemes fürdőtelepen a legnagyobb hőségben sincs tikkasztó 
meleg. A Balaton vize szakadatlanul párolog s így állandó üdén 
tartja a tóközei levegőjét. A csapadékmennyiség aránylag kévés s 
az a 100 napot évente itt meg nem haladja. A tavaszi és az őszi 
hőmérséklet átlaga + 12 Celsius fok közt váltakozik.

A tiszta szemű finom homok aljú tómederbe 400 méternyire is 
bemehetünk, a nélkül hogy a víz ellepne bennünket. A pár centi- 
méternyi parti vízben így a gyermeksereg is veszedelem nélkül 
ellubiczkolhat, annyival inkább, mivel a mederalj egyenletes. A fürdő
zés a nap bármely szakában meg van engedve.
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A Balaton vizében a vegyelemzés szerint a legtöbb a hydro- 
szénsav (71 "84), a magnesium (5876), a calcium (20 65), a natrium 
(1478) és a kénsavmaradék.

Kellemes kirándulóhelyekként vasúttal, gőzhajón, csolnakkal 
egyaránt kínálkoznak: Balatonföldvár, Tihany, Siófok, Boglár, Ba
dacsony. Távolabbink : Keszthely, Balatonfüred. Gyalogsétahelyek a 
fürdőpartokon és a strandon kívül, a közel szőlőhegyek gyümöl
csöseikkel, az uradalom közel erdőségei, a hol fenyvesek illata is 
üdíti a tüdőt stb.

Zárszó.

A természet Faluszemest bőségesen megáldotta értékes kin
csével akkor, a midőn a Balaton partját adta otthonául. Csakhogy 
nagyon sok még a tennivaló, a mi hivatott az eddigieknél is hatha
tósabb, bőségesebb erőforrásokat nyitni Szemes népe számára. így 
első sorban is a falu útjait s a szálloda előtti homoktengert keU 
rendbe szedni, hogy az üdülő közönség pormentes helyet találjon 
itt. Ez az állapot az építkezni kívánók kedvét minden bizonnyal 
fokozni fogja. Az élelmi czikkek árát a fürdőző közönséggel szemben 
mérsékeltebbé kell szabni. A közönség örömestebb jön, ha nem 
zsaroljuk s ha már fizetni kell túlsókat, első minőséget követel 
ellenértékűi. A már ismertetett termékek közül a főbb fogyasztási 
czikkek épen nem első minőségűek. Főként oda kell hatni a ter
melésben, hogy a fogyasztó közönség élelmiszerszükségleteinek 
túlnyomó részét maga a szemes! gazdaközönség termelje és bocsássa 
áruba. Ma még az a helyzet, hogy a baromfit, a gyümölcs- és a 
zöldségfélét túlnyomó részben a Szemessel szomszédos községek 
szállítják ide, a kik ebből a szemesieknél is bővebben pénzelnek, 
épen Szemes nyaraló közönségének s a szemest polgárok rovására !

Tagadhatatlan, hogy az uradalomtól sokat tanult, elsajátított 
már a község és népe, ám még többet is tanulhat ! Hiszen minta
gazdaság van előtte ! Ha ezúton aztán Faluszemes kies fürdőtele
pének gazdasági föllendülése az eddigi keretek fejlesztésével foko
zottabb arányokat ölt majdan, a szemes! gazdák pedig a baromfi
nevelés, a kertészet, a gyümölcstermelés, egyes háziiparágak neve
lésére is kellő intenzivitással fognak rátérni, esetleg e czélok el
érésére megfelelő szövetkezeteket is létesítenek. A somogyi Balaton- 
mellék e kies községe további fejlődésében oly arányokat ölthet, 
a mint ezt ez az anyatermészettől oly pazar bőkezűséggel meg
áldott balatonvidéki magyar helység, jóindulatú népével együtt, 
őstörténeti múltjánál fogva, méltán és teljes mértékben meg is 
érdemli !
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