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BEVEZETŐ
Legyen ez a könyv a múlt megismerésén túl az öntudatra ébredésnek, azanyagi és szellemi kultúra örökségének, a további küzdelemnek az élesztője,biztatója.A tanulmányok minden sorából kicsendül, hogy összefogással a mai gazda-sági nehézségek között is, együttműködve a környező településekkel, azérdekek egyeztetésével és tiszteletbentartásával a mai fejlődés követeltefeladatokat az „okos nép gyülekezetében” kell megoldanunk.Ez a nagy múlttal rendelkező falu olyan gazdag néphagyományokkalrendelkezik, amit össze kellett gyűjtenünk, nehogy feledésbe menjen, mertakkor szegényebbek lennénk, és adósok maradnánk unokáinknak.Csak az szeretheti igazán szűkebb hazáját és szülőföldjét, aki ismeri is.Ezt az elvet tűzte zászlajára a szerző-szerkesztő, aki öt évig tanított ebben aközségben, aki már akkor felébresztette a felnőttekben és a gyerekekben,tanítványaiban a hazaszeretet érzését, a történelem iránti érdeklődést és ajövőben való bizakodást. írásából érezzük, hogy szívéhez nőtt a település abenne lakó emberekkel együtt.A fejlődés kezdete biztató. Új utcák épültek, modern szőlőültetvényekdíszítik a határt. Most már csak azt kell elérni, hogy aki ezt megteremtette, azis élvezze a hasznát. Arra is kell törekedni, hogy a falusi vendéglátás itt aBalaton közelében is, virágzásnak induljon. Ennek a falunak az arculatátelődeink alakították. Ennek szeretnénk mi modern folytatói lenni.Köszönetét mondunk a tanulmányok szerzőinek, a lektoroknak, a nyomdadolgozóinak, akik segítették a kötet megjelenését.

Kőröshegy, 1990 tavaszán
TÓTH JÁNOS PAV LEK FERENC KISS PÁLtanácselnök elöljáró vb-titkár

5





ELOHANG
Egykori magyar—történelem szakos tanárom, e terület honismereti felelőse,Reőthy Ferenc 1980-ban megkért arra, hogy alakítsam meg a felnőtt honis-mereti szakkört. Azóta nem telt el egyetlen hónap sem, hogy ne jöttünk volnaössze. Az összejövetelek célja, hogy összegyűjtsük és megírjuk szülőföldem,szülőföldünk történetét.Mindazoknak, akik először járnak erre, a lankás dombok szőlői, pincéitűnnek fel először, melyek körülölelik falunkat. Régi templomaink, melyeknektornyai felkiáltój élként parancsolnak tiszteletet, sok-sok nemzedéknek adtakmár hitet, megnyugvást, vigasztalást, erőt és reményt, s talán már jobbanismertek a nyári hangversenyek révén határainkon túl, mint itthon.A dombokról a páratlan kilátás, a kellemes bor, a barátságos, vendég-szerető emberek sok látogatót, vendéget csalogatnak ide vissza.Én, aki itt születtem, ezer szállal kötődöm ide. Forog az idegen, menekül-nek az őslakók, elnéptelenednek a falvak. Újak jönnek a régiek helyébe. Énminden bánatomra-örömömre itt találtam virágot. Ide vágytam vissza, haSzékelyföldön vagy Bukarestben jártam, és Bécs, Berlin, Koppenhága, Malmö,Stockholm, Istambul csodái után végre hazajöttem, rohantam ki a dombokra,a pincéhez, látni újra az én falumat, a közeli Balatont, az egész tájat, amiengem mindig elringatott.Megcsodáltam a Mátrát, éreztem a puszta, az Alföld varázsát, a Tiszavidékét. Emlékszem, milyen szívdobogva mártottam a kezemet először alegmagyarabb folyó vizébe! Megjártam a Gyergyó vidékét, eljutottam Zágonba,sokat kirándultam a Hargitán, körbeutaztam a Fertő tavat, Debrecen, PozsonyKolozsvár, Sopron, Brassó, Csíkszereda, Marosvásárhely, Újvidék, Raguzamind-mind elbűvölt. Megilletődve álltam Elek apó sírjánál, az aradi emlékműelőtt, Petőfi lábnyomain tapodtam a fehéregyházi csatamezőn. Voltam acsászár dolgozószobájában a schönbrunni kastélyban, de azt mindig, minden-nél erősebben éreztem, hogy engem az én falum vár.Mitől olyan különös nekem ez a falu? Nem is tudom — pedig biztosan ezis éppen olyan mint a többi. És mégis, mégis ez a legszebb! A sárgarigófüttyöshegyoldal, a pipacsos, vadvirágos dűlőutak, ezekről a messze virító, égővirágokról mondta nagymamám, hogy a pipacsok a hősök vérén nyílnak ki.Emlékszem mennyire elámultam rajta, mennyi-mennyi hős magyar eshetettel itt! A rétek, az erdő, a határ különböző részei milyen erősen a szívemheznőttek! Egyszer a Mogyoród-aljában egy cimborámmal felborultunk egylovaskocsival. Vízért mentünk a kúthoz három hordóval, s alig tudtuk a szekéralkatrészeit, a hordókat, a lovakat, na és persze magunkat összeszedni. Hát,lehet az ilyent elfelejteni? Vagy 1848 százéves évfordulóján, apám kezét fogva,láttam igazi ünnepet, amikor az egész falu ünnepelt. Az ilyen igazi ünnepekolyan ritkák voltak, hogy csak 1956 októberében jött a következő, amikorújra széttörtük a bilincseket.
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Álmodó, szorgalmas emberek közt nőttem fel, kiváló tanítóim, tanáraimvoltak, s mindig nyitott szemmel jártam, gyűlöltem a hazugságot, a hazugembereket.A falu az élet forrása. Ezt most majd újra meg kell tanulni, mert akikre afalvak, a városok, az ország sorsa volt bízva, majdnem minden alapvetődolgot elherdáltak. De még minden sebet be lehet gyógyítani, csak elfelejteninem szabad soha, és végre tanulni kell belőle. Néha több kárt okoztunk ma-gunknak, mint legkegyetlenebb ellenségeink!Én e forrás mellett nőttem fel, tanultam a szakmámat, itt voltam előszörszerelmes, és állítottunk barátaimmal májusfát. Hányszor, de hányszoráztunk bőrig a mezőn úgy istenigazából munka közben, mert ez is hozzátarto-zik a gyönyörűséghez! Szeretem, ahogy susog a szél a lombokon, ahogy tombola vihar, csapkodnak a villámok, s aztán minden elcsendesül. Szeretem hallgat-ni, hogyan muzsikál a tücsök, fülemben hordom magammal a falu harangjánaka hangját, ahogy megkondul a nándorfehérvári diadalra emlékeztetve afeledékeny embert.S legszebb a világon az Öreghegyről a naplemente!
Kőröshegy, 1990 tavaszán DANKHÁZI SÁNDOR

HBI
Kőröshegy község egykori pecsétje



A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA
Balatonföldvár Nagyközségi Közös Tanács 1986-ban elhatározta, hogy aBalatonföldvári kötet megjelenése után megjelenteti az anyaközség, Kőröshegyközség kismonográfiáját.A kezdeményezőket Németh László hármas gondolata vezérelte: megis-merni, megérteni, megszeretni. De ne csak szeressük ezt a tenyérnyi szülőföldet,hanem okuljunk is múltjából. Mert a múlt azt bizonyítja, hogy minden ádázküzdelem, pusztulás és pusztítás után csak egymást segítve, megértve, össze-fogva, hatalmas akaraterővel épültek fel újra a házak, a falvak, indult meg azélet. Csak napjainkban ne értenénk meg az élet tanítómesterének, a történe-lemnek útmutatásait. Azt, hogy megalkuvás nélkül kell élni. Csak az a különb-ség, hogy ma nem a felégetett zsúpos portákat és falvakat kell felépíteni,hanem az évtizedek, évszázadok óta gondolatainkra rakódott megkötöttségek-től nehezebb megszabadulni, mint az életet újrakezdeni. Csak mi és pont mane értenénk meg, hogy a múlt ismerete nélkül szegényebb a jelenünk és bizony-talanabb a jövőnk?Azt szeretnénk bemutatni, hogyan éltek elődeink. De nem csak a múltrólakarunk írni, a jelen krónikásai kívánunk lenni. Egy jelet szeretnénk utódaink-nak hagyni.További gyűjtőmunkára, kutatásokra biztatom olvasóimat és a következőnemzedéket. Ha évtizedek múlva sor kerül egy újabb kiadványra, már nelegyenek fehér foltok. Egy ifjabb kutatógárda mindazt, amit mi még nemtudtunk, tudhattunk vagy esetleg rosszul tudtunk, újabb adatok birtokábajutva, kijavíthatja tévedéseinket.Szeretnénk, ha tanítók, tanárok, diákok, kétkezi munkások, vezetők ésbeosztottak, kultúrmunkások a kötet anyagát felhasználnák mindennapimunkájukban. Legyen ez a kötet a falu lakosságának hasznos olvasmánya,bibliája, őrizzék meg, és adják tovább utódaiknak, gyermekeiknek, uno-káiknak!Tudni kell minden olvasónak, hogy az ötvenes évek közepén ZoltánJenő az ált. isk. akkori igazgatója a szerzővel együtt készített egy falutörté-netet. Ez a mű első díjat nyert a megyében. Ennek anyagát részben ebben aműben is felhasználtuk.Ez a kötet is, a többihez hasonlóan, kollektív munka. 8 szerző többévi,
■bb évtizedes kutatómunkájának eredménye. Az ő munkájukat közel száz.datközlő segítette. Nevük a kötet végén olvasható.A tanulmányok szerzői az Országos Levéltárban, a Somogy Megyei

■ .evéltárban, a Veszprém Megyei és a Veszprémi Káptalani Levéltárban, annonhalmi Rendi Levéltárban, a Ráday Levéltárban, valamint az Istanbuli.sbakanlik Arsiviben és az Országos Széchényi Könyvtárban végeztekutatómunkát.
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Az egyes tanulmányok forrásait, bibliográfiai adatait az egyes tanulmá-nyok végén közöljük. Ajánljuk, hogy a forrásokat, magyarázatokat is tanul-mányozzák!Ezt a kötetet Przudzik József és Danyi László festőművészek képeidíszítik. Az illusztrációkat és a fotókat Stirling János készítette. A latinnyelvű szövegek magyar fordítását Galambos Iván helybeli plébános bocsátottarendelkezésemre. A török nyelvű szövegek fordítója Hóvári János, az MTATörténettudományi Intézetének munkatársa.Végül még annyit, hogy a szerző Kőröshegy népének, barátainak,tanítványainak írta, akiket nagyon megszeretett, de nem csak szeretett,hanem tisztelte is őket. Olyan embereket ismert meg, akiket példaképülállíthatott mindenki elé. Tőlük tanulta meg a föld szeretetét, a röghöz valóragaszkodást, és tőlük kapott erőt, jobban szeresse az Óhaza-szülőföldjét,ahonnan idesodorta a sors.Köszönetét mondok mindazoknak: a tanácsnak, a munkatársaknak, alevéltárak vezetőinek, a lektoroknak, a fordítóknak, a nyomda dolgozóinak,hogy ez a kötet megjelenhetett.
Budapest, 1990 tavaszán STIRLING JÁNOS
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KOROSHEGY ES KORNYÉKÉ
„Szülőföldem szép határa. . . ”

Községünk a Kőröshegyi-völgy keleti oldalán, a Malom-árok teraszához alkal-mazkodva a Balatonföldvár—Andocsi-hát és a Balaton-árok, a Jaba és aKis-Koppány tábladarab közt helyezkedik el. Egyik legszebb völgye a Külső-Somogyi-dombságnak. Hossza kb. 15 km, átlagos szélessége 3 —400 m.A mély és széles völgy a Balaton felé kiszélesedik. A völgy talp zsombékos,mocsaras, kákás, nádas, csuhos, bakacsos volt még a század elején is addig,míg a földvári halastó meg nem épült. A ,, Kerék-rét”, a „Hosszú-rét”, a„Malom-rét”, az „Ágos-sziget”, a „Gorzon” elnevezések, melyek egy-egydűlőnevet takarnak, mind arra utalnak, hogy ezek mélyen fekvő területek.A völgy már a Balaton kialakulása előtti időben is megvolt, a szél alkottailyen széppé, csak akkor még fátlan és kietlen volt.A Balaton-árok lesüllyedése után homok és löszteraszok képződtekegymás fölött. Ezeket a teraszokat párhuzamosan követi a völgyben csordo-gáló Malom-árok és a patak fölött húzódó út.Kőröshegyen és a tőle délre fekvő Kerekiben e teraszok homokpadjai igenjó minőségű homokot tartalmaznak. Az itt megnyitott homokbányákat márhosszú idők óta a környék lakói építkezés céljaira használják fel. Sajnos, az ittfolyó nagyméretű munkálatok, az ötvenes években, elpusztították a községegyik legrégibb temetőjét, középkori templomát és kolostorát.A völgy legmagasabb része, a 312 m-re a tengerszint fölé emelkedő,Gyugy-tető, melynek nyugati lejtői elérik a 15 —20 fokot is.Szép példáját találjuk a vízmosásos horhóknak, mely annyira jellemzőKülső-Somogyra. A Gyugy-hát meredek lejtőibe 30—40 m mélységű, keskenymeredek falú vízmosások keletkeztek. Ha Gyugy-tetőről, a szőlőhegyen keresz-tül ereszkedünk Kőröshegy irányába, több olyan utat is találunk, ahol 6 —8m-es mély bevágásokban közlekednek a járművek. A sikátorszerű mélyutakfölött, a löszfalak tetején a fák koronája összeér, az út egy része valóságosalagút. Ezeket nevezzük löszmélyutaknak.Lóczy Lajos ezen a tájon utazva a következőket jegyezte fel: „Aztán alöszbe mélyedő 10— 15 m-nyi szűk, mély utakon is sokszor van akadály, haszekerekkel találkozik az utas. Akárhányszor felelevenednek bennfem itt akínai emlékeim Senszi és Kanszu tartományok lösz vidékeiről, melyeket egyéb-ként is Somogybán hasonló képeket láttam magam előtt.”Sajnos, a magyar vagy a külföldi turista nem vesz annyi fáradságot, hogya természet eme szépségeiben gyönyörködjék. Még azt sem teszi meg, hogy aBálványosra vezető út mintegy három km-es szerpentinjén végigkocsizna,végigsétálna, és a környék legmagasabb pontjáról körülnézne. De szembenézvea Balaton-medence felől is, hajón utazva, impozáns látvány tárul az erreutazók szemébe.
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A Gyugy-tetőtől észak felé meredek lejtőjű perem helyezkedik el, melynekátlagos magassága 150—300 m között váltakozó, két, két és fél km széleslépcső, mely fokozatosan elkeskenyedve a Szántódi-félszigetig húzódik.A magaslatok egyben vízválasztók is. Ezek közül a legszembetűnőbb, a188 m magasságban elhelyezkedő, pusztaszemesi. E vízválasztótól a Malom-árok északnak veszi útját, és a községen keresztül áthaladva éri el a Balatont.Valamikor az Árpád-korban és a későbbi századokban is, Körös-folyó néven,a mai Szántód—Kőröshegy állomás nyugati őrháza mellett, a régi mólóval,illetve révvel párhuzamosan folyt a Balatonba.Tulajdonképpen a Gyugy-hát is egy kis vízválasztó, mert az itt eredőBálványosi és Csege-patak déli irányba, a Jaba-patakba viszi a vizét. AGyugyi-patak először kelet, majd észak felé haladva a Malom-árkon keresztüla Balatonba szállítja vizét.Pusztaszemes határában, 188 m magasságban, levő vízválasztótól a leg-több patak dél és kelet irányba folyik. Csak a Malom-árok, mely szinténinnen indul, észak felé veszi útját, és a községen keresztül haladva, napjaink-ban már Balatonföldvárnál torkollik a Balatonba.Ez a kis víz lassú folyású, ennek ellenére az ember már évszázadok ótasaját szolgálatába állította, medrét kimélyítette és szabályozta, segítségével avízimalmok egész sorát működtette vele. Ma már csak a halastavak vizéttáplálja.Kereki alatt, Amália-pusztánál, egy domboldalból kis rétegforrás fakad,mely a Csillagó-tető lábától eredő forrás vizével együtt, a Malom-árok baloldali táplálója. A Malom-árok jobb oldali mellékpatakja, mely a Gyugy-tetőlábánál ered, csak időszakos. Csapadékosabb időjárás esetén, a földvári halastófölött találkozik a Malom-árok vizével.A völgy nyugati oldalán, a Gyugy-tetőhöz hasonló magasságban, emelke-dik Kereki vára 303 m magasságban. Nem sokkal magasabb, a közelben levőAlmán-tető és a Csillagó vagy Csillagos-hegy. A vízmosások valóban csillagalakra emlékeztető formává alakították. A „csillagos” szó a dunántúli nyelv-járásban csonka hegyhátat is jelent. E hegyhát keleti oldala csillag alakbanfut a völgy felé. Innen eredhet az elnevezés is.A völgy legmélyebb része a Gyugy-hát és a Marócifa-tető közt alakult ki.Lejjebb Kőröshegynél és Balatonföldvárnál tölcsérszerűen találkozik a tóval.Kőröshegy és környéke a Somogy megyei dombvidékhez, közelebbrőlKülső-Somogyhoz tartozik.A külső-somogyi-dombsághoz az árkos süllyedékekben kialakult meridio-nális völgyei délről észak felé fokozatosan 200 m-ről 300 m körüli magasságraemelkedő, hosszan elnyúló hátakra tagolják. E hátak a Pannon-tenger üledéké-ből épült fel. Rétegeit a glaciális viharai előbb letarolták, majd lösztakaró-val fedték be. (Azért nevezzük Pannon-tengernek, mert a római Pannóniaterületén, a mai Dunántúlon ismerjük legjobban azokat a homok- és agyag-rétegeket, amelyek ebben a tengerben lerakodtak.)A környék talajának legnagyobb része középkötött, agyagbemosódásos,barna erdőtalajok alkotják. Kisebb része kötött. A keleti oldalon a löszös,üledékes homoktalaj is jellegzetes és gyakori. A Balaton közelében, a Malom-árok völgyében, a „Eeneketlen-tó”, valamint a lecsapolt részeken síkláptalajtés tavi üledékes területeket is találunk.
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A Balatonföldvár — Andocsi Hát vázlata(Szilárd Jenő: Kűlső-Somogy kialakulása és felszínalaktana, 85. I . )
Ha a művelési szempontokat vesszük figyelembe, a talaj kötöttsége ésösszetétele egyaránt kedvező. A talaj vízbefogadó és tárolóképessége jóközepes.

löszösüledék, kisebb része lecsapolt síkláptalaj.
A talajpusztulás ellen teraszos műveléssel is védekeznek.A térséghez tartozó terület nagyobb része középkötött vályog,
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Külső-Somogy vízhálózatának áttekintő térképvázlata(Szilárd Jenő: Külső-Somogy kialakulása és felszínalaktana, S. I.)
A nagyobb rész tehát művelés szempontjából a talaj kötöttsége, összeté-tele, vízbefogadó képessége és víztartása egyaránt kedvező.Kőröshegy és környékét évszázadokon keresztül, de még a 18.. századbanis hatalmas erdők, főleg bükkösök, tölgyesek borították. Ezeknek az erdősé-geknek feltört talajának egy része, az irtásföldek, növelték a török hódoltságalatt elvadult földterületeket.A pannon homok és az agyag, valamint a fennsíkon a lösz rátelepülését azÖreghegy lábától haladva szemlélhető.A termőtalaj vastagsága különböző. A legvastagabban elterülő talajrétega lösz, a szőlőhegyen eléri a 8— 10 métert is, másutt általában két métervastag.A Balaton-part melletti sekély vízben üdezöld foltokban díszük a nád.A valamikor hosszan elterülő nádszegélyek pusztulóban vannak. Ugyanezvonatkozik a betonteknőbe szorított Balaton part menti növényzetére is.
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IDŐJÁRÁS, ÉGHAJLAT
A Balaton környéke, tehát a mi vidékünk is, a szelek hazája, a szelek tanyája.Szárító szelek uralják ezt a vidéket. Az állandó széljárásra módja népünk:„Megjött a somogyi eső!”A Balaton-fel vidék lankáiról felmelegedett légtömegek szállnak fel. Emelkedésközben szívóhatást gyakorolnak a környező légtömegekre. Maguk is bőségesentartalmaznak párát, és a Balaton felől is dús páratartalmú légtömegeket von-zanak magukhoz. A felmelegedett levegő lehűl, és nem képes többé magábantartani páratartalmát. Éppen ezért az északról érkező felhőtömegek elégnehezen tudják áttörni a Balaton keskeny sávját.A szél iránya általában észak, északkeleti, melyet az itt lakók „főszél”-nek neveznek. Ha a szélirány százalékos megoszlását figyeljük, érdekes képetkapunk. Az északi, északnyugati, északkeleti szél 27%, a déli, délnyugati,délkeleti 21%, a keleti 12, a nyugati 24%. A szélcsendes napok százaléka 16.A szél alkotta meg számunkra ezt a csodálatos tájat. Évezredek óta akörnyékre zúduló északi szél, a vulkánikus erőknél is erősebb volt, melyévezredek alatt alakította ki, és adta meg mai formáját környékünknek,Külső-Somogynak is.A keleti, északkeleti szél hozza a hideget, a nyugati az esőt. A tájnak aFöldközi-tenger felől van a viharzugja. A falu lakossága „rohadt sarok”-naknevezi a település délnyugati sarkát. Az innen érkező vihar legtöbbször jegethoz. A csapadék eloszlása nagyon szeszélyes. A legtöbb eső június és októberbenvan. A Balatonra hulló csapadékmennyiség ötven év átlaga (1921 — 1970)634 mm. A legnagyobb 905, a legkisebb 433 mm volt 1 . De azt tudnunk kell,hogy a Balaton keleti fele, tehát a vidékünk sokkal kevesebb csapadékot kap,mint a térség nyugati része. Az 1882 és 1891 közötti időszakban környékünkönmég az 500 mm-t sem érte el a csapadékösszeg évente 2 .Ha a földműves szemével nézzük a csapadékmennyiséget, akkor szántó-földjeink egész évben egy-egy kát. hold földjére 30 —40 ezer hl esővíz jut.Az esős napok száma 64 és 121 között ingadozik.Az átlagos középhőmérséklet, az előbb említett ötven évben 10 és 11 °Cközött mozgott, a nyári hónapokban mindig 20 °C fölött van.A Balaton közelsége kellemessé teszi az éghajlatot, nyáron hőmennyiségetköt le, a hideget és az éjjeli lehűlést is mérsékli.A napfény tartam a fent említett öt ven évben 1200 és 1600 óra közöttváltakozott. Átlaga 1453 óra. Szőlő- és gyümölcsültetvényeinkre kedvezőhatással van.Csapadékos időjárás esetén a víz elönti a réteket, a Malom -árok mellettiterületeket, a volt „Feneketlen tavat” is. Ilyenkor kevésnek bizonyul azárok. Ráadásul az ágosszigeti legelő és a földvári halastó alig fekszik valamivelmagasabban, mint a Balaton, mégis elönti a víz, mert a turzásokra épültvasút, műút és villasor elzárja a víz útját, és a Malom-árok nem tudja a hatal-mas vízmennyiséget gyorsan levezetni a Balatonba.Ezekkel kapcsolatban több eseményre emlékeznek az idősebbek. Azelső világháború előtt, a régi temető mellett elvonuló ár olyan hatalmas víz-mennyiséget hozott, hogy a sírok egy részét is elmosta. 1928 szeptemberébena Malom-árok vonalában olyan felhőszakadás zúdult erre a területre, hogy akövesút alépítményét is szétrombolta. A hegyoldalakról a termőföld nagy
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részét meglazította, és a völgybe hordta le. Minden valószínűség szerint ez afelhőszakadás rombolta szét Széchenyi Zsigmond halastavát is. ő így emlékszikvissza az eseményre: „...országszerte pusztító felhőszakadást kaptunk.Nemcsak tavaimat tápláló patak öntött ki, nemcsak az egész völgy telt megvízzel, még halastavaim is csordultig áradtak. Nagy feszítésük kiszakította afőgátat. Elszaladt a víz a tavakból, elszaladtak vele halaim is — mind egyszálig . . . néhai halaim egész a Balaton-partig hevertek, a medrébe vissza-csendesedett patak mindkét partján. . .akinek kilós tükörpontyra fájt a foga,ingyér vihetett magának akár kocsiderékra valót” 3 .1940-ben volt még egy ilyen felhőszakadás. A földvári halastóra esőnagy mennyiségű víztömeg oly erővel csapott a tóra, hogy annak körtöltésesgátján magasan átömlött a tó vize. A vízszint mintegy harminc cm-rel lettmagasabb a gátnál.Az emlékezeten túl, az írások, feljegyzések a következőket mondják elnekünk :1812— 13 — 14 és 17-ben jégverés pusztította el a vetést, a szőlőt. 1817-bensem búzája, sem bora nem volt Kőröshegy lakóinak 4 . 1891-ben a nagy vihar„12— 15 szekeres” fákat döntött ki.1923-ban olyan nagy szárazság volt, hogy a Balaton vize 2—300 m-rehúzódott vissza medrébe, és ezen a száraz homokos területen tartották meg alóversenyeket.1926 nyarán galambtojás nagyságú jég húsz cm magasan állt. 1928-bana jég még a mezei nyulakat is agyonverte.1984 —85, 1985 —86 és 1986 — 87 telére pedig napjaink embere fog sokáigemlékezni, mert ezeken a teleken mínusz 20—35 fokos hidegeket is mértek.A fagyzugos helyeken a csemegeszőlők nagy része elfagyott 5 .
JEGYZETEK

1. Baranyi Sándor : A Balaton hidrológiai jellemzői 1921 — 1970. Bp. 1975. 78  —89. old.2. Bogdánffy Ödön:  A Balaton környékének csapadékviszonyai Bp. 1898.  I. tábla.3. Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok Bp. 1963. 62. old.4. OL P 623 Széchenyi család X.  k. 2. cs. 6. sz.  Kőröshegy 383. es. Kőröshegyi össze-írások.5. A helyi honismereti szakkör tagjainak közlése.

A TELEPÜLÉS KIALAKULÁSA, FEKVÉSE,HATÁRAI ÉS UTCÁI
A település kialakulásában nagy szerepet játszott és nagyban meghatározta aBalaton partvonal változása, vagyis a tó vízszintingadozása.A község területének egy része nem éri el a 130 méter tengerszint felettimagasságot. A „Feneketlen tó” csak 111, a Malom-árok 116 m magasságbanfekszik. Volt olyan korszak, amikor a Balaton vize a mai r. k. templomignyomult fel. Ez gyakran előfordult mindaddig, amíg a Sió-zsilipjét meg nemépítették (1863).
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A Balaton jelenlegi szintmagassága 104,07. A Szántód—Kőröshegyvasútállomás falában levő magassági megjelölésről 110,04-es számot olvashat-juk le. A falu tengerszintfölötti magassága 130 m. Az ,, Öreghegy” két magasságipontját jelöli a Balaton környékének térképe. (233 és 254 m.) A „Lucs-tető”217, a ,, Levelesi -erdő 303, az ,, öreg-erdő” 299, a Gyugy-hát legmagasabbpontja 312 m.A község, a , .magyar tenger”-től délre, a Lucs-tető, a Marócifa-tető és aGyugy-hát közötti völgyben, a Malom-árok teraszán, az Öreghegy lábánál, aföldrajzi szélesség 46°49’ és a keleti hosszúság 17°50’ közötti vonalábanhelyezkedik el.Jelenleg északról Balatonföldvár, nyugatról Balatonszárszó és Szólád,keletről Zamárdi és Endréd, délről pedig Bálványos és Kereki határolja.Már a török hódoltság előtt, a mai Fő, illetve Petőfi utcától nyugatra kéttemplom és egy kolostor is állt, ami arra enged következtetni, hogy a falunakmár akkor több utcája lehetett.Ezt a feltételezést erősíti meg a II. József uralkodása alatt készült elsőkatonai felmérés térképe. Ha ránézünk a térképre, láthatjuk, hogy a 18. századmásodik felében a Belső utcán kívül már beépült a mai József Attila utca elsőfele, a Belső utcából pedig északnyugat felé egy út vezetett, mely csatlakozotta Földvár felé vezető úthoz. Ennek az útnak a közepén és végén csak néhányház helyezkedett el. Míg a délnyugat felé vezető utca nyugati oldala teljesenbeépült. (A keleti oldala nem épülhetett be, mert a Belső utca házainak telkeennek az utcának a keleti oldaláig nyúlt le.)Itt lehetett a török uralom előtt a város másik központja, melynek köze-pén állhatott a kereszt alakú templom, melynek boltívei a 18. század közepénmég épek voltak. Innen két úton is el lehetett jutni a közelben levő kis plébá-nia templomhoz és a régi temetőhelyhez.Az előbb említett utca mindkét végén, a kastélyon kívül, egy-egy nagyobbméretű épület látható. Érdekes, hogy a II .  József korabeli ,, Országleírás”ezekről az épületnyomokról nem tesz említést, csak a ma is álló templom és aplébánia épülete szerepel a leírásban.A két köz, mely összekötötte a két párhuzamos utcát, már akkor is meg-volt. A Kiskocsmái köztől délre kb. száz méterre volt még egy átjáró köz,melyen keresztül a Belső utcából el lehetett jutni a mai Fő utcába.A múlt század második felében a Fő utcát Öreg utcának hívták, a velepárhuzamos utca neve először Kis utca, csak később nevezték el Belső utcá-nak. A zsákutca neve Bürök utca, mely a Pókakertig nyúlt le. Ez az utca aszázadfordulón Erzsébet utca lett, mert ide ültették az Erzsébet-fákat Erzsébetkirályné emlékére. A meglevő két köz közül az északra fekvőt Templomköznek, a délebbre esőt Kiskocsmái köznek nevezték. A falun kívül, a mai66-os útnak észak felé haladó útszakaszának mindig Szántódi út volt a neve.A 20. század első felében az Öreg utcát Szent István utcának nevezték,1948-tól Petőfi utca a neve. A Kis vagy Belső 1948-ig Széchenyi utca volt,utána Kossuth utcára változtatták meg a nevét. A Földvár felé vezető utatelőször a község körjegyzőjéről, Razgha Gyuláról nevezték el, 1945 utánDózsa György utca lett a neve. Az Új sorból Kaposvári út lett, a Belső Űj sort1945 után Bercsényi utcának nevezték el. Az Erzsébet utcából 1945 utánJózsef Attila utca lett.1940-ben (az aug. 24-i képviselőtestületi ülés határozata alapján) aTemplom közből Feltámadás tere, a kastély előtti részt pedig, az első világ-háborúban elesett hősök emlékére Hősök terének nevezték el. Ez a tér nap-
18



jainkban a Libics tér nevet viseli, a parkot is Libics parknak nevezték el.(Helyes lenne az eredeti nevét visszaadni a térnek.)A Kis köz vagy Kiskocsmái köz (Jencski köz) neve egy időben Árpádutca volt.A Fehér köz vagy Bödök köz, a Kegler köz és a Tatai köz az öreghegyiszőlőt köti össze a Petőfi utcával.1940-ben a Somosban levő Árnyas utat Szent István útra, a Napos utatMátyás király útjára, az Akácos utat pedig Horthy Miklós útra keresztelték.1945 után az Akácos út megtartotta nevét. Az Árnyas út Platán sor lett. A 12öles ,,Csapás”-ból, illetve , , Kijáró dűlő”-ből, mely a ,,Dorongos”-ba vezetettki, új utca nyílt, az Ady Endre utca. A tőle északra újonnan nyitott és velepárhuzamosan haladó utcát Jókai Mórról nevezték el.A település Borkúti útját, 1945 után, a beépülés után Hegyaljai útnak, .a Dózsa György útból nyíló új utcát pedig Széchenyiről nevezték el.A falun kívül levő utak közül a legfontosabb az Öreghegyi kocsiút vagyPincei út ,  mely az öreghegyi szőlőkhöz vezet. Nevében is benne van, hogy idejárművel is fel lehet menni. Ugyanilyen út vezet a Kis-hegyre is. Ennek„Papútja” a neve.Az előbb említett Kijárói úton kívül már 1848-ban száz öl széles lejárótbiztosított a földesúr az állatok számára a Balatonhoz. Akkor még itt itatták,fürdették az állatokat.Ilyen utakon, illetve csapásokon tudtak eljutni az állatok a „Tüskésen”és az Ágasvári-erdőn keresztül a legelőre, és innen kiindulva tudtak átjutni a„Halászóba” is.

4 km

Balatonföldvár és a téglaházi árok homokbányája közötti szelvény
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Kilátás a Balatonra (Fotó: Kónya Kálmán)
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BALATONFOLDVAR ES KOROSHEGYRÉGÉSZETI EMLÉKEI
DR. SÁGI KÁROLY — CSÉBY GÉZA

ELŐSZÓ
Balatonföldvár és Kőröshegy régészeti anyagának népszerű összefoglalásárakaptunk megbízást. Ezen a területen a névadó balatonföldvári várban voltkisebb ásatás, egyebekben a véletlen folytán felvetett régiséganyagra kelletthagyatkoznunk, meg arra, amit terepbejárásaink során a felszínen gyűjtöttünk.Ez az oka, hogy az egymást váltó régészeti kultúrák emlékeit nem tudjuk mégteljességgel az olvasó elé tárni.Egy balatonföldvári lelőhelyünk viszont olyan újkőkori anyagot szolgál-tatott, aminek lényeges mondanivalója van az újkőkor még vitatott kérdései-nek megvilágításában. Természetes, hogy ennek hatására az újkőkort részle-tesebben vizsgáljuk.Terepbejárásaink fárasztó munkájában nyújtott segítségért köszönetteltartozunk ősz Józsefnek, Reőthy Ferencnek, dr. Törőcsik Zoltánnak, őszJózsef, Szülök Károly és Tóth Gyula magángyűjteményeik anyagánakközlésre történő átengedésével nyújtottak értékes segítséget, amit ez útonköszönünk meg.Anyagunkban a nyomdai költségek csökkentése érdekében csak a leg-szükségesebb rajzokat közöljük. A rajzokat Stirling János és Varga Tündekészítette.

Keszthely, 1989. augusztus—november A SZERZŐK
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ŐSKŐKOR ÉS ÁTMENETI KŐKOR
Körülbelül két és fél millió éve él ember a földön. Az emberiség történeténekkezdeti szakasza az őskőkor, vagy paleolitikum Kr. e. 8200 tájáig tartott.Az őskőkorban a jégkorszak mostoha természeti viszonyai uralkodtak.Az ember élelmét gyűjtögetéssel, halászattal és vadászattal szerete meg,megtermelni még nem tudta. A munkaeszközöket, fegyvereket fából, csontbólés kőből készítették. A kő szerszámokat, fegyvereket pattintással állította előaz őskőkori ember, a követ azonban nem tudta még csiszolni. Ruházkodásraállati bőröket használt.Magyarország területe 1 93 030 km 2 . Egy becslés szerint 2 az őskőkorban20 km 2 terület tudott eltartani egy embert, így hazánk területének őskőkorinépessége 4651 főre becsülhető. Kalicz Nándor szerint 3 Dunántúlunk 50 000km 2 , így itt 2500 ember élhetett az őskőkorban. Ez a döbbenetesen kevésszámú őskőkori ember már a Balaton keletkezése előtt megjelent ezen a vidé-ken és jelentős emlékeket hagyott itt ránk.Az őskőkori ember legrégibb itteni emléke a híres lovasi bányalelet, amit1951-ben találtak meg a tó északi partján. Vértes László a magyarországi„Szeleta kultúra” legfontosabb dunántúli leletének tekinti a lovasi bányamaradványait és külön hangsúlyozza a leletek kultúrtörténeti értékét. Mint-egy 35 000 év előtt festéknek bányászta az ősember az élénk vörös, limonitos,hematitos agyagot óriásgím és jávorszarvas csontjaiból készített szerszámok-kal. Vörös festékre vallási elképzelésekből volt szüksége az ősembernek,hiszen a vörös szín még ma is az élet színe, de gonoszűző szerepet is tulajdoní-tanak ennek a színnek. A kislányok hajában még ma is vörös szalagot lát-hatunk.A két lovasi bányagödörből száznál több eszköz került elő 4 .Siófok közelében, Ságváron találták a másik jelentős őskőkori lelőhelyet.Radiokarbon vizsgálatok (a szénatom C14 jelű izotópja úgynevezett felezésiidejének segítségével történő korhatározás) szerint 18 600 és 17 400 évvelezelőttre tehetjük a ságvári lelőhely korát 5 . Vadászó csoportok barlangokhiányában kisméretű, alig földbe mélyített putrikat építettek ott, amelyeketagancsokra, állati csontokra feszített bőrökkel fedtek be. A jégkor végi klímacsenevész fákat nevelt, alacsony, füves növényzet volt a jellemző, ezért készül-tek a ságvári putrik gerendái csontból.A putrik körül Gábori Miklós ásatása 1957-ben tűzhelyeket, szeméthulla-dék kupacokat talált, igen sok lelettel. A „keleti gravetti kultúrához” tartozókőszerszámok kis méretűek voltak és pattintással készültek.A ságvári telep állat csontjainak zöme tarándszarvasból származik, ennekaz állatnak vadászata biztosította a kisszámú csoport életét 6 . Ezek az emberekvadászat közben megfordulhattak Balatonföldvár és Kőröshegy területén is,a halak tavaszi „ívásakor” biztos jártak az itteni vízparton. Sajnos, tárgyiemléküket még nem ismerjük innét, de nem lenne meglepő, ha egyszer előke-rülne majd ilyen!A ságvárihoz hasonló őskőkori település a fonyódi Várhegyről is ismert 7 .A „keleti gravetti kultúra” kő szerszáma a siófoki Sáfránykert partfalából iselőkerült8 .Említettük a fentiekben a „Szeleta kultúrát”, beszéltünk a „keleti gra-vetti kultúráról” is. A régészet írott feljegyzések hiányában nem ismeri ezek-nek a népeknek a nevét, kénytelen tehát a „kultúra” fogalmát használni.
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„Régészeti kultúra olyan társadalmi egység (nép) neve, amely földrajzilagkörülhatárolható helyen, azonos körülmények között alakult ki. Gazdaságiélete, anyagi és szellemi kultúrája csak az adott népre jellemző” mondjaKovács Tibor9 .Az őskőkort követő átmeneti kőkor, vagy mezolitikum Kr. e. 8200 és6000 közti időszak. A klíma jelentősen megjavult ebben a korszakban, amimegkönnyítette az ember életét. Az őskőkorhoz hasonlóan az átmeneti kőkorembere is gyűjtögető, halász, vadász életet élt. A halászat jóvoltából feltételez-hetünk már állandó telephelyeket is, mint a jugoszláviai Lepenski Vir házaiigazolják. Ennek a Duna-parti telepnek a két legalsó, tehát legrégibb rétegébenházalapokat találtak, cserépedények és háziasított állatok csontjai viszont, akutya kivételével, nem kerültek elő10 .Lepenski Vir két legalsó rétegének kora a radiokarbon kormeghatározásszerint 7360 és 6560 közti időre tehető  10 /a .A halászat egyébként csak akkor biztosíthat állandó telepet, ha az emberismeri a romlékony halhús konzerválását. A halászat sikere nem állandó ésrossz idő, rossz fogás esetén is élni kell a telep lakóinak. Ebből adódóan azátmeneti kőkor embere, de lehet, hogy már az őskőkori is, ismerte a hal, fel-tehetően egyéb húsok konzerválásának módját, a füstölést vagy a szárítást.A fentiekből kiderült már, hogy az átmeneti kőkor embere nem ismertemég az agyagedények készítését és az állatok háziasítását.A megváltozott klíma javuló viszonyai közepette a legfontosabb növényitáplálék a füvek magja, mogyoró termése, a tátorján gyökere. A tátorjánt(Crambe tataria Sebeók) csaknem kiszorította már a mezőgazdasági kultúra aKárpát-medencéből, a balatoni tájban azonban Balatonkenesénél még őshonosez a növény. Az átmeneti kőkor embere a libatop-félék (Chenopodiaceae)leveleit is fogyasztotta. A balatoni iszapba ágyazódott virágporszemek igazol-ják, hogy gyakori növények voltak ezek11 .Lóczy Lajos és Zólyomi Bálint a Balaton mai víztükre alatt két, illetvehárom tőzegréteget észlelt12  . Lóczy Lajos szerint több esetben is csaknemkiszáradt a tó és a legmélyebb részeken csillogó tavak körül hatalmas láprétekhúzódtak. Ez az átmeneti kőkor idején több esetben is beköszöntő meleg,száraz éghajlatra utal.Az átmeneti kőkor leletanyagát nem ismerjük még a balatoni tájból.A dunántúli Pamuk, Kaposhomok, Koroncó mezolitikus leletei szórványosak,nem ásatásból származnak, pontosabb korukat sem ismerjük. „Magyarorszá-gon tehát nem ismerünk olyan kultúrát, amely a fiatalabb kőkor előzménye,helyi alapja lenne” mondja Gábori Miklós 13 és hozzáteszi: „A legkorábbineolitikus műveltség fejletten, készen, hirtelen és nagy népességgel jelenik megterületünkön és ez az alapvető változás új , délről érkező népesség beáramlásá-val függött össze.”A megváltozott klíma feltétlenül változást okozott a Kárpát-medencevadászható állatvilágában. A mamut, rénszarvas és más, hidegkedvelő állatokészakra húzódtak, maguk után csalogatva a rájuk vadászó csoportokat,csökkentve a Kárpát-medence amúgy sem magas számú mezolitikus népessé-gét.
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hZ ÚJKŐKOR
Az emberiség történetének az átmeneti kőkort követő fejlődési szakasza azújkőkor, Kr. e. 6000-től 3000-ig élt. Ezt az időszakot a szakemberek neoliti-kumnak nevezik.Európa éghajlata az átmeneti kőkor végére nagyjából a maihoz letthasonló, ami a jelenlegi növény- és állatvilág kialakulását tette lehetővé. Azújkőkorban előzmény nélkül jelent meg a Kárpát-medencében a földművelés,állattenyésztés, az égetett anyagból készített edények használata és a kőeszkö-zök csiszolása.Kalicz Nándor mondja14 , hogy az őskőkor és átmeneti kőkor zsákmányolóéletmódjáról, vagyis a vadászatról, halászatról és gyűjtögetésről az élelemter-melésre való áttérés „az emberiség történetének egyik legjelentősebb változásavolt: neolitikus forradalomnak is nevezhetjük ezt az időszakot, mert a megelő-ző több tízezer évhez viszonyítva aránylag rövid idő alatt robbanásszerűfejlődés ment végbe, azaz létrejött a mai típusú életmód.”A „neolitikus forradalom” fogalmát V. G. Childe vezette be az 1930-asévekben. Újabban úgy vallják már, hogy a zsákmányoló életmódról az élelem-termelő életmódra való áttérés nem robbanásszerű gyorsasággal, hanem hosszú,2 —3 ezer éves fejlődéssel történt, ezért sokan tagadják a „neolitikus forrada-lom” elméletének jogosultságát. Kalicz Nándor szerint 15 a „neolitikus forra-dalom” fogalma Európára vonatkozóan feltétlenül jogos, hiszen itt előzménynélkül, egészen rövid idő alatt valósult meg a neolitikus életforma.Mivel a Kárpát-medencében nem voltak meg a termeszthető gabonafélékvad ősei, de a háziasított állatok (vadjuh, vadkecske) egy része sem élt itt 16  ,nyilvánvaló, hogy a földművelést ismerő és gyakorló, állattartó népcsoportokvándorlása juttatta el ezeket az ismereteket vidékünkre. Valószínű, hogy ameleg, csapadékszegény klíma jelentkezése17 is közrejátszott abban, hogy dél-ről északnak húzódtak a földműves, állattartó népek.Természetes az is, hogy a földművelő, állattartó gazdálkodás letelepültéletmódot követel. Ez az életforma biztos, változatos és bőséges táplálékotjelent, aminek következtében jelentős népszaporulat képzelhető el. A nép-csoportok vándorlásának hátterében a túlszaporodás is kényszerítő tényező.Amikor Kr. e. 6000 táján délről, a Balkán felől földművelő, állattartócsoportok költöztek a Kárpát-medencébe, kezdetét vette itt az újkőkor, vagyneolitikum. Az újkőkori ember növénytermesztésében a búzák (alakor, tőnké,tönköly, törpebúza) az alapvetőek. A rozs is eljutott már az újkőkor idejénEurópába. Ismerte az újkőkori ember a csupasz és toklászos árpát, kölest éslencsét. Marcaliban, a lókpusztai agyagbánya „régebbi vonaldíszes kerámiakultúrájához” tartozó szemétgödörből pár szem szenült gabona is előkerült,ezek közül egy szem biztosan árpa18 .Az újkőkori földműves szarvasmarhát, juhot, kecskét és sertést tenyész-tett. A kutya talán már az őskorban csatlakozott az emberhez. Az újkőkorkezdetének embere nem hasznosította még a szarvasmarha igaerejét, tejéért,húsáért, bőréért tenyésztette ezt az állatot. De másért is! Az állat hátánátvetett zsákokban terhet szállítottak és hátára ülve utaztak is. Erre a termé-szeti népektől adataink is vannak19 . Az újkőkori ember ismerte már a bikákerélését 20 , teherhordásra, utazásra a szelídebb ökröt használhatták. Azálatok háziasítása a Közel-Keleten Kr. e. 10. évezredig vezethető vissza 21 , ígyaz állattartás időben megelőzte a földművelést.
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Ma mindenki egyetért abban, hogy a zsákmányoló életmódról a termelőéletmódra való áttérés a Közel-Keleten történt. Kisázsiában, ahol a gabona-félék ősei vadon éltek, az ember hamar felismerte a vadon termő gabonákmagvainak értékét. Hatalmas távolságból is felkeresték a vadgabona termő-helyeit és. jelentős készleteket halmoztak fel terméséből távoli telepeiken.A szíriai mureybiti telepen, amelynek korát 7540-re tehetjük a radiokarbonkorhatározás alapján, gyűjtögetésből származó növényi készleteket találtak.A törökországi telepeken Kr. e. 7000 körül vadon termő növények magjaimellett már termesztett növények terméseire is rátaláltak a régészek.Fentiek alapján biztosra vehetjük, hogy Kisázsia őslakói gyűjtögetőtevékenységük folytán jutottak el a mag vetésének ismeretéig. A természettelakkor még a legszorosabb kapcsolatban élő ember nyilván megfigyelte, hogy avadon tenyésző gabonafélék learatása után az elhullott magok kicsiráztak,azokból új növény fejlődött és a terület új aratást biztosított. Egyszerűnektűnik mindez, de nyilván hosszú és bonyolult folyamat volt, ami egymástólfüggetlen helyeken is lejátszódhatott 22 .A földműveléssel, állattenyésztéssel, égetett cserépedények használatával,a kőeszközök csiszolásával a Balkán félsziget felől a Kárpát-medencébe benyo-muló nép ismertette meg vidékünket. A Körösök környékén igen sok lelőhelyéttalálták meg ennek a népességnek, így kapta ott a „Körös kultúra” nevet 23 eznépesség. Starcevo igen fontos jugoszláviai lelőhelye ennek a népnek 24 . Azazonos etnikai alapon — egy gracilis mediterrán népességen — nyugvó 21
„Körös” és „Starcevo kultúrák” szétválasztása igen nehéz. Makkay Jánospéldául nem fogadja el a jugoszláv kutatás elkülönítési próbálkozásait 28  ,ugyanakkor Kalicz Nándor újabban elhatárolja már a két kultúrát  27 .Amikor Kr. e. 6000 körül a „Körös kultúra” népe megkezdte a beköltözéstországunk keleti felébe, az átmeneti kőkor vadász, halász, gyűjtögető népeélt ott. Az őslakók aligha örültek az új jövevényeknek, talán fegyveresen isellenálltak. A mezolitikus népesség száma életformájukból adódóan nem lehe-tett túl nagy. A betelepülők földműves, állattenyésztő kultúrája népesebbegységek létét biztosította, térfoglalásuk tehát nem ütközött komolyabbnehézségbe.Trogmayer Ottó maroslelei ásatása emberevésre utaló maradványokateredményezett, de jugoszláv kutatók is találtak hasonló nyomokat 28 . A nép-rajzi párhuzamok alapján elsősorban a hadifoglyok az emberevés áldozatai.Maroslele esetében is ennek lehetősége vetődik fel, a helyi őslakók és a ,,  Köröskultúra” népének összeütközése kapcsán. Természetes viszont, hogy szórvá-nyos adatokból nem szabad messzemenő következtetést levonni!A „Körös kultúra” népe a folyók, erek, tavak melletti, illetve ezek ésmocsarak által körülvett magaslatokat tartotta legalkalmasabbnak a letele-pedésre 29 . A telepek helyének megválasztásából arra következtethetünk,hogy a „Körös kultúra” embere élelmének jelentős részét a halászat biztosí-totta 30  . Banner János a szappanosi telepen talált mintegy 200 hálónehezékbőlés a telepen lelt jelentős mennyiségű kagylóhéjból a halászatot, gyűjtögetéstés vadászatot az élelemszerzés igen fontos ágának tartja 31 . A legfontosabbvadászott állatok az őstulok, gímszarvas, őz, vaddisznó 32 , de minden elejthetővízimadarat, szárcsát, gémet, kócsagot, vadkacsát is megettek 33  . „A vadontermő gyümölcsök és növények gyűjtésének számottevő gazdasági szerepétsejtetik a telepeken előforduló, háton viselhető, puttony alakú edények” írjaBóna István 34 .
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„A földművelés egyébként csupán egyik eleme volt a Körös-kultúrakomplex élelemszerzésének” olvassuk Béna Istvánnál 31 . A „Körös kultúra”embere edényeit pelyvával soványított agyagból égette, de pelyva soványításúházai vesszőfonásos falára kent patics is. Ebből csupán a földművelés meglétérekövetkeztethetünk. A földművelés, a fentiekből adódóan is úgy tűnik, nemvolt még kizárólagos a nép élelmezésében, amolyan vésztartalékot jelentett aszűkösebb napokban. Kutzián Ida megjegyzi 39 , hogy nem szólnak a „Köröskultúra” emberének gyűjtögető, halász, vadász életmódja ellen „a szemester-mények, vagy esetleg folyadék tárolására szolgáló kombárok sem, mert azesetlegességnek a gyűjtögető gazdálkodás mellett nagy mértékben kiszolgál-tatott közösségnek éppen olyan szükséges a szűkösebb, mostohább évszakokrais gondolnia, mint a terményét már beosztó földművelő-, állattenyésztőnek.”A „Körös” és „Starcevo kultúra” népe gyakran változtatta telephelyeit 37 .Ennek okát a földművelésben kereshetjük. A termelésbe fogott föld pár évalatt kimerült, elgazosodott, új termőterületet kellett tehát kiválasztani.A „Körös kultúra” telepein állattartásban a kis kérődzők (kecske, juh) aleggyakoribbak, majd a szarvasmarha következik. A sertés és kutya ritka 38 .A kecske és juh tartása talán a földműveléssel is összefüggött. A termelésrekiszemelt földterületet elsőnek ezekkel az állatokkal legeltethették. A kecskeváltozatos táplálékot szeret, szívesen legeli le a bokrokat, cserjéket, sőt mégkérgüket is lehántolja és megeszi. A legelő kecskék sok bokrot pusztítanak el.A juhászok szerint a juh „mélyen harapva” legel, pusztítja tehát a füvet.Hegyes körme csapásokat vág vonulási területén, ami csupaszon is marad.Néprajzi párhuzamok alapján gondolhatunk az újkőkori ember „égetésesföldművelésére” is. A termelésre kiszemelt területeken, esetleg a juhok éskecskék legelése után, kő kapáikkal kiirtották a gazt, még meglévő bokrokat,aztán száradás után a területet felgyújtották. Ha pár fa is állt a földön, a tűzelpusztította azokat, árnyékuk nem befolyásolta már a termelést. Lehet,hogy kő baltáikkal ki is vágták a fákat, hiszen telepeiknek sok fára volt szük-ségük, részint a tűzhelyek, kemencék táplálására, részint háziak építésénél.Az újkőkor agrotechnikájáról lényegében nem sokat tudunk. Az előzőek-ben magunk is csak feltevések alapján és néprajzi párhuzamok segítségéülhívásával jutottunk el a termőterület előkészítésének kérdéséhez. Kutatóinkaz újkőkor „kapás földműveléséről” beszélnek 39 . Kalicz Nándor szerint 40
az újkőkor végén élő „lengyeli kultúra” esetében vonalkákat húztak a földbeés azokba került a mag.Tény, hogy a modern mezőgazdaság szinte nem is takarja az elvetettmagot. Ezért gondoltunk már régebben arra, hogy az újkőkori földművesegyszerűen elszórta a magot, amit aztán tüske boronával úgy, ahogy takart  41 .Mivel a „Körös” és „Starcevo kultúra” emberének állattartásában — minterről szó volt már — a szarvasmarha alárendelt szerepet játszott, nem gondol-hatunk arra, hogy ennek az állatnak már akkor szerepe lett volna a földművelés-ben. Említettük, hogy a „Körös” illetve a „Starcevo kultúra” népe ismertettemeg a Kárpát-medencét az égetett agyagedények használatával. A „kultúra”fazekasai a gabona „szelelése” után a szél által elvitt és lerakott finom pelyváthasználták fel az edénykészítésre szánt agyag soványítására. A NéprajziMúzeum török származású kutatója, Tagán Galimdzsán Anatóliában járt amásodik világháború előtt. Ott még élt akkor a fazekasságnak egy olyanváltozata, ami kőkorszaki technológiát őrzött meg 42 . Az edénykészítéshez
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szitáéit fekete homokot kecskeszorrel gyúrnak össze, aztan szitált vörös agyagotgyúrnak hozzá. Gyúrás közben az agyagot fa bunkóval is verik. A jól előké-szített massza egy hétig pihen s akkor újból bunkózzák és gyúrják.Elsőnek az edény ajlát és oldalából 3 — 4 ujjnyi magasságot készítenek el.Egy napi szikkadás után újabb 4 ujjnyi rész kerül az edényre, ami újbólszárad és akkor hasonlóan folytatják a munkát az edény teljes befejezéséig.Az edény elkészülte és száradása után az égetés a szabadban történt úgy,hogy az edénybe és köréje tőzegtéglákat raknak. A meggyújtott tőzeg egynapig égett.A mi, újkőkor elejéről származó edényeinken és cserepeinken az említett,réteges felépítésnek nem találjuk a nyomát. Az itteni fazekasok egyszerreépítették fel az edényt. Egyes kutatóink feltételezik 43 , hogy megsodort agyaghurkák felrakásával, úgynevezett ,, hurka technikával” készültek volna ezekaz edények. Az edények és cserepek alapján ezt a nézetet elvethetjük.A „Körös” és „Starcevo kultúra” cserepein azt látjuk, hogy a törésfelüle-tek kívül és belül szürke, vagy vörös színt mutatnak, amit egy vastagabb,fekete réteg választ el egymástól. Ez a finom pelyvával soványított, feketeagyag adta az edény vázát. Ezt a vázat szikkadás előtt finoman iszapoltmasszával vonták be kívül és belül is. Ezzel nőtt az edény szilárdsága, de akülső és belső bevonat vízzáró réteget is jelentett a folyadékok számára. Ez asajátos technika a későbbiekben segítségünkre lesz a „Körös”, illetve „Star-cevo kultúrát” követő „régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” meghatá-rozásához.Az edényekre égetés előtt jól iszapolt, vékony agyagréteget kentek. Ezt„rákent”, vagy „fröcskölt barbotin” néven ismerik a szakemberek. Ebbe azagyagrétegbe ujjaikkal spirális alakú behúzásokat készítettek. Az edényekfelületére különböző bütyköket is ragasztottak, amiket néha ujjal be is nyom-kodtak. Ez a „ragasztott barbotin”. A vékonyabb falú tálak készítéséheznövényi soványítás mellett, szitált homok soványítást is alkalmaztak. Avékonyabb falú edények felületét néha fényezték, néha vörös, fekete vagyfehér színnel festették is.Cseplák György főorvos a szegedi Móra Ferenc Múzeum újkőkori edényeinmegfigyelhető ujjlenyomatok alapján arra az eredményre jutott, hogy azedényeket úgy 165 cm magas, tehát alacsony termetű, kis kezű férfiak készí-tették. Szerinte akkora keze volt ezeknek az embereknek, mint egy mai 14 évesfiúnak 43/a . Összegezése alapján gracilis, ineditterrán népesség jut az eszünkbe.„A kultúra emberét, ha nem is nagy számban, a temetkezésekből szemtőlszemben ismerjük. Kifinomodott mediterrán típusok vannak köztük, a maguk-kal hozott kultúra méltó képviselői” írja Bóna István 44 .A földművelő, állattenyésztő, edényművességhez értő „Starcevo kultúra”népe a kultúra késői szakaszában ért el a Dunántúlra 45 , ahol a „Körös kultú-rához” hasonlóan a vizek partján települt meg 46 . Életformája is nyilván ahhozvolt hasonló. Eddig a „Starcevo kultúra” pár lelőhelyét ismerjük csak aDunántúlról. Medina és Harc 47 mellett Becsehely 48 , Lánycsók 49 a kultúradunántúli lelőhelyei, de Szekszárd környékéről is ismerünk szórványos lelete-ket 50 . J .  Pavuk a kultúra lelőhelyei közé sorolja Letkést is 51 .Ez a pár lelőhely bizonyítja, hogy a Dunántúl esetében még ugyancsakkezdeti szakaszban van a „Starcevo kultúra” kutatása, a következtetésekebből adódóan ingatagok. Kalicz Nándor52 és Makkay János 53 szerint aDunántúlra beköltöző „Starcevo kultúra” a Kapós folyó kelet-nyugati irányú
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völgyéig hatolt fel. Makkay János megjegyzi, hogy nem földrajzi tényezőkszabták meg a kultúra északi határát, hanem feltehetően a területen élőátmeneti kőkori vadász, halász, gyűjtögető népek ellenállása.Szerintünk a Kárpát-medence mezolitikus népessége életformájábóladódóan igen alacsony lélekszámú lehetett. A jégkori klíma felmelegedésekövetkeztében az állatállomány hideget kedvelő része északra húzódott, ma-gával ragadva az ezekre az állatokra vadászó csoportok egy részét. Az átme-neti kőkor kedvező időjárása bőven nyújtott növényi és állati táplálékot avisszamaradó mezolikus népességnek, számbeli gyarapodás tehát feltétlenülelképzelendő. A gyűjtögető, halász, vadász életforma viszont a maga helyvál-toztató mozgásával erős korlátokat vonhatott szerintünk a túlzott számbeligyarapodás útjában.Úgy hisszük, hogy a Kapós folyótól északra is számolhatunk a „Starcevokultúra” lelőhelyeivel. Eöry Béla, Molnár Sándor és a magunk terepbejárásai-ból gyűjtött felszíni cserépanyagban 54 a Kapós folyótól északra eső részekenerős „Starcevo” hatás mutatható ki. Utalnunk kell arra is, hogy a Balatoniszapjában Kr. e. 5500 és 4500 közötti időből már gabona (Cerealia) virágpor-szemei mutathatók ki 55 , tehát a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámiakultúrája” előtt némi földművelés folyhatott már a balatoni tájban. Egy-két„Starcevo kultúrás” telep élhetett ezen a vidéken.Nem érdektelen ebből a szempontból megnézni az Állami Földtani Intézetáltal végzett fúrások helyét 5 ’. A legrégibb kultivált Graminae pollent a 9.számú balatonkenesei és a 13. számú balatonfűzfői fúrás szolgáltatta, Kr. e.5000 tájáról 57 . Ez érthető! A Mezőföld lösz területei ölelik itt körül tavunkat,a lösz meg kitűnő gabonatermő terület. A „Starcevo kultúra” népe ezek szerinta Mezőföldön nyomult északnak, a Mezőföld akkori, vízben gazdag vidékénmég komoly lelőhelyeket várhatunk.Az a tény, hogy a „Körös”, illetve „Starcevo kultúra” jellegzetes puttonyalakú edénye Thüringiában is felbukkanik 58 , igaz, már vonaldíszes megoldás-ban, arra mutat szerintünk, hogy az említett koraneolitikus kultúrák átléptéka Duna vonalát is.Kr. e. 4600 tájáról számolhatunk a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerá-mia kultúrájának” létével. Ez a kultúra 3900 tájáig élt.Kalicz Nándor szerint 59 a „Körös” és „Starcevo kultúrát” felváltó „du-nántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” edényformái, díszítmé-nyei és a kerámia technikája zömmel levezethető a „Körös”, illetve „Starcevokultúrából”, másrészt a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrája”hasonlatosságot mutat a „Vinca kultúra” anyagával. Makkay János szerint’  0a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” kialakulása a „Kö-rös —Starcevo kultúra” fejlett időszakában játszódott le és a legkésőbbi fázis-sában fejeződhetett be. Szerinte az új kultúra legrégibb szakaszának anyaganem annyira a „Körös—Starcevo kultúra” felé mutat, hanem a „Protovinca”,sőt a korai „Vinca” felé.J .  Pavuk nézete szerint” a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámiakultúrája” a késői „Körös—Starcevo kultúra” idejéből származik és kezdet-ben erős szálakkal kapcsolódik ahhoz. Pavuk sajnálattal jegyzi meg, hogy azösszefüggés vizsgálatához csak kerámiai anyag használható, a szellemi kultúraterületéről összehasonlító anyag nincs még 82  .
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A marcali „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájához” tartozóedények alapján rámutathattunk 63 , hogy olyan kis kezű férfi fazekasok készí-tették ezeket az edényeket, mint a „Körös kultúra” alföldi darabjait.Két, egymást váltó kultúra népességének embertani azonosságán túl amarcali anyag alapján a díszítmények gondolati hátterének azonosságára isutalhattunk e két kultúrában 64 .Ugyancsak a marcali anyag alapján mutathattunk rá a „dunántúli régeb-bi vonaldíszes kerámia kultúrájának” idején a balatoni tájban észlelhetőjelentős etnikai bővülésre is 65 . Az említett kultúrának 133 telepére utalhat-tunk akkor. Terepbejárásaink során a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámiakultúrájának” nagyobb telepét találtuk meg Díszeiben, egy másik telepétTapolca és Haláp között. Lényegesebb számunkra, hogy Balatonföldvár ésBalatonszárszó között ősz József útmutatása nyomán a „dunántúli régebbivonaldíszes kerámia kultúrájának” igen jelentős telepét sikerült több ízbenis bejárnunk, onnét hasznos vizsgálati anyagot gyűjthettünk. Lelőhelytér-képünkön 1-es számmal jelöltük ezt a fontos lelőhelyet.A „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” 136 balatonilelőhelye alapján feltétlenül etnikai bővülésre kell gondolnunk kialakulásávalkapcsolatban. Ezt kutatásunk világosan felismeri már. Bána István példáulezt írja 66 : „A Körös kultúra fejlődésének utolsó szakaszában területétőlészakra és nyugatra kialakultak a helyi neolitikus kultúrák. Ezek dél feléterjeszkedtek és elpusztították a Körös kultúra északi telepeit, déli csoportjaitpedig újabb balkáni — elő-ázsiai elemek olvasztották magukba. Az Alföldöna Körös telepek nagy része úgy tűnt el, hogy nincs közvetlen, vagy semmifélefolytatása. Ez világosan utal arra, hogy más gazdasági körülmények közöttélő nép települt meg a területen.”Az alföldi „Körös kultúrától” északra és nyugatra az átmeneti kőkorhalász, vadász, gyűjtögető népességét képzelhetjük csak el. Ebből adódóanennek a mezolitikus népességnek keretében alakult volna ki Bóna szerint a„Körös kultúránál” fejlettebb „alföldi régebbi vonaldíszes kerámia kultúrája”.Kalicz szerint 67 a „dunántúli vonaldíszes kerámia” kialakulási helye meg-lehetősen meghatározott. „Csak az a zóna jöhet számításba, amely a Star-cevo—Körös kultúrák elterjedésétől északra fekszik és ahol a legrégibb vonal-díszes kerámia önálló lelőhelyei fekszenek. Ennek a területnek vagy zónánakmélysége ismeretlen. Lehet, hogy a Dunántúlon kívül Nyugat-Szlovákiát ésMorvaországot is magába foglalta, vagyis ahol a Starcevo és Körös kultúrahatása a legerőteljesebben érvényesült”. J .  Pavuk munkássága világosanbizonyítja, hogy a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrája” Nyugat-Szlovákiában is élt 68 . Ehhez a kultúrához tartozó Marcali, beböködött büty-kökkel díszített, bomba alakú edényke 69 analógiája Észak-Csehországból isismert 70 , tehát a „Starcevo kultúra” hatása ezen a területen is bizonyítottnakvehető. Ez a hatás viszont a Kapós folyó völgyétől ennyire északra csak etnikaijelenlét révén képzelhető el.Kalicz Nándor szerint71 a „közép-európai korai neolitikus régió létrejöt-tében sem mennyiségi, sem minőségi tényezők nem indokolják, hogy nagyobbmozgásra gondoljunk”. Említettük már, hogy a „dunántúli régebbi vonaldíszeskerámia kultúrájának” nagy számú lelőhelye alapján, amit itt a balatonitájban észlelünk, olyan etnikai bővülést tételezhetünk fel, ami elképzelhetet-len szerintünk a mezolitikus népesség neolitizálódása révén. Marcali régészeti
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anyagának leírása kapcsán egy délről északra irányuló népmozgalmat igye-keztünk bizonyítani, ami még a Felvidéket is érte 72 , a „Staréevo kultúra”késői szakaszában. Mennyiségi változás tehát van! Nézzük most a minőségiváltozást. A minőségi változásra Balatonszárszó és Balatonföldvár határánáltalált „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájához” tartozó telep(lelőhely térkép : 1. sz.) hívta fel a figyelmünket.A szóban forgó telep az Alma-hegy északnyugati lábánál, az elpusztultközépkori Szárszó falu helyétől keletre, a lösz hátság peremén található. A mint-egy 250 m hosszú és 100 m széles részen élt itt a „dunántúli régebbi vonal-díszes kerámia kultúrájának” telepe. Víz ma nincs már a közelben, az újkőkor-ban az Alma-hegy lábánál lehetett valami kisebb tó, a teleptől úgy 350 —400m-re.Terepbejárásaink során az alábbi anyagot gyűjthettük: Hatalmas hombároldaltöredéke. A töredék magassága 15,2 cm, falvastagsága 2,9 — 3 cm. Külsőoldalán a vastagon rákent „barbotint” függőleges ujjbehúzásokkal készítették,ami az edény kiégetésénél vörösre égett. A cserép törésfelületénél égetés előtt,két különböző vastagságú szerszámmal készített lyuk látszik ( 1. kép.).

1. kép

Homokkal és pelyvával soványított agyagból égetett edény töredék ,magassága 4,1 cm. A töredék külső oldalán levő bütyköt a bal kéz hüvelyk,mutató és közép ujjával hármas benyomással látták el (2. kép, 2.).Kaptafa alakú csiszolt kőbalta. Hossza: 6,4 cm (2. kép, 1.).Edény töredék , háromosztatú bütyökkel. A cserép belseje, tehát magjapelyvával soványított, fekete színű. Ezen kívül és belül finoman iszapolt szür-kés rákenés fekszik, ami égetés előtt került az edényre. A bütyköt valamiszerszámmal három függőleges húzással tagolták. Ezt követően az edénykülső oldalát, így a tagolt bütyköt is finoman iszapolt, sárgásszürke bevonattallátták el (3. kép, 1.).Edénycserép, vízszintes állású, kötéláthúzásra szolgáló füllel (3. kép, 2.).Hasonló darab (4. kép ) .
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2. kép

Finom palakőből csiszolt trapéz alakú kőkapa. Hossza 1 1,9 cm (5. kép, 1.).A balták éle az eszköz testéhez viszonyítva részarányosán, tehát középen he-lyezkedik el. A kapáknál az élhez viszonyítva egy keskenyebb és egy szélesebbtest következik.Pelyvával és homokkal soványított tál töredéke. Az edényre égetés előttkívül és belül finoman iszapolt rákenés történt, ami szürkére égett. Az edénytestbelseje fekete. Az edényt három függőleges, párhuzamos vonal díszíti. Magassá-ga 3,7 cm (5. kép, 2.).Homokkal soványított, szürke, vékonyfalú tál perem darabja. Külsőoldalán mély, széles árkolások. Magassága 6.5 cm. (5. kép, 3.)Nézzük ezek után, hogy milyen következtetést vonhatunk le a tárgyaltlelőhely fekvéséből, illetve anyagából?
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3. kép
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4. kép

5. kép
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Említettük, hogy a „Kőrös” és „Starcevo kultúra” embere a vizek partjántelepült meg. Szóltunk arról is, hogy ez a letelepedési mód a komplex élelem-szerzéssel függött össze, amelynek csak egyik eleme volt a földművelés, azélelemszerzés további fontos kelléke volt a halászat, vadászat és gyűjtögetés.A délnyugat-iráni ásatások során a termesztett gabonafélék társaságábantengeri káka magvai fordultak elő ami arra utal, hogy a gabonát 73 „mocsarasterületek közvetlen közelében nevelhették és arathatták.” így lehetett eználunk is a vízparti telepek esetében.A „Kőrös” és „Starcevo kultúra” után a „régebbi vonaldíszes kerámiakultúrája” következett. Ennek telepei, mint a balatonföldvári is mutatja,elszakadtak már a vizektől, mocsaraktól és a lösz területek magasabb szint-jein települtek.Kalicz Nándor a zalavári, sármelléki és révfülöpi lelőhelyek anyagáta „dunántúli régebbi vonaldíszes kultúra” kezdeti szakaszába sorolja 74 . A zala-vári lelőhely 75 a falu fő utcájának délkeleti részén van. Ma ott leletet nem talá-lunk már, hiszen a régebbi anyag is faültetés során került elő. A telep nagyságátnem ismerjük. A legközelebbi víznyerő hely a lelőhelytől nyugatra, a mai Zalavölgyében lehetett, a teleptől jó 500—600 m-re.Sármellék esetében az égenföldi agyagbányát jelöli meg a Topográfialelőhelyként 78  . A bányafalban csak bronzkori, római és középkori beásásokattaláltunk újabb terepbejárásaink során. Maga a 250 m hosszú és 70 m szélestelep az említett bányától délnyugatra, a domb tetején helyezkedik el, a völgy-től, tehát az egykori víztől úgy 350 m-re. A révfülöpi lelőhely 77 a vasút ésországút közti domblejtőn található, úgy 300 m hosszúságban és 100 m széles-ségben. A Balaton, tehát az egykori víznyerőhely kb. 350 m-re van innét.Az újabban talált diszeli lelőhelyen a felszíni cserépanyag alapján a révfülöpi-hez hasonló nagyságú telepre következtethetünk. 78 A lelőhely Díszeitől északra,a műúttól nyugatra, egy kelet-nyugati irányú lösz hátság gerincén található,az Eger pataktól mintegy 400 m-re.Az általunk ismert somogyi lelőhelyek közül elsőnek a balatonszentgyör-gyit említjük79 . A faluból kivezető út keleti oldalán, a községi temető magassá-gában, magasan a domblejtőn van ez a telep, kiterjedése kb. 200X100 m.Víz a temető alatti völgyben, a teleptől 400 m-re képzelhető el az újkőkorban.Balatonszemesen találtunk egy újabb telepet, az ún. „Bagóvári Camping-hez” vezető út mellett, a dombtetőn80  . Víz az újkőkorban ettől a kisebb telep-től délnyugatra, a völgyben képzelhető el, kb. 300 m távolságban.A marcali „régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájához” tartozó lókpusztaiés benzinkúti telepeket ismertettük már 81 . Mindkettő lösz gerincen helyezkedikel. Vizet a dombok lábánál ma is meglévő patakok szolgáltattak, a telepektől100— 150 m távolságból.Utolsónak említjük a pusztaszemesi lelőhelyet, ami Balatonföldvár ésKőröshegy déli szomszédságában található, így leletanyagával is foglalkozunkkell. 82 1989. október 2-án végzett terepbejárásunk során kukoricával beültetvetaláltuk a faluval párhuzamosan húzódó lösz hátságot, így leletanyagot nemtaláltunk. Tóth Gyula agronómus viszont, aki hosszú szolgálati ideje soránfigyelte a TSZ majortól északkeletre kezdődő, nagy kiterjedésű telepet, jelen-tős leletanyagot gyűjthetett. A domb gerincén elhelyezkedő telep a domblábánál ma is nádas terület tavánál találhatott vizet.

35



7 .  kép

Tóth Gyulától kapott anyag a következő :
Tűzkőből pattintgatott, levél alakú nyílhegy. Hossza 3,5 cm. (6. kép).Kaptafa alakú, szerpentinből csiszolt balta, vagy kaparó. Hossza 4,7 cm(7 .  kép).Tapcsöves tál töredéke, homokkal soványított agyagból. Szürke színű.Belső oldalának alján bekarcolt, szabálytalan körből vonal indul ki, aminekfolytatása már letört. Ezt a díszítést ugyancsak bekarcolt vonal öleli körül.Magassága 3,5 cm, a talp átmérője 5,3 cm. (8. kép ).Sárgásszürke színű talpcsöves tál töredéke, homokkal soványított agyag-ból. Meglévő oldalán kis bütyök. Magassága 4 cm, talpcső átmérője 4,5 cm(9. kép).
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8. kép

9. kép

Homokkal soványított edény talphoz kapcsolódó oldal darabja, külsőés belső felületén szürkés rákenéssel. A külső oldal rákenésében függőlegesujjbehúzások. A töredék magassága 6 cm ( 10. kép).A „régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” idején megváltozotttehát a települések helyének kiválasztása. A vízparti, mély fekvésű telepekhelyett lösz hátakra települtek ekkor, még akkor is, ha a víz kicsit távolabbvolt a teleptől. A település helyének kiválasztásából arra kell gondolnunk,hogy a megelőző „Kőrös”, illetve „Starcevo kultúrák” komplex élelemtermelőéletmódjának, aminek a földművelés csak egyik eleme volt, most az új „kultú-rában” a földművelés döntő tényezővé vált. Az bizonyítja ezt, hogy a telepekelszakadtak a vizek partjától és magasabb lösz térszíneken, a termőterületekszomszédságában épültek fel
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10.  kép

A „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” állattartásábanis változás figyelhető meg. A korábbiakban a juh és kecske tenyésztése volttúlsúlyban, most megnövekedett a szarvasmarha tartásának jelentősége83  .Jogosan vetődik fel a kérdés : a földművelés szerepének jelentős megnövekedésenem hozható-e kapcsolatba a szarvasmarha tartás előtérbe nyomulásával?Kutatásunk ugyan csak a rézkorra84 , illetve a bronzkor elejére teszi 85 az állatierővel vont eke megjelenését, könnyű fa túróekével talán már ekkor számol-hatunk. Olyanféle ekére gondolunk, amit az ökreit hajtó földműves visz avállán a certosai situla harmadik képsorában 88  .Ha az ekével kapcsolatos feltételezésünk vitatható is, azt viszont ténykéntállapíthatjuk meg, hogy a „Kőrös”, illetve „Starcevo kultúrákhoz” viszonyítvaa „régebbi vonaldíszes kerámia kultúrája” fejlettebb műveltséget tár elénk.A földművelés és állattenyésztés mellett az új „kultúra” kerámiaművességeis ezt bizonyítja. A régebbi kultúrák pelyvával sovány ított edényeit égető-kemence nélkül, a nyűt színen égették ki. A „régebbi vonaldíszes kerámiakultúrájában” homokkal soványított, szürke színű, igen jól égetett, vékonyfalú edények jelennek meg, amiket széles, mély vonaldísz dekorál. Ilyen pél-dául a balatonföldvári telep (1. sz. lelőhely) 5. kép, 3. ábráján bemutatottdarab. Az ilyen edényeket csak kemencében égethették ki.
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Vitatott ennek az új, fejlettebb életformának, fejlettebb műveltségnekaz eredete. Említettük, hogy Béna István szerint az alföldi „Kőrös kultúrától”északra és nyugatra keletkezett az új „kultúra”. Ezen a területen az átmenetikőkor halász, vadász, gyűjtögető népei éltek, tehát lényegesen alacsonyabbműveltséggel kell ott számolnunk! Elképzelhetetlen számunkra, hogy ez anépesség „neolitizálódva”, tehát a földművelést, állattenyésztést és edény-készítést megismerve, egyből magasabb szintű kultúrát hozzon létre, mintaz átadó „Kőrös kultúra”.Kalicz Nándor már említett nézete szerint a Dunántúl esetében is a„Starcevo kultúrától” északra alakult ki a „dunántúli régebbi vonaldíszeskerámia kultúrája”. Kalicz hozzáteszi még, hogy nagyobb népmozgalmakkalnem számolhatunk ekkor. Ezek szerint Kalicz is az átmeneti kőkor, mezoliti-kum itt élő népességét tartja a „dunántúli régebbi vonaldísees kerámia kultú-rája” etnikai alapjának.Szerintünk a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának”idején jelentős etnikai bővüléssel számolhatunk. A balatoni tájat vizsgálva,erről szó volt már az előzőekben. Ezt a népi bővülést a marcali anyag vizsgála-ta során egy délről a Felvidékig ható népmozgalommal hoztuk kapcsolatba87 .Rámutathattunk ott arra is, hogy ez az új jövevény népesség etnikailagazonos a „Starcevo kultúra” népességével. 88 Utalhattunk a „Starcevo kultúra”és a „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrája” közti szoros vallásikapcsolatokra is. 89
Ezek az új jövevények magasabb kultúrájukkal és életformájukból adódószámbeli fölényükkel beolvasztották a terület mezolitikus népességét. A szege-di Móra Ferenc Múzeum neolitikus anyagában Cseplák György főorvos egynagyméretű, tehát elütő népességtől származó ujjlenyomatot talált csupán90  .Marcali neolitikus anyagával kapcsolatban kis kezű, mediterrán népességrekövetkeztethettünk az ujjlenyomatok alapján91 . A balatonföldvári újkőkorilelőhely (lelőhely térkép : 1. sz.) felszínről gyűjtött cserép anyagában CseplákGyörgy talált egy igen nagyméretű kéztől származó ujjlenyomatot92  , amibőlitt is népi keveredésre következtethetünk. A gracilis, mediterrán nép közékis számban a Dunántúl esetében is beékelődtek a mezolitikus, átmenetikőkori vadászok.Talán ezek a beolvadt őslakók tanították meg a Balkán felől a Kárpátokmedencéjébe hatolt népeket a tűzkőből pattintott, apró nyílhegyek készítésére.Ilyet Pusztaszemesről a 6. számú képen mutatunk be.A tárgyalt „dunántúli régebbi vonaldíszes kerámia kultúrájának” névadó-ja a vonaldísz. Ez az edénydíszítés itt, a Kárpát-medencében alakult ki. Igenlényeges ebből a szempontból a 8. számú képen bemutatott talpcsöves tál.Az edényforma maga a „Starcevo kultúra” népével jött hozzánk.93 Az említettpusztaszemesi edénytöredéknél az edény belsejében, a tál alján valami hegyestárggyal kört karcoltak be, amiből spirálvonal indul ki. Egy Kaposújlak-vár-dombi miniatűr talpcsöves tálacska belsejében (11. számú kép) két párhuza-mos, bekarcolt vonalból áll a spirál dísz. A spirális szalagot függőleges vonal -kákkal tagolták.A fejlődés következő lépcsőfoka az volt, hogy az edények külső oldalárakerült a hegyes tárggyal bekarcolt vonaldísz. A tüskevári vasútállomás terü-letéről közli egy ilyen edény képét Draveczky Balázs 94 .
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11. kép
A fejlődés végső állomása az volt, hogy az edény felületére vékony, hegyeseszközzel bekarcolt vonalak helyett három-négy miliméter széles, legömbölyí-tett végű szerszámmal húzták be égetés előtt a vonaldíszt. Ilyen darabomutatunk be a balatonföldvári lelőhelyről az 5. számú kép 3-ik ábráján.„Közép-Európa neolitikumának kezdeteit a vonaldíszes kerámia komp-lexuma határozza meg, amely kezdetben, vagyis a legidősebb fázisban aRajnától a Visztuláig, fejlődésének fiatalabb szakaszában Párizs környékétőla Dnyeszterig terjedt el, tehát Európa nagy területét felölelte” írja KaliczNándor94 , majd hozzáteszi: ,,A források tanúsága szerint igen gyorsan jöttlétre egy nagy, lényegében egységes kultúra, amelyet az egészen kis területűalföldi vonaldíszes kerámiától (AVK) megkülönböztetve közép-európai vonal-díszes kerámiának nevezünk. Ennek része a dunántúli vonaldíszes kerámia(DVK), a Duna, a Dráva és a nyugati országhatár által közrefogott területen.”Mindehhez nyugodtan hozzátehetjük: Európa kultúrájának bölcsője ittringott a mi dunántúli vidékünkön. Büszkék lehetünk rá, hogy balatoni tá-junk, ezen belül Balatonföldvár és Kőröshegy vidéke fokozott hatással voltkontinensünk kultúrájának létrejöttében.Balatonföld váron, a földvár területén a múlt században neolitikus lele-teket találtak9 ’. Draveczky Balázs újkőkori telepet említ a Földvári utcában97 .A Földvári utcát sajnos nem tudtuk azonosítani.

40



Kőröshegyen 1979 előtt találtak csiszolt kőbaltát®8 . Ennek az újkőkoridarabnak a lelőhelyét sajnos nem tudjuk azonosítani.Az újkőkor végének régészeti emlékei hiányoznak még Balatonföldvár,illetve Kőröshegy területéről. A hiány pótlását későbbi, szerencsés leletektőlvárhatjuk. így a Kr. e. 4000 körüli „Sopot kultúra” anyagának felbukkanásátis. A „kultúra” egy jugoszláviai lelőhelyről kapta nevét. Lelőhelyei zömmelSzlavónia keleti részén, a Dráva—Száva közti területen találhatók. Magyaror-szágon Hidas, Izmény, Bicske a „kultúra” elsőként megismert lelőhelye”.Újabban Kaposvár, Segesd anyaga mellett100 marcali leletekkel 101 egészíthetőkki a „Sopot kultúra” hazai lelőhelyei.A „Sopot kultúra” népe valószínű rátelepült a késői vonaldíszes népesség-re, a két kultúra egymásra gyakorolt hatásából alakult ki a „lengyeli kultúra”.Az újkőkor végét, a Kr. e. 3300 és 3000 közti időt a „lengyeli kultúra”leletei jellemzik. A „kultúrát” elsőként feltárt lelőhelyéről, a Tolna megyeiLengyel községről nevezték el. Az előzőkhöz hasonló földműves kultúra ez is,bár leletanyagában igen gyakoriak a kisméretű állatszobrok. Ebből az állat-tenyésztés jelentőségének növekedésére következtethetünk. Másra is! Azújkőkor végének klímája feltehetően csapadékosabbra fordult, ami az állat-tenyésztés számára dús legelőterületeket teremthetett.A „lengyeli kultúra” idején kezdtek feltűnni az első arany és réz tárgyak.A termésfém formájában jelentkező fémeket hidegen, kovácsolással formáltákkis ékszerekké.

RÉZKOR ÉS BRONZKOR
A rézkor az emberiség történetének Kr. e. 3000 és 1900 közé eső szakasza.Igaz, hogy az első arany és réz tárgyak apró ékszerek formájában már azújkőkor végi „lengyel kultúra” idején megjelentek már, döntőbb változásindokolja, hogy az újkőkor és bronzkor közé, mint önálló fejlődési szakaszt,a rézkort iktassuk be. Ez a döntő változás az, hogy az újkőkorban a földmű-velés biztosította az ember létalapját, a rézkorban a pásztorkodó állattenyész-tés lépett a földművelés helyébe.Úgy tűnhet, hogy a korábbi újkőkori növénytermelés után a rézkorállattenyésztése, mint uralkodó életforma, valamiféle fejlődési visszaeséstjelent. Alaposabban vizsgálva a kérdést, látjuk, hogy ilyenről szó sincs!A rézkorban ugyanazokat a növényeket termelte az ember, mint korábbanaz újkőkorban. A rézkor klímája viszont megváltozott, hűvösebb, csapadéko-sabb lett  102 . Az új éghajlati viszonyok mellett jelentős mezőgazdasági termés-növekedéssel nem számolhatunk, ugyanakkor a rézkori telepek számánakmegnövekedése, nagyobb létszámú népességre utal. A népes telepek létét az újtermelési ág, az állattenyésztés jobban biztosította.Ugyanakkor az állattartás visszahatott a földművelésre és olyan techno-lógiai fejlődést biztosított, ami a termőterületek nagyságának növeléséttette lehetővé. A megnövelt termőterület tudta aztán a nagyobb számú népes-ség növényi élelmiszer szükségletét kielégíteni.A rézkori pásztorok szarvasmarhát, juhot, kecskét és sertést tenyésztettek,nyilván rideg vagy félrideg körülmények között. Ez azt jelentette, hogy azállatok egész évben a szabadban voltak, élelmüket maguk keresték meg, leg-
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feljebb zordabb telek idején terelték őket szélfogó cserény árnyékába vagyszélmentes völgybe, ahol élelmiszer kiegészítést is kaphattak.Nagyon lényeges Bökönyi Sándor megfigyelése, hogy az állattartás elsőd-leges célja a hústartalék biztosítása volt. Főként a fiatal állatok húsát fogyasz-tották, hiszen az volt az ízletesebb, másrészt a téli takarmányszűk világbancsak a tenyészállatokat tudták tartani és etetni103  . Matolcsi János arra mutatrá104 , hogy a rézkori telepek hulladékanyagában sok a vadászott állat csontjais, tehát a háziállatokat kímélni igyekeztek.A rézkor legfontosabb háziállata a szarvasmarha volt. Vörsön egy magá-nyosan eltemetett, oldalán, felhúzott térdekkel fekvő főnök, vagy varázslósírját találták meg 10*, akinek a koponyáján réz pánt, diadém feküdt. A pántvégei a homloknál szarvasmarha szarvára emlékeztetőén végződnek. A főnökvagy varázsló tevékenysége életében a szarvasmarha tartás sikerét volt hivatvabiztosítani. A budakalászi temető egyik sírjában négy kerekű, szekér alakúedény volt 138  . Az Európa legrégibb szekér ábrázolása. Hasonló, szekér alakúedényt a közelmúltban Szigetszentmártonban is találtak107 . Boglárlelléről isismerünk szekérre utaló edény fór mát106 .A rézkori telepek között a szekerek révén kialakultak az első, természetesutak. A fontos utak és útcsomópontok településfejlesztő erejével a rézkortólszámolhatunk. Az utak és szekerek révén távoli tájak kerültek kapcsolatbaegymással. A Keszthely melletti Fenékpusztán a Földközi-tengerből származóTriton-csigakürt került elő 109 . Hasonló csigakürtöt Békásmegyeren is talál-tak110 .Szerintünk már az újkőkori földművesek is használtak ekét. BalassaIván szerint111 az eke a rézkorban jelent meg. Az eke kezdetben villás faágbólkészült, az oldalág volt a földet túró szántóhegy. Ez nyilván hamar elkopott,amit új faheggyel pótoltak aztán. Kő szántóhegy alkalmazására biztos adatnincs még.A mezőgazdasági technológia körébe tartozik az az újítás is, hogy a szar-vasmarhát felhasználták a learatott gabona kicséplésére. Ennek legegyszerűbbmódja a tipratás volt, amit talán már a kőkorban is alkalmaztak. Keleti ésegyiptomi domborműveken hasonló cséplési jeleneteken láthatjuk azt a há-romágú fa villát is, amit még ma is használ a mezőgazdaság.Keleti találmány volt a cséplőszán. Olyan lapos deszka építmény volt ez,aminek az alját éles kovakő pengékkel tűzdelték tele. A hajtó a szánon ült és acséplőszánt húzó szarvasmarhákat terelte a szérűn szétterített kalászokra.Az állattenyésztés eredményessége bizonytalanabb volt, mint a földmű-velésé, hiszen különböző tényezők befolyásolhatták azt. Elsőnek a legelőketelpusztító szárazságot említhetjük, de hasonló kárt okozhatott a tűzvész is.Mai állattenyésztésben is óriási károkat okozhat egy-egy járvány, sokkalinkább így volt ez a múltban. A rézkori állatcsordák körül medvék, farkasok,hiúzok ólálkodtak a mi dunántúli területünkön is, de a tolvajoktól is védenikellett az állatokat.Az állattenyésztés sikere egyes csoportoknál nagyarányú vagyoni fel-halmozódást eredményezett, a sikertelenség másoknál elszegényedést, éhín-séget okozott. A felhalmozódás jelentős cserét tett lehetővé, aminek fontosés keresett tárgya volt a réz. Tömegesen kezdett feltűnni az arany is.A vagyoni különbségek mellett társadalmi rétegződés is megfigyelhető.Már az újkőkorban megfigyelhetők bizonyos különleges feladatot megoldó
42



csoportok. A sümegi kovabányászokra vagy a szántódpusztai révészekre gon-dolunk112 .A rézkorban a réz és arany olvasztása és formába öntése nagy szakmaigyakorlatot igényelt és ez a gyakorlat apáról fiúra öröklődött. Á korábbiegysíkú, földművelő, állattartó társadalomban megjelentek az iparosok ésmegerősödött már az újkőkorban megfigyelhető kereskedelem szerepe.A rézkor első felének történetét erőteljes népmozgalmak takarították.Ezek hatására a Dunántúlon hosszabb életű telepek nem is alakultak ki.A korai és középső rézkor emlékeit nem ismerjük még Balatonföldvár,illetve Kőröshegy területéről. Draveczky Balázs ugyan a Csárdái dűlőbőlemlíti a „balatoni” és „péceli kultúra” telepeit 113 , Csárdái dűlő viszont nincsaz általunk most vizsgált területen. Reőthy Ferenc szerint114 a Csárdái dűlőBalatonöszödhöz tartozó határrész.A késői rézkorban, Kr. e. 2300 táján települt meg vidékünkön a „pécelikultúra” népe. Kr. e. 1900 tájáig élt ez a kultúra. A „kultúra” hazai emlék-anyagának részletes feldolgozását Banner Jánosnak köszönhetjük 115 . A „pécelikultúrát” délről és nyugatról behúzódó és a helyi lakossággal keveredő népekhozták létre. A „péceli kultúra” életében hangsúlyos volt a földművelés, deaz állattenyésztés megtartotta elsődlegességét. A későrézkori „kultúra” embereszámára fontos volt a halászat és vadászat is.A múlt században Balatonföld váron, a földvár területén „péceli kul-túrás” leleteket találtak 118 . Ezt a lelőhelyet lelőhelytérképünkön 2-es számmaljelöltük. Az iskolától délre, a Lázár-féle háznál került elő egy kis „pécelikultúrás” edényke, ami Szülök Károly magángyűjteményébe került. Mivel a„péceli kultúra” telepei nagyok és népesek, valószínű, hogy a két említettanyag egy telep hagyatéka.Időszámításunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Krisztus előtti III-évezred vége felé háborúk sora jellemzi a rézkor végének történetét. A politikaihelyzet azonban csak a Kr. e. II. évezred elején változott meg. A Balkán felőlbenyomuló népcsoportok megtörték a földművelő, állattartó „péceli kultúra”népének uralmát. Kr. e. 1900 táján új fejlődési szakasz, a bronzkor kezdődötta mai Magyarország területén. Az új hódítók ismertették meg vidékünk népeita bronzművességgel117 .A réz viszonylag puha fém, így munkaeszköz, fegyver készítésére nemalkalmas túlzottan. A réz tárgyak inkább a vagyonfelhalmozódás eszközeiés a kereskedelem értékmérői. A bronz 3 — 10% ón vagy antimon és 90—97%réz ötvözete. A bronz kemény, merev fém, amely szerszám vagy fegyvergyártására kiválóan alkalmas már. Ugyanakkor formába öntéssel tömegesgyártást tett lehetővé. Hátránya az új fémnek, hogy könnyen törik, de törésesetén újra lehet olvasztani és önteni, tehát a nyersanyag nem veszik el.Egyes kutatók a bronzművességet az őskor legjelentősebb technikai fel-fedezésének tekintik. A bronzművesség ugyanis alakítólag hatott a gazdaságiéletre, ezen keresztül befolyásolta a társadalom fejlődését is.A bronzkorban kialakult a földművelés és állattenyésztés egyensúlya.Keleti pásztornépek közvetítésével ekkor honosodott meg nálunk a háziasítottló. A ló gyorsasága révén lehetővé tette távoli tájak kapcsolatát és ez fejlesz-tette a távolsági kereskedelmet is. Ez az anyagi és szellemi javak cseréje foly-tán a társadalom fejlődésére is hatott. A háziállattá vált ló alakította a harc-modort, megjelentek az első lóvontatású harci szekerek. Az első zablák szíjbólkészültek csont zablapáleáva!
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Kr. e. II. évezred első századait a háborúk sora jellemzi. Ebben a nyugta-lan, harcias világban hosszú életű kultúrák'nem tudtak kialakulni. A korabronz -kori kultúrák emlékanyaga hiányzik még Balatonföldvár és Kőröshegy tér-ségéből.Itt viszont megjegyzést kell tennünk! A századforduló idején az őskorianyag korhatározása még nem volt megoldva, így a régi irodalmi adatok néhanem értékelhetők. Rómer Flóris, akit a magyar régészet atyjaként szoktunkemlegetni, az 1870-es években járt Balatonföldváron. A 38. számú jegyző-könyvének 168. lapján olvashatjuk, hogy a földvári csárda alapásása alkal-mával sok durva edényt találtak, hamuval és csontokkal. A földvári csárdaa mai gyógyszertár helyén állott egészen a múlt század végéig 118 . „Ezek azurnaleletek nyilvánvalóan összefüggésben voltak azzal az őskori földvárral,amely a szomszédos magas parton állott” írja Kuzsinszky Bálint119 . A balaton-földvári földvárról tudjuk, hogy a késői kelta időben épült, a keltáknak megfinom, jól korongolt kerámiájuk volt. Az említett durva kivitelű urnák nemlehettek a kelták hagyatékai. Korukat ma már nem lehet eldönteni. Az tény,hogy a gyógyszertár környékén őskori urnatemető volt, amit lelőhelytérképün-kön 3-as számmal jelöltünk.Kr. e. 1650 táján több évszázados nyugalom köszöntött a Kárpát-meden-cére. A középső bronzkor időszaka ez, amikor a „Mészbetétes díszű edényekkultúrájának” népe élt a Dunántúlon. Egységes edényművesség alakult ki, akultúra általában sötét színű edényein a bemélyített mintákat porrá törtkagylókból készített masszával töltötték ki és ez a „mészbetét”. A „kultúra”edényművességének díszítőelemétől kapta a nevét.1942-ben a Gönye-tetőn, a mai benzinkúttól nem messze a „mészbetétesdíszű edények” kultúrájának sírjaiból származó leletek kerültek elő 120 . Ezeka sírok urnába helyezett hamvakat tartalmaztak, az urnák körül néha tucatnyiedénnyel. Az említett rész, az Akasztódomb környéke ma parkosított és beé-pült, így terepbejárás során ott leletet nem találtunk. Lelőhelytérképünkön4-es számmal jelöltük ezt a helyet.Szülök Károly közlése szerint a 4-es számú lelőhelytől északra, a földvársarkánál is került elő „mészbetétes díszű” urnatemető. Valószínű, a kultúranagyobb temetője található ezen a vidéken.A „mészbetétes díszű edények kultúrájának” népe egymástól elkülönülőcsoportokban települt le. Egy-egy települési csoport egy-egy nemzetség szállás-területe volt121 . Ezt azért említjük, mert a „kultúra” említett temetője alapjántovábbi telepek és temetők felbukkanása várható a környéken.A „mészbetétes díszű edények kultúrájának” népe is földműves volt,a nép életéről azonban igen keveset tudunk. Munkaeszközeik sorában ottvolt már a bronz kés, sarló és a balta is. A bronz balta is a mezőgazdaságieszközök sorába tartozik ez esetben, hiszen segítségével a mezőgazdaságitermőterületeket jelentősen növelni tudták. Legfontosabb növényeik a búza,rozs, árpa, köles, borsó és a len.A középső bronzkor hűvös, csapadékos klímája122 idején a juh és kecsketartása háttérbe szorult, megnövekedett a sertés jelentősége. A szarvasmarhamellett gyakori a ló is. Ebben a korban a korai bronzkor keskeny patájú sztyep-pi lovait már „terültpatájú” állatok váltották fel a helyi tenyésztés eredmé-nyeként 123  . A ló húsát, tejét fogyasztották, csontja és bőre ipari nyersanyagulszolgált. A könnyű lovas kocsi a nagyobb távolságok közlekedési eszköze volt.
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Kr. e. 1300 és 1100 közti időben Nyugat és Közép-Európa új nagyhatalmaa „halomsíros kultúra” népe volt, amely egyre nagyobb területeket hódítottmeg. Ennek eredményeként a Pó- vidék, Alpok, a Kárpát-medence nyugatiés középső része gazdasági egységbe került. A halomsíros kultúra megjelenésé-től számítjuk a késői bronzkort. A „halomsíros kultúra” leletanyagát nemismerjük még Balatonföldvár és Kőröshegy vidékéről.Kr. e. 1100 táján a „halomsíros kultúra” korábbi területein a nagy sír-számú temetőiről elnevezett „urnasíros kultúra” alakult ki. „Urnasíros kul-túrához” tartozó leletet sem ismerünk még területünkről.
A VASKORTÓL A MAGYAR HONFOGLALÁSIG

A Kr. e. I .  évezred végét a fémművesség új technikai fejlődési szakaszárólvaskornak nevezi a tudomány. A vas ismerete ekkor indult keletről fokozatoshódító útjára és elsőnek gyakran ékszerek alakjában jelentkezett Európában.Hazánk területén Kr. e. 750-től számoljuk a korai vaskort, ami a kelták meg-jelenéséig, 350-ig tartott.A korai vaskor kezdetén keleti eredetű népcsoportok hatoltak be Magyar-ország területére. Korábban tévesen „presztikának” nevezték az új jövevé-nyek kultúráját és a szkíták elől menekülő kimmerekkel azonosították őket.E kultúra mai neve „mezőcsáti kultúra”. Ennek emlékei a Sió-völgyben iselőkerültek 124 , de a Balaton északi partján a Szentgyörgyhegyen is megtalál-ták emlékeiket125 . A „kultúra” népe leigázta ugyan a területen talált bronzkonvégi népességet, de kis számuk folytán lassan beolvadtak abba. Vidékünköra „Hallstatt kultúra” népe törte meg uralmukat.A Kr. e. 7. század elejétől kezdve a Dunántúl nyugati, északi részeireés a Kisalföldre a közép-európai „Hallstatt kultúra” keleti ága terjeszkedettki. Ma nem ismerjük még a dunántúli „Hallstatt kultúra” kialakulásánakfolyamatát. A későbronzkori „urnasíros kultúra” biztosan az egyik népi alapjavolt. A „Hallstatt kultúra” északkeleti határa a Balaton, Bakony, Vértesés Pilis vonal volt, de a Balatontól délre ékszerűen lenyúlt Tolna határáig(Szalacska, Lengyel) 125/4 .A „Hallstatt kultúra” vezetői nagy kiterjedésű, sánccal védett telepeketlétesítettek a megfelelő hegyeken, dombokon. Ilyen volt a tihanyi Óvár is.A tihanyi óvár sáncai közelében is megtaláljuk a törzsi arisztokrácia hatalmassírhalmait126  . Ezek a nagy, erődített telepek alkalmat nyújtottak arra, hogyveszély esetén a környező falvak népe állatállományával egyetemben menedé-ket keressen bennük. A tihanyi óvár a tihany-szántódi rév forgalmára ügveltfel. Ez a fontos rév teremtett kapcsolatot a „Hallstatt kultúra” északi és déli(somogytolnai) területei között.A köznép falvairól alig tudunk valamit. Bóna István szerint aligha áll-hatták ezek többől 3 — 5 háznál, hiszen a kor ismert hamvasztásos temetőikicsinyek127 . Szerintünk voltak népesebb köznépi telepeik is, ezek közé szá-míthatjuk Balatonszemes és Balatonföldvár telepét is. Balatonszemes eseté-ben azt figyelhettük meg, hogy a köznép egyszerű urnasírjaitól távolabb, a maiközségi temető területén hatalmas sírhalom emelkedik, ami alá a telep veze-tőjét temették el 128 .Nincs kizárva, hogy Balatonföld váron, az egykori földvári csárda alapozá-sánál talált durva urnák, amelyekről beszéltünk már, a „Hallstatt kultúra”emlékei.
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A balatonföldvári, „Hallstatt kultúrás” koravaskori telep nyomaira1948-ban bukkantak Lázár Béla házának építésekor. A völgy peremen, aKőröshegyre vezető út mellett tűzhelyeket és különböző nagyságú ép edénye-ket találtak, amelyek a keszthelyi Balatoni Múzeumba kerültek129 . 1954 őszén,amikor ezeket az edényeket múzeumba szállítottuk, úgy értesültünk, hogyegy föld. padkán, szájukkal lefelé fordítva találták azokat. A lelőhelytérképen5-ös számmal jelöltük ezt a lelőhelyet.Reőthy Ferenc Balatonföldvár című könyvében újabb koravaskori edényszínes fényképét közli 130  , pontosabb lelőhelyét azonban nem adja meg.A kelta törzsek Kr. e. 350 táján kezdték meg a Dunántúl meghódítását.Elsőnek a Kisalföldet szállták meg, de a Kr. e. III .  században már az egészDunántúl a kelták birtoka volt.A keltaság a mai Magyarország területén is megszokott életformájátvalósította meg, a katonai uralkodóréteg a földművesek munkájából élt.A keltaság megjelenésétől számítjuk a késői vaskort. A kelták uralmaidején, a késői vaskorban terjedt el a vas széleskörű alkalmazása. A földművelésmunkaeszközei sorában ekkor jelent meg a vas ekepapucs alkalmazása, devasból készült az ásó, kapa, fűrész, fejsze, sarló és a kasza is. A kasza révénlehetővé vált a széna gyűjtése és ezzel nagyobb arányú istállózó állattartáskezdődhetett. A mezőgazdasági termények feldolgozása sorában jelentős előre-lépést jelentett a tengely körül forgó és vízszintesen őrlő kézimalom. A keltákuralma idején lett általános a lábbal hajtott fazekaskorong. A kelták küllőskerekű, vas szerelésű kocsija és a mai lovas kocsik közt alig van szerkezetikülönbség.Az ügyes, jól képzett iparosok a legtöbb használati cikket áruként ter-melték már, amit a kereskedelem távoli vidékekre is eljuttatott. A kereskede-lem fellendülése hozta magával a pénz megjelenését.Kuzsinszky Bálint írja 1920-ban 131 , hogy Balatonföldvár névadója egy
őskori földvár. Ennek villaépítések során elpusztított nyomait 1986-ban mégláthatta. Mint írja, „temérdek sok őskori edény került napfényre, melyek ko-rongon készültek s nyilvánvalóan a kelták idejéből származtak. Egy keltaérmet is találtak akkor . . . ”1958-ban Nováki Gyula a földvár területén feltárt öt tűzhelyet, egy méh-kas alakú gabonásvermet és egy kemencét, mély hamusgödörrel. Megállapításaszerint ezek a későkelta földvárak rövid ideig éltek, a rómaiak megjelenésekora lakosság más vidékre vándorolt 132  .Lóczy Lajos vette észre, hogy a balatonföldvári földvár északi részételmosta a Balaton 133  . A földvár területét az ott talált sokkal korábbi „pécelikultúrás” leletek nyomán 2-es számmal jelöltük lelőhelytérképünkön.Terepbejárás során az Almahegy lábát érő völgy keleti oldalán, a völgy-fenék közelében egy La Téne C periódusba sorolható kelta tálperem darabottaláltunk. Közelében némi vas- és salaknyomok későkelta vaskohóra utal-nak. Ennek feltárása komoly régészeti szenzáció lesz majd! Ezt a lelőhelyet6-os számmal jelöljük lelőhelytérképünkön.A kelták emlékeivel Kőröshegy területén is találkozunk. Már RómerFlóris feljegyezte, hogy az itteni birkaakloknál kelta urnatemető van134 . Nagyonvalószínű, hogy ebből a temetőből került a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumbakét kelta bögre 135 .
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Magunk terepbejárás során a falu keleti domblejtőjében vágott nagyagyagbányától délre találtuk meg a kelta urnatemető nyomait. Itt, a régi,begazosodott bányagödrök szomszédságában új bányát akarnak nyitni.Ehhez ledózerolták a feltalajt, közben két urnasírt semmisítettek meg. Mind-két sírnál egy -egy 60— 70 cm átmérőjű, amorf bazalt tömböt találtunk, ame-lyek feltehetően a sírok felett állottak. A sírokban némi La Téna C cserépakadt még. Az egyik sírban egy kelta, vas kardkötő lánc töredéke is előkerült.Minden szabad kelta egyben harcos is volt, érthető tehát, hogy a férfiaksírjában gyakori volt a fegyver. A kardokat, lándzsákat általában összehajtvatették a sírba. Általános vélemény szerint azért, hogy a halott ne „árthasson”azokkal az élőknek. A Kőröshegyen talált bazalttömbök is a halott „hazajárá-sát” lehettek hivatva meggátolni. A lelőhelyet 7-es számmal jelöltük a lelő-helytérképen.A bronzkor során észak-déli irányú természetes út alakult ki, amelyhazánk nyugati szélét érintve, a Földközi-tenger vidékét kötötte össze a távoliészakkal. A „borostyánkő úton” a késői vaskorban is jelentős mennyiségűborostyán jutott el a dunántúli keltákhoz. Lényegesebb ennél, hogy az út délivégénél, az Adriai tengernél Róma Kr. e. 181-ben megalapította Aquileiat.A dunántúli kelták, de az Alpokon túl élő népek is Aquileiába szállították árui-kat, főleg rabszolgát, élő állatot és bőrt, hogy római árura cseréljék azt be.Ez a kapcsolat ismertette meg keltáinkat a latin nyelvvel és írással.A római csapatok Kr. e. 35-ben elfoglalták a Száva völgyét és ezzel utatnyitottak a rómaiak dunántúli terjeszkedése számára. A Dunántúl meghódítá-sára Kr. e. 11-ben került sor. A „nagy és súlyos” háborúk történetéről elégkeveset tudunk, a harcok súlypontjaa Dráva —Száva közére eshetett. A győze-lem után Illyricum tartományt szervezték meg, amely a mi Dunántúlunkatés Jugoszlávia nyugati részét foglalta magába.Kr. u. 8-tól a mai Dunántúlból és a Dráva —Száva közéből született megaz új tartomány, Pannónia. A mai Ausztria keleti peremét Vindobona-val,Bécs ősével egyetemben csak az I. század során kapcsolták fokozatosan Pannó-niához.Pannónia megszervezése után a területen élő korábban szabad törzseketközigazgatási egységekbe, civitasokba osztották be. A civitasokat zömmel azott talált törzsek vagy népek nevéről nevezték el, de a civitas területe nemminden esetben fedte a törzs korábbi hatalmi körzetének kiterjedését. A civi-tasok kialakítása hosszú folyamat volt, ennek egyik késői eredménye az I .század végén a civitas Cotinorum alakítása. Ez a közigazgatási egység aBalatontól, a rómaiak lacus Pelso-jától délre kereshető. Ugyancsak a tótóldélre, délkeletre feküdt a hercuniates kelta törzsről elnevezett civitas. Balaton-földvár és Kőröshegy vidéke feltehetően ehhez a civitashoz tartozott.A rómaiakat vonzotta a bájos balatoni táj mediterrán arculata. A Balatonkörnyéke Pannónia legsűrűbben beépített területe volt 13  *. A rómaiak vezettékbe Pannónia területén a mészhabarcsba kötött kő és tégla építkezést. Épületei-ket nagyméretű lapos tetőcserepekkel fedték, a lapos cserepek találkozásátkúpcserép sorral zárták le. Az épületek melegét a padló alatt vezetett csator-nákban áramló meleg levegő biztosította. A rómaiak nem ismerték a kéményt.A fűtőcsatornák meleg levegőjét a szobák falaira ragasztott üreges téglákbavezették fel. A meleg levegő aztán a tető alatt szabadba nyíló, tolózárasnyílásokon jutott ki a szabadba. Modern kísérletek szerint igen gazdaságosés kellemes fűtési mód volt ez.
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Rómer Flóris feljegyzése miatt beszéltünk többet a rómaiak épületeiről.Rómer ugyanis az 1. számú jegyzőkönyvének 103. lapján leírja, hogy a kő-röshegyi mester, tehát tanító pincéjében nyolc ivópohár forma agyag edényt,egy nagyobb korsót és négyszögű római téglákat látott. A lekész udvarábanmeg üreges téglacsöveket talált. „Nyilván olyanokat, aminőket csak a rómaiakhasználtak a fűtési berendezéshez” írja Kuzsinszky Bálint és hozzáteszi, hogy
ő mindezekből már semmit sem látott137 .Az úgynevezett Papkertben állhatott a római telep. Ezen a ma már jórésztparcellázott és beépült területen a helyiek szerint szőlőültetéskor találnaknéha olyan téglákat, amelyek a leírás szerint rómaiak lehetnek. A római telephelyét 8-as számmal jelöltük a lelőhely térképen.1959-ben későrómai bronz hagymafejes fibula került Ladika József aján-dékaként a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba 138 .Nem véletlen, hogy a rómaiak idején Balatonföldvárról Kőröshegyretolódott át a vezetőszerep. Ennek oka a fontos tihany-szántódi révátkelőbenkeresendő. A rév a szántódi turzásháromszög csúcsán élt és áll ma is. A turzás-háromszög nyugati ágán viszont két helyen is kaput vájt a Balaton és a tóvize kapcsolatban volt a turzásháromszög mögött hullámzó Szántódi-tóval.A révtől Balatonföld várra csak 1848 körül létesült út a nyugati turzáságon.A délről jövő vagy oda irányuló forgalom csak a mai Zamárditól juthatottel a révig. A révtől délnek megérintette az út Zamárdi területét és a szántódimajor mögött kanyarodott le Kőröshegyre. A rómaiak idején a mai Kőrös-hegy területén útcsomópont alakult ki. A délnek irányuló forgalom érintetteKőröshegyet, de a révből nyugatnak tartó út is lement Kőröshegyig és onnéta mai Balatonföldvár érintésével jutott el a török korban elpusztult Szárszónát Őszödre, onnét Balatonszemesnél érte el a tavat.Balatonföldváron, a tótól délre, mintegy másfél km-re, a Persevölgyidűlő közepén álló téglagyár területén 1912-ben Langer Lajos téglagyári szak-mérnök talált római téglát 139 . A téglagyár bányája ma már nem működik.Az elgazosodott, bebokrosodott bányafalakban leletet nem találtunk. Ezt alelőhelyet 9-es számmal jelöltük lelőhely térképünkön.Balatonföldvár, illetve Kőröshegy területéről népvándorláskori leletetnem ismerünk még.A népvándorláskori leletanyag hiánya folytán csak megemlítjük, hogyRóma a keletről jövő támadások nyomására az V. század elején feladta Pannó-niát. Kivonta abból katonaságát és államigazgatási rendszerét. A tartományjómódú vezetőrétege a mögöttes, biztonságos tartományokban keresett me-nedéket. A dolgozó tömegek régi lakóhelyükön maradtak, mivel nem kívántákújból nyakukba venni a római államgépezet rettenetes adóterheit.Az V. század elejétől a hunok voltak Pannónia tényleges urai. 433-banRóma szerződésileg is átengedte nekik Valéria nevű tartomány részt, Pannóniakeleti részét. 453-ban meghalt Attila hun király. Halála után a hunok kárpát-medencei alattvalói szövetkeztek uraik ellen és 454-ben, a nedaoi csatában szét-verték a hun haderőt.455-ben Avitus nyugatrómai császár sikertelen kísérletet tett Pannóniaújbóli visszacsatolására. Katonái az újabb ásatási eredmények szerint utánpót-lási központokat létesítettek a Keszthely határában, Fenékpusztán álló ha-talmas erődben. Hasonló erődöt ismerünk Ságvárról is, ahol ugyancsak be-rendezkedtek Avitus katonái. Minden jel arra utal, hogy ezek a nyugatrómai
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katonák a Kapospula határában, Alsóhetény pusztán álló hatalmas erődbenis megfordultak.Avitus katonáit a keletrómai birodalom biztatására, a keleti gótok vertékki Pannóniából. 456 tavaszán aztán a keleti gótok telepedtek le Pannóniában.Egyik királyuk, Thiudimer a fenékpusztai egykori római erődben rendeztebe királyi szállását. Fenékpuszta 456 tavaszától 468-ig volt keleti gót királyiszékhely.Balatonföldvár és Kőröshegy területén megfordultak a keleti gótok.467 tavaszán értesült Thiudimer, hogy Hunimund szvéb király Dalmáciakirablására indult. A zsákmánnyal megrakva felvidéki szállásaik felé tartó szvé-beket királyukkal együtt elfogta Thiudimer, mint Jordanes gót történetíróírja, a Balaton tavánál. A szvéb sereg a viharos idő miatt átkelésre alkalmasidőre várt a szántódi révnél. Thiudimer katonáinak csak a zamárdi turzáságatkellett lezárniuk és csapdába esett az egész szvéb csoport 1 * 0 .A keleti gótok 471-ben a Balkánra, majd onnét Észak-Itáliába vándorol-tak. A keleti gótok nagy királya, Theoderich pár éves gyerekként került Fenék-pusztára. Thiudimer halála után átvette apja örökét és Itáliában Ravennaszékhellyel jelentős birodalmat alapított. Ravennában halt meg 528-ban,ottani sírja az olasz idegenforgalom milliók által bámult csodája.Egy másik germán törzs, a langobardok Nagy Theoderich halálát követőidőben kezdték meg a Dunántúl megszállását. A langobardok 546-ban Szom-bathely— Balaton—Pécs vonaláig terjesztették már ki uralmukat. Keszthelyrőlgazdag sírjaikat, Vörsről temetőjüket ismerjük141 . A vörsi temető népe a fenék-pusztai átkelő somogyi hídfőjét biztosította.A langobardok csakhamar háborúba keveredtek egy másik germántörzzsel, a gepidákkal. A Tisza —Maros vidékén élő gepidák elfoglalták a Dráva ——Száva közét, ezzel elvágták a langobardokat Itália és a Balkán gazdag tar-tományaitól. A gepidák elleni harcból a langobardok csak úgy tudtak győztesenkikerülni, hogy egy ázsiai lovaspásztor népet, az avarokat hívták segítségül.Úgy egyeztek meg, hogy győzelem esetén a langobardok átadják pannoniaiszállásaikat az avaroknak, maguk meg Észak-Itáliába vonulnak. A szövetsé-gesek tönkreverték a gepidákat. A langobardok 568. április elején utoljáraünnepelték a húsvétot az ókori Pannónia területén. Másnap felgyújtottákdunántúli szállásaikat és Észak-Itália felé vonultak.A langobardok féltek avar szövetségeseiktől. Elvonulásuk gyors volt,szinte menekülésszerű. Erre utal telepeik felgyújtása is. Biztos, hogy nagyobblangobard csoportok keltek át a tihany-szántódi átkelőn is, hogy mielőbbtávol kerüljön a volt szövetségesektől, az avaroktól.Az avarok 568-ban igen gyorsan elfoglalták a Kárpát-medencét és meg-szállták a Dunántúlt is. Somogy megye területéről igen sok avar lelőhelyetismerünk, ezek közül igen lényeges a zamárdi temető  142 . Erdélyi István írja143 ,hogy a „belső utakat, dunai, tiszai réveket megfelelően biztosították és őrizték.Ilyen helyeken sok esetben találtak avar temetőket és a temetőkben ott pi-hentek azok a fegyveresek, akik egykor ellátták a védelmet”. Ilyen jellegelehetett a már említett zamárdi temetőnek is.Az avar birodalom egységes politikai hatalmat hozott létre a Kárpát--medencében. Szinte állandó háborúban álltak a keletrómai császársággal, denyugat felé is vezettek hadjáratokat.768-ban Nagy Károly került a frank birodalom élére. A frank fegyverekegymás után hódították meg a szászokat, különböző szláv törzseket és aki
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túlélte a háborút, azt megkeresztelték. 791-ben az avarok kerültek sorra.Pipin királyfi Itália felől vezette ellenük az egyik sereget, a főerő Nagy Károlyszemélyes vezetésével a Duna vonalán nyomult előre. A császár véres harcokárán a Rába torkolatáig hatolt, Pipin valószínű elérte a Balaton vonalát.A kezdet nem hozott frank győzelmet, de az idő nem az avaroknak dol-gozott. 795-ben belháború tört ki az avarok között. Az avar uralkodó, a kagánés egyik főembere, a jugurrus támadt egymásra és mindketten elestek. A har-madik avar méltóság, a nyugati részek ura, a tudun Aachenbe menekült ésmegkeresztelkedett. Erik friauli herceg akadály nélkül nyomulhatott be ésfoglalhatta el az új kagán szállását, ahonnan mesés kincseket vihetett haza.796-ban Pipin királyfi ismételte meg a hadjáratot és ezzel az avarok uralmavéget is ért.A Dunántúl a frank birodalom keleti határtartománya lett. Az avarokismételten fellázadtak a frank uralom ellen, természetesen eredménytelenül.A kegyelemdöfést Krum bolgár kán beavatkozása adta meg az avaroknak, akiaz erdélyi sóbányákat és az Alföld egy részét szerezte meg.A 798-ban alapított salzburgi érsekség fő feladata az avarok térítése lett.805-ben az avar kagán is megkeresztelkedett és Theodorusz nevet kapta akeresztségben. Az avarok végül a Dunántúl kis területére szorultak, valaholBécs és a Rába folyó között húzták meg magukat. Itt sem éltek azonban nyu-godtan, mert a környező szlávok erősen szorongatták őket.Morvaország a mai Csehszlovákia területén alakult ki a IX. században.830 táján Mojmir morva fejedelem elfoglalta a nyitrai fejedelemséget és ettőlaz időtől számítható Nagy Moravia létrejötte. Pribina nyitrai fejedelem avesztes csata után elmenekült párthíveivel, megkeresztelkedett, majd frankmegbízásból a keleti tartomány, az egykori Pannónia vezetője lett. A zalaváriVárszigeten fából és földből várat építtetett székhelyéül.Pribinát 860-ban, vagy 861-ben a Dunántúlra betört morvák megölték.Utóda Kocel nevű fia lett, akinek uralma idején folytatódott a salzburgi érsek-ség térítő tevékenysége. Később Kocel udvarába fogadta Kirillt és Methodot,a déli szlávok térítő apostolát, akik a szláv nyelvű istentisztelet mellett, azáltaluk szerkesztett írást is terjesztették.A pápa Rómába idézte Kirillt és Methodot tanaik igazolására. KirillRómában meghalt, a pápa Methodot a szlávok érsekévé nevezte ki. Ez ahelyzet nem tarthatott sokáig, pár év után ismét bajor papok vették kezükbeaz egyházi ügyek intézését.874-ben békét kötöttek a frankok a morvákkal, Morvaország visszanyertefüggetlenségét. A frankok és morvák között azonban nem ült el a harc és nem-sokára belső viszály is gyengítette a morva erőt. A külső és belső bajoktólmeggyengült Morvaország nem is tudott ellentállni a honfoglaló magyarokhaderejének 144 .
A HONFOGLALÁSTÓL 1686-IG

A honfoglaló magyarok 900-ban szállták meg a Dunántúlt 145 . 8 99-ben Arnulfkeleti frank uralkodó a magyarokkal szövetkezett itáliai ellenfele, Berengarellen. A Pannónián át Itáliába vonuló magyarok a Pó-síkságon döntő győzel-met arattak. A győzelem után Itáliában teleltek és csak jelentős váltságdíjellenében vonultak ki onnét. Itáliai tartózkodásuk idején meghalt Arnulf
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császár, halála feloldotta a magyarokat esküjük alól, így hazatértükben el-foglalhatták Pannóniát, a mai Dunántúlt.A mai Somogy megye területét a Bő nemzetség szállta meg. A nemzetségfeje Bogát vezér volt, aki hadvezéri és bírói méltóságot is viselt 148 . A Balatonészaki partján Kál vezér telepedett le. A honfoglaló Kál vezér balatoni lete-lepedésére egész sor Kál nevű helynév utal: Köveskál,Szentbékálla, Mindszent -kálla, Örskál (a mai Kővágóörs), mega török harcokban elpusztult Sóstókál,Sásdikál, Kerekikál, Töttöskál. A falunevek azt mutatják, hogy Kál szállás-birtokának központja a mai Káli-medence lehetett.Bíborban született Konstantin bizánci császár leírása szerint ennek aKálnak a fia volt Bulcsu harka. A harka vagy horka a harmadik főméltóságvolt a magyaroknál, amit örökletesen viselt a törzs feje. A bírói tisztséget jelen-tette ez. Balatonhenye egyik határrésze is őrzi a „Harka” méltóság emlékét.A Dunántúlt megszálló magyarok természetesen megtelepedtek a halban,legelőben, vadban gazdag Balaton partján. A táj betelepülésére utalnak a déliparton a fonyódi147 , balatonszemesi 148 , zamárdi149 honfoglaláskori sírok, bala-tonkiliti honfoglaláskori leletek 150 . Az északi parton Balatonakaliban kerültelő honfoglaláskori lovassír 151 .Az északi part ura, Bulcsu volt a szerencsétlen augsburgi kalandozásegyik vezére, akit a 955-ös vereség után a déli part urával, a mondák „kürtös”Lehelével együtt kivégeztek. Lehel, vagy Lál Bogát fia vagy unokája lehe-tett. A mai Balatonlelle őrzi nevének emlékét.Az augsburgi vereség után az Árpád-ház kezébe került a Balaton környéke,így a somogyi részek is. A Balatontól délre Koppány volt az úr a X. századmásodik felében. Koppány az újabb történetfelfogás szerint Szent Istvánunokatestvére volt. Koppány, mint az Árpád-ház legidősebb férfi tagja, akeleti öröklési rend alapján Géza fejedelem halála után magának követeltea fejedelmi hatalmat és méltóságot. István, mint Géza fejedelem elsőszülöttfia, a nyugati öröklési rend alapján tartott jogot a hatalomra152 . Az öröklésivitát fegyverrel döntötték el. Á vesztett csata után Koppány holttestét fel-négyelték, emlékét ma Törökkopány neve őrzi, meg a somogyi „Kupa-várak”.A magyar államalapítás idején három falu élt a vizsgált területen : Föld-vár, Gyugy és Kőröshegy.Földvár falu névadója a kelta földvár. Az Árpád-kori falu a mai településhelyén élt. 1959-ben az általános iskola építésekor kerek kemence, szája előtthamusgödörrel és egy malomkő töredéke került elő 153 . Ezt az Árpád-kori lelő-helyet 9/a számmal jelöltük lelőhely térképünkön.Nem messze innét, az Apáti-féle háztól északnyugatra további, telepreutaló leletek kerültek elő és jutottak Szülök Károly magángyűjteményébe.Szülök Károly egy finoman iszapolt, galambszürke bögrét mutatott, aminpárhuzamos vonalak közt hullámvonal köteget látunk. Az edény alján sokkül-lős kerék alakú fenékbélyeget látunk. Szülök gyűjteményébe került még egyátégett, sötétszürke, díszítetlen csupor is.El kell mondanunk, hogy a különböző alakú fenékbélyegek nap-jelképek.A nap elűzi a sötétséget, az ártó, rossz időszakát, tehát a nap jelképei védő,elhárító jellegűek. A fenékbélyegek az edény tartalmát voltak hivatottak amegromlástól megvédeni 154 .A tihany-szántódi révátkelő somogyi útviszonyaival kapcsolatban azÁrpád-kori Földvár fejlődni nem tudott. Az utakról beszéltünk már az előző-
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ekben. A XIV—XV. században Földvár népessége a közelben települt, jelentősKőröshegybe olvadt bele. Általános jelenség ez ebben az időszakban, amireszámos példát lehetne említeni. Földvár a XVI. századi rovásadó összeírások-ban nem szerepel már. Igaz, találunk azokban egy Földvár nevű falut, aztazonban mindig Dél-somogyban írták össze, tehát nem azonos a mi Földvá-runkkal.Az Árpád-kori Gyugy falu ma Kőröshegy pusztája. Gyugy neve a dió,régiesen gyió főnév -gy képzős származéka155 .Gyugy templomos hely volt, templomának romjait a XVIII. századitérképek még feltüntetik156 . A templomra, papjaira vonatkozó írott adatotnem ismerünk. Az Árpád-kori falu és temploma a mai Gyugypuszta „Feketés”nevű dűlőjében állott 157 . Ez a terület ma fákkal, bokrokkal, gazzal annyirabenőtt terület már, hogy ott megfigyelést tenni nem tudtunk már. Ez a 10.sz. lelőhely.1229-ben Gyugy a székesfehérvári káptalan birtoka’ 58 . 1537-ban TörökBálint 7 adófizető telkét írták össze ,,Kys Gywg”-on. 1542-ben BaranyaiMáténak 2, Őrei Jánosnak 1, Csák Máténak 1, Meszer Gergelynek 1 adófizetőtelkét találták ott a rovásadó összeírok. 1564-ben és 1565-ben ,,Kysgyugh”-onBáthori Andrásnak 1 1/2 adófizető telke volt. 1582-ben „Gyugy” alakban írtákössze, ahol Ungrád Kristófnak 1 telke volt 159 .Kis Gyugy neve 1580-ban tűnik fel a török kincstári defterekben160  .1580-ban össze is írták a falu lakóit: Bor. . .Sebestyén, nős, fia János legény,Kapás János nős, fia Sebestyén legény, Sebő Lőrinc nős, fia György legény,Szabó György nős, Pap Mátyás nős, Bégő (?)Petre nős, fia János legény, BecsiBálint nős, Nagy Márton nős, Szabó Boldizsár nős, Orbán Ambrus nős, KapásJakab nős, fia Bálint legény, testvére István, legény.1590-ben is összeírták Gyugy lakóit: Furminogyi (?) Sebestyén, fia János,Sebő Lőrinc nős, fia György, Kapás János, Pap Mátyás, Erzsébet özvegy,Orbán Ambrus, János Ambrus, Fekete Balázs, Kis Ambrus, Nagy Ambrus.Gyugy falut 1661-ben lakták, még az 1700-as években is éltek benne.A falut csak a Rákóczi szabadságharc idején hagyták el lakói az ismétlődőrác portyák miatt161 .A Kőröshegyi-völgy hossza kb. 15 km, átlagos szélessége 300— 400 m.Pusztaszemesnél 190 m tengerszint feletti magasságban van a vízválasztó,ami a Balaton felé tereli a vízfolyáokat. Itt folyik a Malomárok, vagy másnéven Séd patak, amely halastavakat táplálva Balatonföldvárnál ömlik aBalatonba. Ennek a kis pataknak Kőrös folyó volt a neve a középkorban 161  .Az 1055-ös tihanyi alapítólevél a „Keuristue” felé vezető nagy utat, a ,,viamagnát” említi’ 63  .A tihanyi alapítólevélben szereplő „Keuristue” megnevezés nem Kőrös-hegy, hanem a Kőrös folyó neve. Kőröshegy neve kőrisfákkal benőtt magas-latra utal’ 64 . A falu neve 1082-ben „Keurushyg” alakban fordult elő előszörírott formában.1082-ben a veszprémi káptalan birtoka volt egy kőröshegyi praedium,majorság: „In predio Keurushygh, II .  vinaes I .  vinitorem, nomine Pap etXVI iugera térré”. Ez azt jelenti, hogy a veszprémi káptalannak két szőlővelegy Pap nevű szőlőművese és 16 hold földje volt Kőröshegyen 165 . Nagyobbbirtoka volt Kőröshegyen a pannonhalmi apátságnak is 166 .
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Az Árpád-kori Kőröshegy falu a régi római út, a „via magna” vonalántelepült, ott, ahol a mai község is áll. A faluban a bencések építettek kápolnát1083-ban a „capella S. Martini in Keurishig”, azaz a Szent Márton kápolnaa bencések tulajdonában volt 167 .1102-ben II. Paschalis pápa már egyházként említi a Szent Márton ká-polnát 188 . 1215-ben a kőröshegyi templom a pannonhalmi bencések számáraadta a tizedet. Az úgynevezett „lelki joghatóság”, az istentiszteletek tartása,temetés, esketés, szentségek kiszolgáltatása viszont a veszprémi püspök általodahelyezett plébános jogkörébe tartozott. Kivételt képeztek a „monostorhozbekebelezett azon emberek, akik a kőröshegyi plébániatemplom területén,parochiáján laknak”. Ebből következik, hogy a Szent Márton plébániatemp-lom plébánosa a püspök által kinevezett világi pap volt 168 .1961-ben Frech’ Miklóssal megtaláltuk a falu akkor még működő agyag-bányájában a plébániatemplom átvágott hosszfalait. A bányaművelés a temp-lom nyugati, bejárati részét megsemmisítette már. A keletelt templom északiés déli oldalán a körülötte létesített temető sírfoltjai látszottak 170 . Az agyag-bányát azóta megszüntették, a bányagödröt szemét, gaz, bokor lepi el, otttehát újabb megfigyelést nem tehettünk már. A középkori templom helyét1 1-es számmal jelöltük lelőhelytérképünkön.Kőröshegyen a plébániatemplomon kívül a bencéseknek is volt kisebbkolostora, szerzetesi célra épült kis kápolnával. Fuxhoffer XVIII. századiegyháztörténész a Szent Márton plébániatemplom mellett a bencések SzentKereszt apátságáról is beszél 171 .Tikos István kőröshegyi plébános 1819 — 1821 között írt feljegyzése sze-rint 172 az „apátságot és Szent Kereszt templomot a falu közepén nyugat felé,a mostani ispán és a falubeli kovács háza között mesterségesen felemelt helyretehetjük, ahol még most is erős alapok tűnnek elő, ha leásnak.”Padányi Bíró Márton XVIII. század közepi egyházlátogatási jegyző-könyve már az egykori ferences kolostor templomát említi plébániatemplom-ként. Megjegyzi173 , hogy „e templomon kívül a falu déli végén még másik kéttemplom romjai is láthatók. Körülöttük van a temető.”A bencés kolostor és Szent Kereszt kápolna helyét Reőthy Ferenc voltszíves megmutatni. A falu közepe táján, a Séd nyugati oldalán a tsz nagyobbszerelőcsarnokot épített. Az építkezés helyén álló magaslatot akkor hordtákel. A szerelőcsarnok északi és déli oldalán, úgy 200 m hosszúságban elég sokXIV —XV. századi cserepet, pár emberi csont töredéket találtunk. Akadt ittXVIII. századi cserép is, meg habarcsos falazótégla is. Az utóbbiak az egykoriispánlakásra és kovácsműhelyre utalhatnak. Az itt állt bencés kolostor éskápolna helyét 11/a számmal jelöltük be lelőhelytérképünkön.1237-ben Jakab a kőröshegyi főesperes, aki a plébánián lakott. UgyanakkorUncius a kőröshegyi clericus, aki az egyházi szolgálatot végezte 174 . Ez az Un-cius pap ez évben 2 hold földet és a mellette álló házat adja a pannonhalmibencéseknek 175 . Az adományozás kapcsán a bencések úgy látszik, jogot for-máltak a Szent Márton plébániai egyházra és el is foglalták azt.Bertalan veszprémi püspök 1246-ban bepanaszolja IV. Ince pápánálSalamon pannonhalmi apátot és konventjét, hogy ezek az ő egyházmegyéjébenés joghatósága alatt levő kápolnák közül többet felgyújtottak és tönkretettek.A tardi és kőröshegyi Szent Márton egyházakat és több kápolnát a kezeik közötttartanak. Több egyházat engedélye nélkül építettek. Ince pápa ezen ügy elbí-rálására 1 246-ban a zirci apátot és perjeljét küldte ki 176 .
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1376-ban a kőröshegyi bencés préposttal találkozunk. Ez azt jelenti, hogya kis kolostor és kápolnája élt még a jelzett időben177 . A kolostor sorsáról akésőbbiekben is hallunk még.1386-ban Kőröshegy királynői birtok178 , amelyet oppidumént, azaz mező-városként említenek179 . Magyarországon ebben az időben minden 15—25 falukörzetébe esik egy mezőváros. Kőröshegy esetében a Székesfehérvárig vezetővásár- vagy hadiút közelében egyetlen jelentősebb mezőváros sem volt. AXIV — XV. századtól a mezővárosok lesznek a kibontakozó pénzgazdálkodásés árutermelés gócpontjai, valamint a kereskedelem közvetítő központjai180 .1388-ban a tihanyi apátságnak „Keurusheg” falu északi, tehát Szántódfelé eső részén volt 10 háza és keletre egy szőlőhegye 181 .1390 táján Szántód határával kapcsolatban említik azt az utat, amely a, .hegyek” tetején húzódik és a végén elágazik. A Vizesvár (ma: Vízvári cser182 )nevű helytől jó darabot menve, völgybe jut az út és jutott Kőröshegyre.Ebből az útból ágazott ki a Földvárra vezető út,  amely réteken és nádasokonát vezetett. Földvárról Szárszóra ment tovább az út183 .Kőröshegy mezővárosi virágzását bizonyítja, hogy a XV. század másodikfelében megtelepedtek itt az obszervans ferencesek. Magyarországon ebben azidőben a városias élet fokmérője a koldulórendek jelenléte. A ferencesek is asokadalmak, vásárok, piacok népének hirdették az igét 184 .A kőröshegyi ferences kolostor és templom a XV. század második felébenépült 185 . Padányi Bíró Márton XVIII. század közepi egyházlátogatási jegy-zőkönyve szerint a kolostor temploma romos volt, abban néhány év óta azandocsi ferencesek miséznek. A templom északi oldalán állt a kolostor, „alap-falai és egy boltpince ma is láthatók” írja az egyházlátogatási jegyzőkönyv 186 .Az egykori ferences kolostor templomát 1757-ben gróf Széchenyi Antalállítatta helyre. Azóta ez a község r. k. plébániatemploma. 1906-ban az Or-szágos Műemléki Felügyelőség irányításával az egész templomot felújítottak187 .Az egykori ferences kolostorból ma semmit nem látunk már. A kolostorépületei három oldalról nyitott udvart vehettek körül, az udvar közepénkút állott. Érdekes módon a kút eredeti, későgótikus kő kávája ma is eredetihelyén áll, csak a káva fedlapját pótolták cementtel. A kolostor helyét 12-esszámmal jelöltük lelőhely térképünkön.1416 és 1536 között a pannonhalmi apátságnak voltak Kőröshegyenrészbirtokai, de különben a XV. században a Marcaliak voltak a földesurai188 .1518-ban Sebestyén a kőröshegyi plébános, az oltáros papok közül Albert,Bertalan, Gergely és Mihály nevét ismerjük189 . 1518-ban már hat oltára ésugyanannyi oltáros papja volt a kőröshegyi plébániatemplomnak190 .1522-ben Tolnai Máté pannonhalmi apát nemes Cher Ferenc tepeji pre-dialistát bízta meg a kőröshegyi, csepely völgyi, somvölgyi és a foki (ma: Siófok)tizedek beszedésével. Meghagyták, hogy a kőröshegyi házat tataroztatni ésa szükségesekkel ellátni köteles, míg a többi jövedelemről elszámolni tarto-zik191 .Az 1526-os mohácsi csatavesztés után két királya lett az országnak, Fer-dinánd és János. A két király hívei egymás ellen harcoltak. Kőröshegyet1532-ben érték el a hadi események, amikor Pekri Lajos, a szlavóniai seregFerdinánd-párti vezére fegyveresen szerezte meg. A korábbi földesúr, az elhaltBáthori András hívei a ferences kolostorba húzódva védekeztek, míg Pekriazt rájuk nem gyújtotta192 .
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1534-ben a rovásadó összeírok Kőröshegyen Pekri Lajosnak 20 adófizető,3 puszta telkét írták össze. Bakics Pálnak 1 adófizető és 7 felégetett, a pannon-halmi apátságnak 4 adófizető, 1 szegény és 4 puszta telkét találták még afaluban 193 .Az 1532-es Pekri-féle gyújtogatás után helyreállított kolostorban 1535elején még 12 ferences élt Héderhelyi András gvardián vezetésével. 1537-től,valószínűleg az egyre romló közállapotok miatt a rendi közgyűlés nemrendelt gvardiánokat Kőröshegyre. 1542-ben az élelemgyűjtés és feltehetőenaz igehirdetés jogát az egervári szerzeteseknek adták át a kőröshegyiek azok-ban a falvakban ahol korábban ők szedték az alamizsnát. Az egyre bizonytala-nabb helyzet, a megújuló török becsapások miatt aztán a ferencesek el is hagy-ták kőröshegyi kolostorukat 194 .Az egyre romló viszonyokat jól tükrözik a rovásadó összeírások. 1536-banKőröshegyen Pekri Lajosnak 16 adófizető, a mindszenti szerzeteseknek 1/2adófizető, a szentmártoni apátságnak 1 adófizető telkét írták össze. 1557-benaz összeírok Báthori Andrásnak 8 adófizető telkét találták itt. 1582-ben Bá-thori Miklósnak 4 adófizető telke volt, Ungrád Kristófnak 2 adófizető telkekerült rovásra 195 .Az 1555-ben felállított koppányi szandzsák egyik nahie (járás) központjaKőröshegy lett 198 . Az 1563. évi török kincstári összeírásban 30, 1580-ban 35házzal szerepel Kőröshegy 198 a .1572-ben a kőröshegyiek az elnéptelenedett Szántód határában szőlőket,földeket műveltek 197 . 1582-ben a tihanyi vár Szántód Kőrösheggyel érintkezőrészén allódiumot, majorságot tartott fenn, amit a kőröshegyiek műveltek.A terményeket is ők hordták át Tihanyba. Ennek emlékét aXVIIJ. századelejéig élő Egyházfőidé nevű határrész őrizte meg 198 .1633-ban Ramocsaházi Mihály tihanyi apát zálogba adta puszta falujátSzántót (Szántódot) Somogyi János tihanyi várkapitánynak. A szántódi halastóés puszta falu birtoklása során a kapitány többször összeütközött a szomszédosgyugyi és kőröshegyi jobbágyokkal, azokat hatalmaskodásival többször megis károsította. Ezért 1661-ben Somogyi kapitány végrendeletében nekik hagytaSzántódot, úgy, hogy azt négy évig adómentesen bírhassák, „mivel én azonhaza fia vagyok”. Somogyi kapitány nemesi előneve szárszói, azért írja, hogyazon vidék fia ő is 199 .1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte királyi adományulKőröshegyet 200 . A második világháború végéig a Széchenyi család volt Kőrös-hegy földesura.A protestánsok által 1671-ben épített fa templomot a török 1683-banégette fel 201 . 1683-ban a szultáni török haderő sikertelenül ostromolta Bécset,majd szétverve menekült a falak alól. A császári csapatok és a lengyel királykatonái üldözték a törököket 202 . Ezzel az eseménnyel kapcsolható össze akőröshegyi templom felégetése.1686-ban a keresztény csapatok visszafoglalták a töröktől Buda várát 203  ,1688-ban Székesfehérvárt, 1689-ben Szigetvárt foglalták vissza 204 . A törökkézen levő Kanizsa csak 1690-ben szabadult fel 205 . Ezzel a török uralom véglegmegszűnt a balatoni tájban.1696-ban 22 magyar család lakik Kőröshegyen 208  . 1701-től évi hat forintbérért hajthatták a kőröshegyiek a szántódi határon át állataikat inni a Bala-tonra 207 . 1715-ben 18 háztartást írtak össze Kőröshegyen 208 .
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1873-ban egy 20ö darabból álló éremlelet került Kőröshegyen elő és jutotta Nemzeti Múzeumba. A lelet utolsó verete 1733-ból való 209 . Miért rejtette ela XVIII. század már nyugalmas idején gazdája ezt a pénzleíetet, ma megálla-píthatatlan már. 6

A „Péceli-kultúra” emléke
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A plébánia előtti kőkereszt
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UTAK, KÖZLEKEDÉS

A Kőröshegyi- völgyben, Pusztaszemes irányában, már az őskorban út alakultki. A rómaiak a Balaton déli partjával, mintegy 5 — 7 km-re párhuzamosanhúzódó útjuk Ságvártól indul ki és Fokot érintve, Kőröshegyen, Szóládonkeresztül Szemesen érte el a Balaton partját.A középkorban a Veszprém —szlavóniai útnak volt fontos szerepe. Ez az úta szántód—tihanyi réven keresztül Kőröshegy—Kereki —Bálványos—Ka-poly — Zics érintésével haladt Somogyon keresztül, és komoly forgalmatbonyolított le.A Hadút mellett a Nagyút is bekapcsolta településünket a környékvérkeringésébe. A kisebb utak pedig itt találkoztak, itt keresztezték egymást.Besenyő nevű települést (ma Kőröshegy egyik dűlőneve), Szárszót a Gönye--tetőn átvezető út, Szóládot Nezdén keresztül kapcsolta közvetlenül Kőrös-hegyhez egy-egy út.1388-ban országbírói ítélettel birtokba helyezték, (Gyócs) uraság falujá-ban, János székesfehérvári kanonokot. A határleírásban olvashatjuk, hogyKőröshegy és Csege közötti régi (még a római időből fennmaradt és állandóanhasznált) út Bálványos felé vezet. 1Az utak évszázadokon keresztül megtartották eredeti nyomvonalukat.Ezt bizonyítják a későbbi térképek is.A Veszprém —szlavóniai út mind az Adrién Sanson (1712), mind pedigGuiljau Delisle (1717) térképén jól kivehető ez az útvonal.A II. József idejében, 1782 és 1785 között készült első katonai felméréstérképén jól látható ez az útvonal.A II.  József korabeli katonai térképhez készült ún. „Országleírás”, amely-ben az utak állapotát is rögzítették. Ezek szerint az út Szárszó felé a Gönye--hegyen keresztül meredek, különben jó, Kerekiben jó, Endrédre nagyonmeredek, kijárt út (valószínű löszbe vájt), különben jó. Szántódra az út nagyonjó. A Márkus-hegyi út könnyen járható, a Gyugyi-pusztai nagyon meredek,még a bejelölt utak sem járhatók.Az 1792. évi és a későbbi postautak, amelyek már érintették a Balaton--partot is, községünk területén haladt keresztül, érintve a Földvári csárdát is.Jól megfigyelhető ez Lipszky János 1806 — 1808., Karacs Ferenc 1813., vala-mint F. W. Streit 1830. évi térképén is.A második és harmadik katonai felmérés térképein már a Balaton-partonhúzódó útvonalak is megtalálhatók.Vörös László Somogy megye főmérnökeként 1850. évi térképén, az előző-ekhez viszonyítva már megváltoztak az útvonalak.Az 1890 és 1900 között, a Kaposvár — Siófok útvonal — Pusztakapoly —Pusztaszemes — Kereki — Kőröshegy — Szántódi rév 19 km-es útszakaszából
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Az első katonai felmérés II. József idejében ( 1782 — 85 )

több mint öt km kiépített. Három híd és 14 áteresz készült el ebben az időbenés ezen az útszakaszon.Az ezt megelőző időkben, a „Gönye-tetőn” és a „Lucs-tetőn” keresztül,Szárszó felé vezető földutak elvesztették jelentőségüket.Arra még sokan emlékeznek, hogy a század első negyedében, a révcsárdaelőtt, a Balaton közelében vezetett az országút. Ezt az útszakaszt 1912-benkövezték le.Az első világháború után a balatoni kultusz és az automobilizmus megin-dulásával már 1921-ben megkezdődött a „Balatoni körút” tervezése, majdépítése. Ennek az útszakasznak a Földvár és Lelle közötti része 1928 utánépült ki.1931-ben már műutak készültek, létesültek. Ekkor épült meg a Kőröshegy ——Földvár közötti kövesút. A község 15 ezer P-vel járult hozzá az építéshez.
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Bálványos felé a 30-as években újabb kövesúttal gyarapodott a környékúthálózata.1933-ban a MÁVAUT is megindított egy járatot, mely Budapestről kiin-dulva Fehérvár — Siófok — Balatonföldvár — Szemesen keresztül egészenKeszthelyig közlekedett, tehát községünket is érintette.Az 50-es években indult be a buszforgalom. Kötéséről induló busszaljuthattunk el Kőröshegyen keresztül a megyeszékhelyre. Volt egy Kötésé —Tab közötti járat is, mely szintén érintette községünket. A MÁVAUT akkorcsak munkanapokon közlekedett. A nyári szezonban vasár- és ünnepnap is voltegy járat Tab és Balatonföldvár között. Reggel indult és este tért vissza Tabra.1960-tól Bálványosra és Kereki — Pusztaszemesre is volt egy járat, melya gyerekeket az iskolába, a felnőtteket a munkahelyre szállította.Az elmúlt évtizedben készült el az M7-es autópálya Zamárdiig. A 7-esműút kisebb kiigazításokkal, a Szántódi-félsziget átvágásával, megrövidí-tette a községünkbe vezető utat.A fentiek ismeretében tehát, autóbusszal gyakorlatilag az ország bármelyrészét elérhetjük. Közvetlen buszjárat van Pozsonyba, illetve Győrbe, Buda-pestre, Tatabányára, Keszthelyre, Hévízre, Zalakarosra, Siófokra. KaposvárraIgaion és Lellén keresztül is eljuthatunk. Ugyancsak közvetlen járat vanMarcaliba és Barcsra is. A helyi járatokkal pedig naponta többször is eljut-hatunk a Szántódi-révbe, Bálványosra és bármelyik Balaton-parti településtelérhetjük.
A KŐRÖSHEGYI RÉV

A II. József korában készült első katonai felmérés „Országleírása” szerint aSzántódi-félsziget partja nagyon mocsaras és a tó nehezen közelíthető meg.Ha ránézünk a korabeli térképre, azt látjuk, hogy a félsziget csúcsa, tehát arév csak Zamárdi felől volt megközelíthető.Korábban és a török hódoltság alatt is magasabb volt a Balaton vízszintje.Nem csodálkozhatunk azon, hogy a Széchenyi család a Balaton-part Kőrös-hegyhez tartozó részén egy révkikötőt létesített, melyet időközönként, magasvízállás esetén a szántódi révészek is használtak.A régi kikötők, révjáratok mellett rendszerint egy-egy csárda állt. így voltez őszödön a piaristák kikötője és a kőröshegyi rév esetében is.Kőröshegy területén a 17 — 19. században három csárda üzemelt. A falu-ban levő „belső”, a „földvári” és az ún. „külső” vendégfogadó. Az OrszágosLevéltárban őrzött Széchenyi családra vonatkozó gazdasági iratokban, és azakkori összeírások tanúsága szerint már 1757 előtt is bort szállítottak a helységkülső vendégfogadójában levő Szabó János kocsmárosnak. A szemtanú akövetkezőket mondja a 18. század közepén: „ . . . a  Kőröshegyen fellyülBalaton szélén feküvő vendégfogadóban lévő kocsmárostul hallotta, hogy őkét esztendőtől fogva a méltóságos generális eő Exelenciája borát árulja,miolta eő Exelenciája az jószágot (birtokát) visszavette.” Széchenyi Györgypedig 1677-ben „vette vissza jószágait.” De Kőröshegyet a valóságban csak1683 után tudhatta magáénak, mert addig itt a török volt az úr. Tehát mindenvalószínűség szerint a csárda és a rév is mára török hódoltság alatt is létezett 2 .A rév létezéséről több adat is tanúskodik. Magyar Eszter: Szántódpusztaa török hódoltságtól a szabadságharcig c. könyvében írja: ,,. . . a  hajók sem
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tudtak a mai rév helyén kikötni, hanem tőle nyugatabbra volt a „régi hajójárás”, melynek helyére még 1733-ban is emlékeztek.”Egy 18. századi iratban olvashatjuk: ,,A régi hajójárásnál vagyon egyKőrösfa, azon alul egy Somos vagyon” 3 .A Széchenyi család 1825-ben kelt gazdasági leírásából tudjuk, hogy azújonnan épült révészlakás két szobából, konyhából, két kamrából, valamintistállóból állt. Ugyanebben az iratcsomóban olvasható Moroszlai Imre révészés a két hajóslegény Kováts József és Kis Mihály neve is. Egy korábban keltírásban pedig egy omladozó révészházról tesz említést a krónikaíró, ami aztbizonyítja, hogy a Széchenyi családnak nem csak jobbágyai, zsellérjei, pintér-jei, kocsmárosai, zsidó bérlői, hanem révészei, hajósai, illetve hajóslegényei isvoltak. Érdekes megemlíteni, hogy a múlt század végén élt Kőröshegyen egySzabó Mihály nevű személy, akinek a ragadványneve „révész” volt. Ez a névegészen biztos, hogy a foglalkozására utalt 4 .Van erről a révről egy kézzel rajzolt, 1844-ben készült, térképünk is,melyre a következő szöveget írták : „Kőröshegy és Szántód között 1830 dikban,a Balaton apállyában történt határozáshoz, és azon határozáról szólló határLevélhez felvilágosításul szolgálló, szabad kézzel rajzolt Kis Térkép. 1844.”A térkép nyugati részén a „Kőröshegyi Balaton apály” a keleti részén a„Szántódi Balaton apály” felirat olvasható. A gát nyugati oldalán ez a feliratlátható: „I t t  vagyon a Régi Hajó járási töltés”. A keleti oldalára ezt jegyeztékfel: „Szántódi és Kőröshegyi marhák Csapása.” A rajz feltünteti a Posta utatés a Kőröshegyi utat is. A Posta út és a gát találkozó pontjánál volt a „Düle-dékeny régi parti halom” (b. pont), és a Kőröshegyi útnál pedig az ,, 1827-benállított helyettes ujj halom” (a. pont). A gát a rajzon benyúlik a Balatonba 5 .Azt biztosan tudjuk, hol volt az állatok lejárója a Balatonhoz, melyetmég néhány évtizeddel ezelőtt az állatok itató és fürdető helyeként használtak.Az 1847-ben kelt, „a kőröshegyi jobbágyok és az uraság között az úrbérilegelő elkülönözés egyezségiben ez áll: „A Balatonban való itatástól a jobbá-gyokat elzárni nem akarván, a Posta úttól a a szántódi határ mentében aBalaton vizig száz öl szélességű tért ajánlok, melyben a Balaton állandó ésváltozó apálya a jobbágyoknak illetőségül beszámíttatni nem fog” 6 . Ez aterület még Balatonföldvár önálló településsé válása után is (1949) Kőröshegy-hez tartozott, csak a két település összevonása után (1977) olvadt egybe.Félreértés ne essék, tehát nem a Szántód —Tihany révről van szó. Ez arév is, mint a hídvégi, a fenékpusztai, a vörsi, a csehi, a bogiári, az őszödi ésszántódi évszázadok óta működött.A rév gátja azonban nem tűnt el nyomtalanul, hanem később mint gőz -hajókikötő töltött be elég fontos szerepet. A Déli-Vasút első két üzemi évébena Kisfaludy gőzös nem tudott a magas vízállás miatt Siófokon kikötni (aSió-zsilip akkor még nem készült el), hanem utasforgalmát Füred és Szántódközött bonyolította le. A „kiálló” (a kikötő) azonban nem a szántódi révbenvolt, hanem a Szántód —Kőröshegy vasútállomás előtti parton, a régi hajó-járási töltés végén, ahonnan egyszerű deszkahíd vezetett a Balatonba. Ahajóra való felszállás és kiszállás csónak segítségével történt 7 .1863-ban megépítették a Sió-zsilipet, különböző lecsapoló társaságokrendezték a Balaton-parti berkeket, csatornák épültek, kiépült a szántódi révis, így a kőröshegyi rév elvesztette jelentőségét, éppen úgy, mint a piaristák
őszödi kikötője. * * *
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.1 Kőröshegyi-rév térképe 1844-ből

A balatonföldvári hajókikötő 3,5, a szántódi révkikötő, a legrégebbi átkelőhelyhat km-re fekszik községünktől. (Az itt közlekedő kompot még a századelején is füst jelekkel kellett áthívni Tihanyból Szántódra.) Az ötvenes évekbenóránként közlekedett a komp. Napjainkban három, illetve négy komp szállítjaaz utasokat és a járműveket egyik partról a másikra.A Balatoni Gőzhajózási Rész vény társaság század eleji menetrendjébőltudjuk, hogy a gőzhajó minden szerdán, csütörtökön és pénteken indultSiófokról Keszthelyre. Keszthelyről pedig szerdán, pénteken és szombatonindult Siófokra, minden esetben érintve Balatonföldvárt, illetve Kőröshegyetis.
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A század közepén hajóval, Siófoktól Keszthelyig (az északi partra is),két hajópár közlekedett a nyári szezonban.Napjainkban naponta 10— 12 pár hajójárat érinti a földvári kikötőt.Tehát minden kikötővel rendelkező Balaton-parti helységbe eljuthatunkhajóval is.
VASÚTI FORGALOM

A Szántódon, illetve Kőröshegyen áthaladó vasút megépítéséhez a „FerencJózsef Császár Keleti Vasúttársaság kapott engedélyt 1856-ban. Több név-változtatás után, 1862-től „Déli Vaspálya Társaság” néven szerepelt. Amagyarországi vonalakat, 1923-tól, a Duna—Száva—Adria—Vasúttársaság(DSA) üzemeltette. 1932-től a „Magyar Királyi Államvasutak kezelésébekerült. A II. világháború után Magyar Államvasutak néven működött tovább.A Buda—Kanizsa 221 km hosszú vasútvonal 1861. ápr. 1-jén kerültátadásra. Az első vonat 1861. február 19-én gördült be a szántódi állomásra.A teherforgalom márc. 22-én, a személyforgalom ápr. 2-án indult meg.Ahhoz, hogy mindez létrejöhessen már 1857-ben megkezdték a tervezést,a következő évben a kivitelezést. Mind a tervezés, mind a kivitelezés Cári vonEtzel (1812— 1865) osztrák vasúti mérnök nevéhez fűződik.A pályát az akkori legmagasabb balatoni vízálláshoz viszonyítva 88cm-rel magasabbra építették.A vasútépítés jó munkalehetőséget biztosított a lakosságnak. így énekel-tek az itt dolgozó munkások :Kelj fel, Kata, hat óra,Menj el már a vasútra!Ha a vasút nem volna,Kacabajkád se volna8 .
A megnyitás időpontjában, a Balaton-parti falvak közül csak négy helyenállt meg a vonat. Ezek közé tartozott kezdettől fogva Szántód is.A szántódi állomás, a Siófok, Boglár és Szentgyörgy állomás mellett, azelsők között épült meg. Ekkor a szentgyörgyi állomáson az utazó Keszthelynevét olvashatta.A szántódi állomás területét a tihanyi apátság csak azzal a feltétellelengedte át a társaságnak, ha Szántódon valamennyi vonat megáll.Már az első üzemévben magas volt a vízállás, mely megrongálta a vas-pályát. A következő évben az erős szél három méter magas jégtorlaszokatemelt a pályán. A század végén nagy hófúvások akadályozták a közlekedéstebben a térségben.A Pesti Napló 1862. máj. 11-i számában erről a következőket olvashatjuk:„ .  . . Eddig ugyanis Szántódon a vasútról leszállva roppant nehézségbe került,míg az utas a csolnakokhoz jutott, melyek a gőzhajóra vitték. Most a vasút-társaság kényelmes leszállóhelyet készíttet, az utasok nem lesznek sárban -vízben járni kéntelenek, hogy a hajóra jussanak.”1899-ben a felvételi épületekhez toldalékszárnyat építettek. A felvételiépület bővítése a következő évben is tovább folytatódott. Ugyanekkor azállomás területét is megnagyobbították, és a vágányokat is meghosszabbítot-ták.
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1902-ben központi váltóállító és vonatbejárást biztosító berendezéssellátták el Szántód állomását. Ezenkívül új raktárépületet is építettek. 1909-benpedig pályafenntartási raktárral bővült az állomásépület.A fejlődésnek megfelelően nőtt az állomás területe és az állomás épületeis. 1928-ban új állomásépületet emeltek. A személy és a teherpályaudvar 800 mhosszú és négy vágányú volt, külön tehervágánnyal.A legújabb és modern állomásépületet 1971-ben építették.A község neveinek rendezésével a Balaton menti vasúti állomások neveiis megváltoztak. így lett Szántódból Szántód—Kőröshegy.1901. szept. 1-jével szerezte meg a vasúttársaság a korábbi Götz-félebiztosítóberendezések gyárát. Ez a gyár a Déli Vasút keretében 1902-benkezdte meg munkáját.Nagyon érdekes, hogy a Keszthelyi Hírlap 1896. jún. 14-i számábanfoglalkoztak a két vágány megépítésével, és felmerült a villamosítás kérdéseis. Ez utóbbira közel száz év után 1989-ben kerülhetett sor.Az állomás teherforgalma már az első években számottevő. A PestiNapló 1861. máj. 15-i számában olvashatjuk: ,,A nagykanizsai—budai vas-pálya vonalon nem tudták a nagy mennyiségű árut továbbszállítani. Napontahatezer mázsa áru maradt a felvevő állomásokon. Ugyanebben az évben aPesti Napló és a Triester Zeitung októberi számaiból, illetve cikkeiből meg-tudjuk, hogy Magyarországból a Buda —Trieszt közötti vasútvonalra annyiraözönlenek a szállítmányok, hogy a budai pályfőn a társaság négy napig min-den fölvételt megtagadni volt kénytelen. A trieszti újság szerint a buda —kanizsai vonalon okt. 19-től nov. 3-áig 1624, gabonával megrakott, vagonérkezett Triesztbe. A szállítási nehézségekhez minden valószínűség szerinthozzájárult az is, hogy a Schmidt gyár a tűz martaléka lett, ahol a déli vas-pálya több száz kocsija égett el.A múlt század végén és a századfordulón, amikor még nem épült meg aSiófok—Tab, majd a kaposvári vonal, a Tab —Andocs —Karád vonaltólészakra eső települések minden áruját itt rakták vagonokba, és itt szálltakvonatra e terület utasai is.A század 50-es éveiben a kőröshegyi téglagyár, az erdőgazdaság, a Barne-vál innen szállította el áruját. Az építkezésekhez szükséges homok, fa, cement,a mezőgazdaságban használatos műtrágya és a termény- és borszállítmányokis innen indultak el. Az állomás melletti tüzéptelep is nagy forgalmat bonyolí-tott le. Az utóbbi évtizedekben is, Siófok és Szemes között a teheráru forgalomitt bonyolódik le. Napjainkban a teherszállítás nagy része átterelődött a köz-utakra, ennek ellenére Szántód—Kőröshegy teherforgalma még mindig szá-mottevő.A század eleji menetrend szerint hat pár személy és két pár gyorsvonatközlekedett. A 128 km-es távolságot a személy vonat három és fél óra alatttette meg, a gyorsvonat menetideje két és fél óra volt. Akkor Csáktornya-Pragerhofig szállította az utasokat és az árut a Déli Vaspálya Társaság.Ezen a vonalon, a tihanyi apátsággal kötött eredeti szerződés ellenére, akor követelményeinek megfelelően, a nyári évadban minden gyorsvonatSzántód helyett Balatonföldváron állt meg.Az utasforgalom az ötvenes években, a csúcsforgalomban, 5—6 ezerszemély havonta, Balatonföldváré ugyanakkor 22 — 23 ezer volt.A nyolcvanas évek közepén nyáron a Balaton déli partján naponta 15 párszemély-, hét pár gyors- és két nemzetközi gyorsvonat közlekedik. Ezenkívül
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hétvégeken tíz pár személy és négy pár gyorsvonat szállítja az utasokat.Télen pedig naponta hat pár személy-, három pár és egy nemzetközi gyorsvo-nat szolgálja az utasforgalmat. A gyorsvonat menetideje Pestig, nem egészenkét óra.A gazdaság, az áruforgalom éltető eleme a vasúti közlekedés, mely egy-ben nagy tömegek biztos, gyors és aránylag olcsó szállítását teszi lehetővé.Kőröshegy abban a szerencsés helyzetben van, hogy két vasútállomássalrendelkezik. A régebbi a szántódi, mely a 20. század első felében Szántód—Kőröshegy nevet vette fel. Balatonföldvár 1895-től, az első indóház megépítéseóta, szolgálja a kőröshegyi lakosokat is. Igaz, hogy mindkét állomás háromkm-re fekszik a község belterületétől, de már ma mindkettőt buszjárattalkönnyűszerrel elérhetjük.A vasútállomás irányítói, állomásfőnökei közül, többen is, bekapcsolód-tak Kőröshegy község társadalmi és kulturális életébe.A Szabadság c. újság 1889. júl. 21-i számából értesülhetünk arról, hogyakkor Weininger Kálmán volt az állomásfőnök, akiről nem a legjobb véle-ménnyel nyilatkoztak a nyaraló vendégek.Princz Aladár Nagykanizsán született 1880-ban. Iskoláit a szülővároskegyesrendi gimnáziumában végezte. Ugyanitt kezdett szolgálni, majd Buda-pest, Martonvásár, Velence és Bodajk vasútállomásokon teljesített szolgálatot.1923-ban került Szántódra. Tagja volt a község képviselőtestületének. Társa-dalmi és kulturális mozgalmakban komoly közreműködést fejtett ki. A sport-egyesület labdarúgó csapatának aktív tagja volt 9 .1942-ben Iványi Géza főtiszt töltötte be az állomásfőnöki tisztséget.Felesége Földváron pedagógusként működött.Később Halász Rudolf és Somfai Béla és Puchi László szolgáltak itt mintállomásfőnökök .1981-ben Szántód—Kőröshegy állomása vette át a műszaki irányítószerepet. Ekkor Kovács Lajos volt az állomásfőnök.
JEGYZETEK

1. Anjou-kori Okmánytár I I I .  k. 489 —494. old.2. OL P .  623. X. 2. cs. 6. sz. 355. cs. Kőröshegyi összeírások közt talált SzéchenyiGyörgy levele.3. PRL Fasc. 7. nr. 3/2. (1724).4. OL P .  623. Széchenyi család 228. 1., B., C.5. Uo.6. SML A kőröshegyi jobbágyfelszabadítási jegyzőkönyve 1849.7. Dr. Lukács Károly: Siófok fürdő fejlődése (1863 — 1943) Siófok 1946. 2. old.8. Pillér Dezső: Zamárdi krónika Kaposvár 1986. 51. old.9. Somogy megye Trianon után Szerk: Dömjén Miklós Bp. 272. old.10. Bor Ferenc állomásfőnök adatközlése.
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KOROSHEGY NEVE

A legnagyobb valószínűség szerint a kőrisfáról kapta nevét 1 . Ez a fafaj enneka területnek mindig is jellemző fája volt. A középkori határjárások leírásábanis találkozunk vele, mint határjellel (Kreuris tue= Kőristő) 2 . A későbbi gaz-dasági leírásaiban is előfordul „körös” néven. A -hegy utótag Somogybáncsak dombot jelent. Kőröshegyet félkörben dombok veszik körül.A Kőrös név, Darnay Kajetán szerint, „szittya” király neve volt, kinekországa Ázsiában terült el. Népe magával hurcolta ezt a nevet, és elhelyezteMagyarország számtalan helyén, még Somogybán is 3 .Érdemes megjegyezni, hogy a Malom-árok a középkori oklevelekbenKőrös-folyó néven szerepel. (Currus, Queureus, Keureusuuh, Kőröstuuch,rivulus, fluvius, csermely, folyó 4 ). Magyarország első katonai felvételén és NagyJózsef térképén is szerepel név nélkül. Akkor még Szántód mellett, a Tihanyi-rév átellenében érte el a Balatont. Valószínű a harmadik vízimalom építésekorváltoztatta meg az irányát.
Okleveleink a falu nevének különböző alakjait őrizték meg:

KeurushygKeuryshigKeurisigKeurisigKeuzenCaurisiKeurushijgKeurushigKeurishigKeureishigKeurishygKeurushegKevrushigKevrusheygKeureshygKerushygKeyryzyghKeurushegyKeuruzhyghKerushegKeurushyghKewrusheghKerusheghKewreshegh

(1082, 1225, 1226, 1229, 1230, 1232),(1082)(1082)(1082)(XI. sz.)(1102, 1103, 1175)(1175, 1187)(1187, 1213, 1215, 1216, 1225—1239, 1233, 1237)(1213, 1227)(1226)(1226, 1212)(1229, 1389—1390)(1233)(1237—40)(1246)(1260, 1389—1390)(1268)(1291)(1327)(1338)(1338)(1338, 1396, 1401—1406)(1396)(1396)
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Lazius térképe a Balatonról a XVII. századból
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(1396)(1386)(1387)(1396, 1459, 1474, 1495, 1522)(1397)(1416)(1455)(1467)(XV. sz.)(1518)(1572) Keoreshegy(1619) Kőrösinus, Kőrösiensis(1799)(1818) 5

KewroshegKeuresheghKerewshegKewresheghKereshegKewrushegyKwreshegKeresheghKerisheghKewreshegyKeores HegyKőrösKőröshegyKőrös hegyMeg kell említenünk, hogy eddig ismeretlen latin nyelvű kézirat, mely aplébánia anyakönyvéből került elő, még két nevét említi Kőröshegynek.A szövegből az  is kiderül, hogy a kéziratot Tikos István, az akkori plébános1819 és 1821 között írta®. Ebben az írásban Tikos Kőröshegyet ,,Keren”-nekés Kereszthegy-nek is nevezi. Ez utóbbi név Lipszkynél 7 és Oláh Miklós,esztergomi érsek írásában is (1536) előfordul.A török korban Kőrös, Kőrös város a neve, náhie székhely a törökkop-pányi szandzsákban.A község nevének térképen előforduló változatai a következők:Lázár deák (1514 — 1528) „Kereshet”, Wolfgang Lazius (1556), egyismeretlen térképész (1596) és Guiljelmus és Johannes Blaeu (1641) térképénegyöntetűen „Kewerewsek” a neve. I.  W. A Jáger (1686) ,,Koreshegy”-kéntemlíti. Pierre Schenk (1717) térképén „Kőröshegyd” vagy „Koroshegyd” aneve. Johan Christoph Müller (1709) térképén már a „Kőröshegy” nevettaláljuk. Utána Johan Jacob Lidi (1730-as), Mikovinyi Sámuel (1732) felvéte-lén, majd Nagy József (1802) és Karacs Ferenc (1813) térképén szintén „Kőrös-hegy” nevét láthatjuk. Krieger Sámuel (1763) „Körös Hegyiense” 8 , a I I .József-korabeli I .  katonai felvételén (1782—85) „Kőrös-hegy” kötőjeles alakotolvashatjuk.Kőröshegy nevének változatait a különböző tizedösszeírásokban is meg-találhatjuk :1572. évi úrbéri összeírás Keoreshegy,1677. Somogyi Regestrum Kórós hogy (Kőrös hogy),1691. Proventus Decimarum Kiressekh,1713. Extractus decimális Koroszhegy.
JEGYZETEK

1. Várkonyi Imre:  Somogy megye helységneveinek rendszere Kaposvár 1984. SomogyiAlmanach 41. sz. 12. old.2. Erdélyi László:  A pannonhalmi főapátság története Bp. 1902. I .  k .  359. old.3. Darnay Kajetán:  Adatok Somogy megye néprajzához Kaposvár 1917. 54  — 55. old.4. Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII.  század végéig Bp. 1882. I .  k .243. old.5 .  Csánki D .  Magyarország történelmi földrajza I I .  579. old.6. Badál  Ede :  Kőröshegy középkori templomainak történetéből Bp. 1955. (Kézirat) .7. Lipszky Joannes: Repertórium. . . Budáé 1808. 346. old.8. Bendefy —Nagy: A Balaton évszázados partvonalváltozása Bp. 1969. 75. 77., és82. old.
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KŐRÖSHEGY A KÖZÉPKORBAN

A tihanyi apátság alapítólevele, az 1092-es és az 1211. évi határleírások elsorol-ják és határokkal körülírják a monostor birtokait, melyek részben határosakKőrösheggyel. „Azon az úton leszáll a völgybe, aztán észak felé a határjelekhezazon útra, melyen Szántódról Kőröshegyre (Keuresheg) járnak a réteken,nádasokon átmenve fölhalad Földvárra a nagyútig, mely Kőristövére (Keuris-tue) vezet” 1 .Már itt is vagyunk a mocsarakkal, nádasokkal körülvett Kőröshegyen.(Az Árpád-korban sokkal magasabb volt a Balaton vízállása. Ekkor a Balatonvize elérte a falu szélét.)Kőröshegy minden valószínűség szerint Szent István halála után (1059?)Szent László összeírása előtt került a pannonhalmi apátság birtokai közé.Első okleveles adatunk Szent László király 1082. ápr. 22-én kelt oklevelé-ben a veszprémi káptalan birtokai közt sorolták fel: ,,. . .In predio Keurushyg,II .  vineas I. vinitorem nomine Pap et XVI. iugera térré. . . ” .  Tehát ekkor akáptalan gazdasága mellett két szőlővel egy Pap nevű szőlőművessel és 16hold földdel is rendelkezett 2 .Egy évvel később a kőröshegyi templom, illetve kápolna a pannonhalmiapátság birtokaként szerepel „capella S. Martini in Keurisig”.II .  Paschalis pápa 1102. évi oklevele már nem kápolnaként, hanem egy-házként sorolja fel Kőröshegyet. „Eccl. S. Martin in Caurisi” 3 , a közelébenlevő topéi, tordi középkori egyházakkal együtt. Az utóbbiak a középkorfolyamán minden valószínűség szerint a török hódoltság előtt v. alatt pusztul-tak el, ma csak egy puszta vagy dűlőnév jelzi létezésüket.Az eddig említett okleveleken kívül ugyancsak egyházként erősíti megKőröshegyet a pannonhalmi apátság birtokában III.  Sándor pápa 1175-benés II .  Orbán pápa 1187-ben. A sort tovább folytathatjuk III .  Ince (1216),III .  Hunor (1225), IX. Gergely (1232) pápa okleveleivel 4 .Annyit még tudnunk kell, hogy III.  Ince pápa 1215-ben Somogy megyeegy részét, így a kőröshegyi egyházat is, anyagi dolgokban a pannonhalmifőapátnak; egyházi dolgokban a veszprémi püspöknek rendelte alá.A 13. század elején már többet tudunk községünkről. Uros apát HetényIstván fiaitól Pétertől, Mátétól Athanetól 37 (Atanáz) márkáért megvett40 hold földet, melyből hat hold ganajos (trágyázott) volt, öt szolgával, továb-bá 12 hold erdőt, hat szőlőt s utóbb még két ekényi földet (egy eke=120 hold).Ugyanebben az időben az apát a kőröshegyi Szent Márton-egyház jövedelmét(1226) a monostor világítására és Isten háza díszítésére rendelte 5 .Az 1229. évi per kőröshegyi adatai összehasonlítási alapot adnak a kb. tízévvel későbbi összeíráshoz. Ezek szerint községünkben 22 mansió, öt aratrumszántó, öt hely kaszáló, mintegy nyolc hold (?) területű, 80 megművelt és 20műveletlen szőlőről és tíz hely erdőről (kb. 30 hold) tesz említést az összeírás®.
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A tizedek negyedét minden faluban a templom fenntartója, huszadátpedig a király embere kapta, míg csak II. András Somogy megye tizedeinekhuszadát el nem ajándékozta a székesfehérvári káptalannak, és ennek kedvéért,a tizedmentesség fejében IV. Béla át nem ruházta a pannonhalmi apátságra.Ahol az apátságnak plébániatemplom vagy kápolnája és hívei voltak, atemplom fenntartására szolgáló negyedrész, ,, a quarta fabrica”, az apátságémaradt a többi három résszel együtt, mert az mint somogyi tized megillette 7 .Tehát az eddigiekből kitűnik, hogy a 13. század elején a székesfehérvárikáptalannak is voltak itt birtokai, jövedelmei. (A tizedek ügyében indítottegyházügyi perek eljutottak egészen a pápáig.)IV. Béla, Albeus mestert (esztergomi kanonok, nyitrai főesperes) bíztameg, hogy írja össze a szentmártoni apátság birtokait, népeit és tartozásait.Az összeírás az 1237 — 1240 közötti állapotokat tükrözi. Az összeírásból megis-merjük a pannonhalmi apátság birtokait, jobbágyait névszerint is.A jobbágyok nevei Kőröshegyen (Keurusheyg) Albeus szerint: Szerda(Scerda), Gergely, Pósa, kik rokonaikkal, a gyermekeken és az ifjakon kívül,12 mansiót tesznek.Itt szolgál Pétörd (Peturd) harangozó, nyolc ház szolga: Sziköly (Sycula)fiaival Péntök (Pentrc) és Szombat (Zombath).Az egyháznak volt ott két ekére való földje, erdeje öt helyen, kaszálójakét helyen, marhalegelője pedig közös a faluval. Összesen tehát 22 háza, 240kis hold, földje volt itt az apátságnak, mely szerint egy háznak 11 kis holdjutott, mely megfelelt mintegy hat kát. holdnak.
Ha összegezni szeretnénk Albeus mester összeírását, a következő képetkapnánk :
12 jobbágy (Jobbagiones),8 lófogatot adó (Servi equestres),1 harangozó (pulsatores),22 Mansio,2 aratrum (eke alja) szántóföld, és1 kádár (Bucharius), akiről még szólni fogunk egy másik fejezetben8 .
1237-ben Unicus pap, a kőröshegyi Árpás fia, a faluban levő birtokát,házát, két hold vásárolt földjét, halála után, a Szent Márton egyháznakadományozta®.Ugyanebből az évből ismerjük a falu parochiás papját, Jakabot, akifőesperes, ő tehát kint lakott a plébánián a fent említett Unicus klerikussal 10 .1233-ban a kőröshegyi anyaegyházhoz tartozott Szárszó falu, ahol aveszprémi püspök építtetett kápolnát. Mivel a falu továbbra is a kőröshegyiplébániához tartozott, a tizedet a quarta fabricával együtt az apátság szedte 11 .A tatár pusztítás után alig telt el pár év, és a veszprémi püspök a pannon-halmi szentmártoni apátot és konventjét IV. Ince pápánál azért panaszoltabe, mert az ő joghatósága alá tartozó kápolna közül többet felgyújtottak éstönkretettek, az ő alatta álló papokat a világi bíróság elé idéztek. Akik önkéntnem mentek, azokat erőszakkal elfogták, és lóhoz kötve hurcolták a bíróságelé. Az Üdvözítőről nevezett tardi és a Szent Márton tiszteletére avatottkőröshegyi egyházat és még több kápolnát is az igazság ellenére kezeik közötttartanak, és több egyházat az ő egyházmegyéjében engedélye nélkül építet-tek.
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IV. Ince pápa 1246 augusztusában a zirci apátot és perjelt küldte ki azügy elbírálására. A somogyi főesperes és a pannonhalmi szentmártoni apátmég a 15. század elején is perben álltak a kőröshegyi ügy miatt12  .1272-ben az ábrahámi ciszterci apátság Moys (Majs) nádortól kapottbirtokokat Kőröshegyen.Az esztergomszigeti apácáknak 1338-bán és 1373-ban is voltak itt és akörnyéken birtokaik13 .1 358-ban Lajos király meghagyta a székesfehérvári káptalannak, hogy atihanyi apátság birtokainak határait járja meg. A káptalannak ez alkalombólkészült határjárólevele a vármegyék megjelölése nélkül sorolta fel az apátságbirtokait. A felsorolásban Kőröshegy neve is szerepel 14 .A hamis oklevelek sok zavart okoztak és okoznak a középkor tényezőinekfeltárásában, és igen sok bonyodalmat idéztek elő az egyházi perekben is.(A 14. század végén készült ilyen hamis oklevél, melynek Kőröshegy északirészében tíz házat és az attól keletre fekvő hegyet és tartozékait a tihanyiapátság birtokaként tüntette fel . . )Az a körülmény, hogy 1376-ban Kőröshegyen Jánossal, a pannonhalmiapátság jószágkormányzójának (provisor) nevével találkozunk, világosanmutatja, hogy megmaradt az apátság birtokában a somogyi jószágkezelésközpontja, tehát Kőröshegyen ekkor jószágkormányzósági székhely műkö-dött 15 .Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy Kőröshegynek nem csak egy-házi birtokosai voltak. 1386-ban Mária királynő birtokai közt szerepel, majdkirályi birtok.Zsigmond király, a délvidéki hadjárat és az első török háborúk után,bőkezűen jutalmazta azokat a főurakat, akik a harcban kitűntek. Ekkornyerte adományul, 1396-ban, a Pécznembeli Marczali Miklós testvéreivelegyütt Fejérkő várát összes tartozékaival. Ezek közül Kőröshegy mezővárostvámjával, vásárjogával és egyéb városi kiváltságaival együtt. A várhoz mégtöbb falu is tartozhatott, ezek neveit nem ismerjük.Zsigmond ugyanebben az évben hadba akarta állítani a keresztény hada-kat a terjeszkedő iszlám hatalom ellen. Ekkor Marczali, hadai élén, felvonultBudára 16 .Kereki vár első okleveles említése 1336-ból ismert, amikor Czikó a vár-nagya, tehát ennél valamivel korábban épülhetett. A 15. század utolsóévtizedében lakatlan. A 16. század közepén felrobbantották, valószínűlegazért, hogy a török ne fészkelhesse be magát17 .Somogy megye közgyűléséhez, 1405-ben, András mester, Benedekfejérvári prépost és káptalan megbízottja, panaszt emelt Miklós, szentmártoniapát ellen, hogy megbízóinak 1 196 szőlőből járó tizedét lefoglalták, s a ma-guk számára szedik. A fölsorolt birtokok neve és a szőlők száma között Kőrös-hegy neve is szerepel 103 szőlővel. András mester a tizedek ügyében igazságotés ítéletet kért. Hédervári Lőrinc nádor végre 1444-ben meghozta a káptalanranézve kedvező ítéletet, melyet a fejérvári keresztesek konventje által végre ishajtottak, és a felpereseket a megítélt tizedek birtokába bevezettette. Az or-szágos tanács végül is a somogyi tizedeket a fejérvári prépost és káptalanellenében Debrenthey Tamás és a szentmártoni apátság kormányzójának ésmonostorának ítélte oda18 .Tudomásunk van arról is, hogy 1416-ban a Heten-nembeli IstvánfiaPéter és testvérei is birtokosok a községben19 .
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1460-ban a Berzenczei Lórántfiak, 1467-ben, zálogban, az enyingi Törökcsalád birtokolja. 1474 óta a Marczaliakkal együtt a Báthoriaké 20 .Mátyás király, 1474-ben kelt oklevele szerint, megbízta a székesfehérvárikeresztesek konventjét, hogy iktassa be Báthori István grófot és testvéreit:Andrást és Lászlót a Somogy megyei Babócsa és Fej érkő, s a Zala megyei ésminden tartozékainak: Segesd, Zabar, Kálmáncsa, Marcal, Somogyvár,Kőröshegy, Szentlászló, Mánhida birtokába. A királyi kiküldöttek közt voltCsehi Miklós is.Ugyan ez év augusztusában kelt oklevélben a székesfehérvári kereszteskonvent jelentette, hogy Mátyás király parancslevele szerint Csehi Miklóskirályi és Lőrinc pap konventi kiküldött, Mária Magdolna napján, beiktattákBáthori Istvánt a fent nevezett birtokokba. A jelenlevők közt ott volt, töb-bek közt, Csokonai Imre is 21 .Marczali László és neje, Báthori Katalin még ebben az évben (1474) kötöttörökösödési szerződésben, Báthori Istvánnak és testvéreinek vallották be,akiket még ez év folyamán a Marczaliak itteni birtokába iktattak. Ettőlkezdve Báthori István, országbíró a vár tartozékainak ura és birtokosa.Időközben, 1490-ben, Meggyesaljai István szerzett reá jogot, majd1495-ben II. Ulászló újra a Báthoriaknak juttatja ezt a birtokot 22 .1497-ben Báthori György, kőröshegyi birtokából a mindszenti (ma Bala-tonszemes) kolostornak engedte át három szőlőjét, nevezetesen: két Theke-news-i (ma Tekenyős-dülő) és egy Dynnyes földi szőlőjének jövedelmét hetikét szentmise végzéséért 23 .Már a 13. század elején említik a falu plébánosát. 1502—03-banSebestyén (Sebastianus) a község plébánosa, aki még 1518-ban is itt működött.De mellette ott találjuk Albert, Bertalan, Lőrinc, Gergely és Mihály oltárospapokat is. Minden valószínűség szerint, a plébános kivételével, nem világipapok, hanem az itt lakó bencés szerzetesek (esetleg már ferencesek) voltak,hiszen egy faluban, egy plébánián hat világi pap aligha működhetett abban azidőben, különösen akkor, ha tudjuk, hogy a településen már egy másik szer-zetesrend tagjai is éltek 24 .Talán az lehet az igazság (de is csak feltevés), hogy a veszprémi püspök-séghez tartozó plébánia templomhoz tartozó parochia területén a bencéseknekis lehetett egy kolostoruk, egy szerzetesi célra készült egyházzal, kápolnával,kisebb templommal. (A kaposszentjakabi XI. századi bencés monostorhoztartozó bazilikás templomtól északra egy nyolc szögletű, világi plébániatemp-lom állt, ahol a keresztelést és a temetési szertartásokat végezték. E templomköré temetkezett a falu 25 . Ez azért is valószerű, mert a tatárjárás után, márkápolnaként emlegetik a bencések templomát. Másodszor azért, mert ezen akörnyéken találtuk meg a település legnagyobb kiterjedésű temetőjét.Ettől függetlenül, a többi birtokos mellett, Kőröshegy egy része meg-maradt az apátság birtokában, és ott nem csak gazdasági telepet, hanem azott élő szerzetesek számára rendházat, apátsági székházat és kolostort is fenn-tartott.1533 —34-ben Török Bálint a konvent és a király ellenére foglalta le asomogyi tizedeket. 1535-ben hivatalosan is bérbe vette 3000 Ft-ért 368 falu,puszta, jószágból álló somogyi tizedeket. Török Bálint mellett Pekry Lajos isszedte a somogyi tizedek egy részét 26 .
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Az apátság foki,,kés”-ének tisztje, Huszár Egyed, a pecsétpénzek miatt afejérvári polgároktól egyes tárgyaikat, pénzüket, néha mindenüket elszedte.Vizsgálat indult ellene. Máté pannonhalmi apátot és a konventet Kőröshegyvárosába, Huszár Egyedet pedig Fokon a nádor elé idézték. (A város említéseés a per lezajlása is bizonyítja, hogy ebben a korban, a település jelentősfontos volt.) 27
A tizedek a 16. század huszas éveiben csak kisebb részben voltak bérbeadva, legnagyobb részüket házilag kezelték. A kőröshegyi, csepely völgyi,somvölgyi, csajági, kajári, foki kések tizedeit Fok, Ságvár, Som, helységekbena pecsét pénzt még 1522-ben a főapátság szedeti. A tepeji predialistára, CherFerencre bízta a fent említett jövedelmek szedését. A kormányzó nem csakbeszedette, hanem értékesíthette is a terményeket. A kőröshegyi kúriát, szék-házat köteles volt tataroztatni, szükségletekkel ellátni 28 .A pannonhalmi főapátságnak, 1535 — 1708 között, a községben mégvolt egy portája, társbirtokosai Pekry Lajos és a mindszenti remeték; demár 1583-ban Ungnad Kristóf, a század végén pedig Nádasdy Ferenc voltaz egyedüli birtokos 29 .

A FERENCESEK KŐRÖSHEGYEN
A ferencesek csak a 15. században telepedhettek meg Kőröshegyen, mertitteni kolostoruk a cseri (szürke kámzsás) barátok csoportjának salvatorianus,másnéven observans (szigorú szegénységet tartó) rendtartományához tarto-zott.Ez a rend 1339-ben alakult meg Boszniában, és innen jött hazánkba a15. század elején.Magyarországon Ozorai Pipó, temesi főispán 1418-ban honosította meg.Központja Ozora volt. Az ozorai őrséghez tartozott a kőröshegyi konvent is.A cseri barátok hittérítői munkát fejtettek ki. A török elleni harcokban,a déli végeken, ők voltak a seregek lelki gondozói, vigasztalói, bátorítói,fellelkesítői. De foglalkoztak gyóntatással, igehirdetéssel is. Kapisztrán Jánosis e rendnek volt a tagja. Hunyadi János és a főúri családok támogatták arendet. 1459 és 61 között éppen Dunántúlon négy új kolostort építettekszámukra. A kőröshegyi templomukat, minden valószínűség szerint, a községakkori földesura, Báthori István országbíró építette a 15. század másodikfelében 30 .A templom keletelt, anyaga: tégla és terméskő. A szentély valamivelkeskenyebb, mint a templom hajója. Nem törődtek díszes, tornyokkalhangsúlyozott homlokzatok kialakítására. A tornyot nem a főbejárathoz,hanem a szentély mellé építették. A gyakorlati élet követelményeit tartottákszem előtt. Az a cél vezette őket, hogy misézés és zsoltározás közben hamarelérjék a tornyot, illetve a harangokat, hogy az istentiszteletet, illetve misekezdetét és részeit jelző harangozást gyorsan elvégezzék. A templom északioldalához kolostor épült, melynek területe meghaladta az ezer négyzetmétert.A templom hajójából csúcsíves ajtó nyílt a kolostorba. A kolostor mindenvalószínűség szerint kétszintes volt 31/ a •1506-ban és 1516-ban Kőröshegy az ozorai őrséghez tartozott. Gvárdian-jai 1529-ben Tövisi Imre, 1530-ban Hederhely András, 1531-ben Salánki(Sallangi) Tamás, 1533-ban újra Hederhel (Hederhely) András.
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Még 1535 elején 12 ferences élt a kolostorban Hederhely gáardián vezetésemellett. A miséspapok közül Dalmadi Máté, és Csabai Kelemen gyóntatással,Vállaji Jakab, Kölesei Benedek és Mernyei Mihály igehirdetéssel foglalkoztak.A segítőtestvérek közül az egyik saru varráshoz is értett.1535-ben Dalmadi Pál lett a guarnián.1537-ben a rendi közgyűlés nem rendel ki guardianokat Kőröshegyre.1542-ben pedig úgy határozott a káptalan, hogyan egervári szerzeteseknekadja át az élelemgyűjtés jogát azokban a falvakban, ahol azelőtt a kőröshegyiferencesek koldultak, ha ugyan „el mernek oda menni”.1532-ben nagy veszteség érte a kőröshegyi ferenceseket, Meghalt BáthoryAndrás tárnokmester, a község földesura. Pekry Lajos, a szlavóniai lovas-kapitány, az örökösen pénzzavarban szenvedő és katonáit fizetni nem tu-dó kőröshegyi földesúr, Báthory András bátyjának, Báthori István nádor-nak az özvegyét vette nőül, és a maga részére akarta Kőröshegyet elfog-lalni, megszerezni.Pekry I .  Ferdinánd főasztalnokmester, egyik levelében, azt panaszolja,hogy Báthory, az országos főkapitány igen sok fegyveres zsoldosával, ágyúk-kal, szakállas puskákkal felfegyverkezve, megtámadta Somogy megyébenlevő Ötvös nevű várát.Báthory panaszából pedig azt tudhatjuk meg, hogy Pekry sem maradtadós, mert ő ,,. . .a  panasztevőnek Kőröshegy nevű mezővárosában, katonái-val együtt, rátört a Szent Ferenc rendjének, kolostorából átépített, erődítmé-nyére, s ezt az erődöt kegyetlen ostromgyűrűbe fogva, jó néhány napon éséjszakán át kíméletlenül ostromolta, végül is felgyújtotta, s mind az erődít-ményt, mind pedig a kolostort porig égette és elhamvasztotta.”A tudósítás nem egészen pontos. Az igazság az, hogy Báthory Andrásemberei meghalt uruk fiai számára akarták megtartani a helységet, behúzód-tak a kolostorba, és ott védték magukat Pekry katonái ellen. Az is igaz, hogyPekry felgyújtotta a kolostort, hogy őket onnan kizavarja. Célját azonbannem érte el, mert szerencsére a templom teteje nem gyulladt meg, a kolostortetejét pedig helyreállították, s a ferencesek még egy darabig Kőröshegyenmaradtak 31/b ■(Amikor már Kőröshegyen a török az úr, Tihanyvár birtokainak és tar-tozékainak 1572-i úrbéri összeírásában „Possessio Keoreshegy magnificidomini Nicolai Báthory” a földesúr.) 32
A templomosok egyházi lovagrendje Szent Bernát szabályait fogadtael (1118). A templáriusok vagy templomosrendi szerzetesek a 12. század köze-pén nálunk is megtelepedtek. Nálunk csak egyszerűen „vörös barátokénaknevezték a vörös keresztről, melyet mellükön viseltek.Már IX. Gergely (1198-ban), majd IV. Ince pápa (1253) szól a magyarok-hoz, az utóbbi pedig a hozzá tartozó Szlavónia uralkodójához a szerzetesrendalapításával kapcsolatban 33  .Környékünkön (Kerekiben) már 1193-ban a rendnek voltak birtokai.Padányi Bíró Márton egyházlátogatási jegyzőkönyve említi a két romtemplomot, egyiket a falu közepén nyugatra, a ferences kolostortól mintegy600 m-re, a másikat innen délre, egy puskalövésnyire. Keresztesekről nembeszél, csak annyit mond, hogy a falu közepén álló templomnak két boltozatoskápolnája még ép. Ez, az egész templommal együtt keresztalakúnak látszott 34 .
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Vályi András 1799-ben ezt írja Kőröshegyről: „ . . .A’  Török birodalmaelőtt nevezetes hely vala, bizonyittya a’ nagy roppant Templomja’ melletteegy tágas volt Klastromnak alapja, temető helye nagy, egy más templomnakdüledékei is, melly kereszt formára volt építve, a’ hegynek napnyugati oldalánlátszanak meg . . . ” 35
A keresztesekkel kapcsolatban többen is hivatkoznak Fuxhoffer Monas-teriologiájára.Badál Ede bebizonyította, hogy a keresztesek eddig ismert okleveleinem említik Kőröshegyet. Fuxhoffer pedig egyik kiadásában sem említiKőröshegyet a keresztesek rendházai között.Fuxhoffer kéziratának van ugyan egy része, amely kifejezetten a bencé-sek Szent Kereszt apátságáról beszél és nem a keresztesekről. ,,Sed pristinimonachi, monachaeque paucis contenti, compendio secundam S. Benedictihabitarunt, quodque facile existere poterat in ea aedificii cruce” 35 .Ennek ellenére Tikos plébános 1819 —21 között írt latin nyelvű feljegyzé-sében a következőket írta: „Fokozatosan az idők viszontagságainak következ-tében a keresztes vitézek rendjéhez került, úgy hogy jeruzsálemi II. Andráskirály uralkodása alatt már a keresztesek népei laktak a kőröshegyi monos-torban.” Majd így folytatja: . .Károly Róbert király adománya által mégismegalapították a Szent Kereszt apátságot, királyi adománnyal együtt, apátiszékhely lett. . . ” 37

Csorba József is említi monográfiájában ezt a kolostort, illetve a templo-mot: ,,A’ vörös barátokról maradt templommal” 38 .Zombory Gusztáv 1863-ban ezt írja: „Az említett klastrom és templomomladékai hajdan a templáriusok lovagrendjének tulajdona volt” 39 .Szabó pedig a következőket írja művében Kőröshegyről: „Hajdan akereszteseké. Aztán az obszervánsoké (salvatoriánusoké), akinek ozorai őrsé-gében már az 1506-iki tabulán szerepel. 1542-ben már nem állt fönn. Elpusz-tult”  40 .Az elmondottak alapján feltételezhető, hogy Kőröshegyen a keresztesek-nek is volt egy temploma, kolostora.
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A MEZŐVÁROS

A Balaton-part legfontosabb révhelyénél, Szántód közelében, fontos útvona-lak találkozási pontjánál alakult ki a 14. században Kőröshegy mezőváros.1175-ben és 1187-ben még csak villa (Eccl. S. Martini in villa Keurisis,Keurushijg), 1327-ben possessio, tehát lakói már cívisek, azaz polgárok.(Cívis de Kewrushegh.)Kőröshegy piactere először 1382-ben szerepel az összeírásokban. (Fórumin Kerushegh.)1396-ban már oppidum (Oppidum Kewrushegh), 1455-ben csak posses-sioként említik, de 1474-ben újra oppidum 1 .Ha a mezővárosok kritériumait vizsgáljuk, első helyre kell tennünk avásárhely kérdését. Már 1386 és 1396 közötti időben Fejérkő  —Kereki várávalegyütt a királynéi váruradalom mezővárosi piachelye. 1396-tól a Pécz nembeliMarcali, majd a Báthory uradalom előbb említett úthálózat és átkelő helykereskedelméhez kapcsolódó mezővárosa. Bizonyos kiváltságokat a törökhódoltság alatt is megtartott. Érdekes, hogy még a 18. század közepén istalálkozunk Kőröshegy vámházával 2 .A piactér Kőröshegy esetében nagy kiterjedésű lehetett (de elképzelhető,hogy a városnak volt még egy másik tere is, a régi ispán háza előtt levő monos-tor előtt).Az biztos, hogy a vásártér még a jobbágyfelszabadítás idejében és utánais itt volt a főtéren. „Ha búcsú vásár alkalmával . . .  a központi térre építené-nek is sátorok, azoktól helypénzt, a polgárság mint különben is jogán túllevőt ne követelhessen 3 .Csak a 19. század végén és a 20. század elején került a vásártér a falu délirészére, a mai TÜZÉP és a labdarúgó pálya helyére.Régen ősszel és tavasszal volt egy-egy országos kirakodó vásár. Ezenkívülaugusztus utolsó keddjén is.A kőröshegyi búcsút, mely egyben vásár is volt július első vasárnapjántartották. Sarlós haváról, „Sarlós” búcsúnak is nevezték.A Jézus vére hullása elnevezésű búcsút és vásárt a 20. században márBalatonföldváron tartották. Eredete a török hódoltság előtti korra nyúlikvissza. Ezt július második vasárnapján tartották.A harmadikat, melynek helye Szántód volt, Szent Kereszt felmagasztalá-sának tiszteletére rendezték.A legutóbbi időben szept. 14-én rendeztek búcsút és vásárt községünkben.Már a várossá alakulás előtt is laktak kézművesek a községben. Al-beus mester összeírásában (1237 — 1240) is szerepel Kőröshegy kádára.1535-ben az egyik ferencesrendi segítőtestvér saru varrással is foglalkozott.A 16. század második felében, az 1546 és 1580 közötti defterek több kovácsot,molnárt és kereskedőt is összeírtak. A kender és len termesztés bizonyítja,hogy takácsok is dolgoztak a városban. Ezt igazolják a későbbi összeírások.
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A 18. század legelején alakult pintércéh sem születhetett meg előzményeknélkül. A somogyi mezővárosok közül Kőröshegyről mondhatjuk el, hogy aszőlőművelés és borkereskedelem központja.A középkorban több egyházi birtokos tulajdonában van. A l l .  századtólbirtokos a pannonhalmi bencés apátság, sőt az egyik birtok központ is itt volt,melynek jószágkormányzója itt székelt. Az okleveles adatok és egyéb forrásokazt bizonyítják, hogy a pannonhalmi apátság a 12. század után is birtokosmaradt Kőröshegyen. 1367-ben a kőröshegyi bencés préposttal, jószágkor-mányzóként találkozunk. Ez azt is jelenti, hogy a gazdasági telep a pannon-halmi bencés rend az ott élő szerzetesei számára egy apátsági székházat, egykisebb-nagyobb kolostort kápolnával vagy templommal is fenntartott, fenn-tarthatott.Az ezt megelőző évszázadban alakultak ki a székesfehérvári káptalan és aJános lovagok, az ún. keresztesek kőröshegyi birtokai is.Több forrás is említi a település határához tartozó Szent Kereszt apátsá-got is konkrét helymegjelölés nélkül. Ezt egyesek a keresztes vitézek, a temp-láriusok egyházi lovagrendjének kolostoraként tartják számon, vagyis szerin-tük a keresztesek birtokában valamilyen épület és templom is állott volna.Erről a templomról annyit tudunk, hogy kereszt alakú volt, a 18. századközepén mindkét oldalkápolnájának boltívei is épek voltak, de még senkinem bizonyította, hogy az ispán és a kovács háza között, mesterségesen fele-melt helyre a keresztesek építették volna ezt a templomot 4 .Az mindenesetre biztos, hogy a középkorban Kőröshegy városánakhárom temploma volna, csak még azt nem tudjuk biztosan, hogy a háromközül melyik volt a plébánia templom, mert a Szent Márton -plébániatemplomplébánosa a veszprémi püspökséghez tartozó világi pap volt. (Már 1237-benKőröshegy parochiás papja Jakab, főesperes volt.) 1518-ban pedig hat oltáraés ugyanannyi alteristája misézett a plébánia templomában.),,A templom mindig a központban állt. Egyúttal a falu magját is jelölte,ahol néhány utca egyenesen a templomhoz vezetett.” ,,A templom a fórumon,a piactéren állt, ahol egy bizonyos napon hetivásárt tartottak, ahova behord-ták a távoli és közeli környék áruját. A földesúr vámszedői itt szedték avámokat” — írja Magyar Kálmán 5 .Kőröshegy településszerkezete ekkor nagyon érdekes képet mutatott.A falu Fő utcájától nyugatra párhuzamosan haladt a Belső utca. Ezt a kétutcát három utca, illetve köz kötötte össze. Mindhárom utca a templomokmellett haladt el vagy oda vezetett.Ha a II .  József korabeli térképre tekintünk ezt a városszerkezetet mégekkor is szemlélhetjük. Megfigyelhetjük még azt is, hogy a falu szélén, többhelyen is, nagyobb épületnyomokat látunk. Ebből is következtethetünk, hogya kúriák a hozzá csatlakozó telekkel vagy gyakran allodiumokkal nem mindiga falu közepén helyezkedtek el, hanem inkább a falu szélén, általában kiemel-kedő ponton épültek Kőröshegyen is, és gyakran szoros kapcsolatban voltaka földekkel is 6 .A Széchenyiek kastélya is a falu déli szélén a 17. század végén épült.A kastélynál korábban épült a falu egyik központjában a reformátusoktemploma is.A nagybirtok, a földesúr jelenléte is bizonyítéka Kőröshegy városi jelle-gének. Ebben az időben csak nagyobb hatalommal rendelkező földesúr volt
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képes a települések védelmére és fejlesztésére kereskedelmi központ kialakí-tására. így lett a Marczalliak révén, a 15. századtól Kőröshegy mezővárossá.De 1474 óta velük együtt a Báthoriaké. Kihalásuk esetére MegyesaljaiMóricz fia István 1490-ben szerzett magának jogot Fejérkő várához. A Bátho-riakra nézve az adományt II. Ulászló király 1495. máj. 25-én megújította7 .Kőröshegy a török korban is megtartotta városi kiváltságait, nemcsakazért, mert nevét Kőrös városnak írták, nemcsak azért, mert a törökkoppányiszandzsák 22 községből álló náhijének a székhelye, központja, hanem azért is,mert kincstári birtok volt, és így egy összegben fizette az adót a török szul-tánnak.A tihanyi, illetve a foki rév, illetőleg vámrésze tehát egyidőben többtulajdonos kezében lehetett, vagy több, egyidőben működő átkelőhelyről voltszó8 . Ez utóbbi megállapítás azért is érvényes Kőröshegyre, mert a 18. századlegelején önálló révvel rendelkezett. Ez a rév minden valószínűség szerintmár a török hódoltság alatt is közlekedhetett, annál is inkább, mert a hódolt-ság alatt magas volt a Balaton vízállása, és volt olyan idő, amikor a szántódirévben a hajók, a komp nem tudott kikötni, sőt a félszigeten közlekedni semlehetett.Ha összegezzük a mezővárosok kritériumait és azt Kőröshegyre vonat-koztatjuk, megállapíthatjuk, hogy a földesúr, a nagybirtok, piacközpont,vásárhely oklevelekkel bizonyítható tény. A kézműves lakosság jelenléteugyancsak. Az önkormányzati jog, az egy összegben fizetett adó még a törökhódoltság alatt is létezett. Az úthálózat és a rév megfelelő biztosítékot adotta kereskedelem, az áruforgalom lebonyolításához. A templomok, kolostorvagy kolostorok megléte az előbbieket csak alátámasztja. Egyedül az ispotálylété t nem tudtuk kimutatni.
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KŐRÖSHEGY VÁROSA (VÁROS-IKŐRÖS) A KŐRÖSHEGYINÁHIJÉBEN (1546-1580)
HÓVÁRI JÁNOS

Külső-Somogy északnyugati része, a Kőröshegy, Csege, Pusztaszemes, Visz,Látrány, Balatonszemes és a Balaton által határolt terület az oszmán uralomidején kisebb-nagyobb változásokkal közel százötven esztendeig különállóközigazgatási egységet, náhijét (nahije-i Kőrös) alkotott. Ennek a koppányiszandzsákhoz tartozó területnek Kőröshegy volt a központja, amely a 16 — 17.század folyamán végig megőrizte mezővárosi jogállását. A török összeírokilyen értelemben nevezték a török forrásokban egy náluk meghonosodottmagyar jövevényszóval városnak (város-i Kőrös = Kőrös városa). Ez a jogállása környéken csak Koppányi, Karádot, Balatonendrédet, Marcalit, Csákányt skét romos helyet Fonyódot és Lakot (öreglak) illette meg.Köröshegy török uralom alatti történelme minden pusztulás és rombolásellenére szerencsésnek mondható. A város és lakói átvészeltek minden vihartszemben a környék több elpusztult településével. Nem csodálkozhatunk azon,hogy Kőröshegy a környék meghatározó erővel bíró településévé vált. Ittvoltak a legbiztosabb életfeltételek. A templomairól a török uralom előtt ishíres település a 16. század második felében a környék reformációjának köz-pontjává vált s ezzel Külső-Somogy nyugati felének, amolyan szellemi köz-pontja is lett.A török időkből fennmaradt forrásaink esetlegesek. Ám viszonylag bőségestörök anyag áll rendelkezésünkre az 1546 — 1580 közötti időkre vonatkozóan,így a török uralom első szakaszát, a tizenötéves háborúig terjedő időszaktörténelmének problémáit jól át tudjuk látni. A későbbi korról valószínűlegsokkal több forrás maradt fenn ám azoknak még feltárása is alig kezdődött el.így munkánkban érdemben csak a 16. századi viszonyokkal tudunk foglalkozni.

A KŐRÖSHEGYI NÁHIJE KIALAKULÁSA ÉS TERÜLETE
A török hódítás éke 1545 őszén érte el a Balatont Endréd és Kőröshegy térségét 1 .A török adminisztráció Tolna—Baranya felől szerveződött meg. Bizonyosanezzel magyarázható, hogy a környék első török összeírása a mohácsi szandzsákdefterében maradt fenn. Az 1544 —45-ben meghódított nyugat-tolnai és kelet-somogyi s Balatonendréd— Enying környékére benyúló Veszprém vármegyeihelységeket két szandzsákba osztották be: a simontornyai és a koppányiszandzsákokba.A simontornyai szandzsák a simontornyai, ozorai, tamási, endrédi ésanyavári náhijékre oszlott 2 . A koppányi szandzsák amolyan somogy-tolnaiközigazgatási egység volt. Tolnából ide tartozott a dombói (dombóvári) és aszakcsi náhije, Somogyból pedig a koppányi, karádi, köröshegyi, marcali ésátnyúlva Zalába a zalavári (időnként keresztúri) és a vasvári náhije.
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Nincsenek pontos adataink arról, hogy a simontornyai és a koppányiszandzsákok mikor alakultak meg. Dávid Géza 1546-ra, a simontornyaiszandzsák első összeírása elkészülésének idejére, teszi az előbbi megalakulását 3 .A koppányi szandzsák felállítását is tehetnénk 1546-ra, ha tudnánk, hogyvalóban létező szandzsákról van-e szó. A törökök gyakran írtak össze olyanterületeket, akár szandzsákokat is, amelyek defacto nem álltak uralmuk alatt.Ilyen esetekkel az 1565. évi koppányi defterben is találkozunk, amikor isolyan Kanizsa környéki falvakat is összeírtak, amelyek szoros magyar védelemalatt álltak  4 . A koppányi szandzsák 1546-ban történt megalakulása azértkérdőjelezhető meg, mert legközelebb csak 1550-ben találkozunk a szandzsáknevével. Az első koppányi szandzsák bégről (Véli bégről) az első említéssel1552. július 9-én és szeptember 2-án történt említés 5 . A budai vilájet pénztárinaplója bevételi jegyzékében megtaláljuk azokat a jövedelmeket is, amelyek1550. január 20. — 1551. január 9. között a szandzsák területéről folytak be  6 .így bizonyosra vehető, hogy 1549-ben már valójában működő szandzsák-kal van dolgunk. Az 1546 —49 közötti időszak történetéből nincs olyan forrá-sunk, amely a koppányi szandzsák defacto működését egyértelműen eldöntené.A simontornyai szandzsák történetét nem használhatjuk fel analógiaként,mivel ott  1546 júniusáról van olyan forrás, amely simontornyai szandzsák-bégről tudósít, igaz néven nem nevezi 7 .Részünkről úgy gondoljuk, hogy a törökök Külső-Somogyot, így a kőrös-hegyi náhijét is, 1546 után már ellenőrizni tudták. A magyar védelmi vonalFonyód—Lak —Kaposvár vonalára szorult vissza. Kőröshegy és környékétmár sem a tihanyi magyar őrség, sem az ezekben az években kiépített fonyódivár védői, sem tudták uralmuk alatt tartani 8 .Ám azt, hogy a török uralom 1549-ig milyen szervezettségi fokon állotttovábbi kutatásoknak kell eldönteniük.A kőröshegyi náhijéről több 16. századi török forrás is fennmaradt.Ezek közül a demográfiai és gazdasági viszonyokra vonatkozóan 5 tahrirdefter (részletes összeírás) 15469 , 1552 10  , 1565 11 , 157012  , 1580 13  és az 156314  ,1573. 15 , 1574. 18 , 1576. 17 , 1580. 18 évi dzsizje (fejadó) összeírások állnak rendelke-zésünkre. A török birtokosokról, a koppányi szandzsákban állomásozó törökkatonaság javadalombirtokairól az 1565 19 , 1570 20 , 1580 21 , 1631 22 . évi timárdeftereket ismerjük, amelyek közül az utóbbi csak egy-két adatot tartalmaz akőröshegyi náhijére vonatkozóan. Ezek közül a magyar történészek csak adzsizje defterekhez és az ún. 1562. évi — valójában 1570. évi  23 — és az1631. évi timárdefterekhez fértek hozzá, mivel ezeket Velics Antal a múltszázad végén — több kevesebb hibával — közzétette. A török uralomra vo-natkozóan azonban a tahrir defekterek tekinthetőek a legfontosabb forrásnak8 így Velics Antal forráskiadványa alapján csak igen keveset lehetett tudni ahódoltsági viszonyokról. A fentieket egészíti ki a koppányi szandzsák 1586— 1588. évi ruznámcséje, amely a török birtokosok javadalmainak növeléséttartalmazó jegyzék 24 .A török tahrir defterekhez hasonlítható összefüggő magyar források nemállnak rendelkezésünkre a 16 — 17. századból. A dikális konskripciókban(1534, 1536, 1546, 1548, 1550, 1557, 1564, 1582, 1596, 1598, 1599 25 ), amelyekkezdetben minden lakott településre kiterjedtek csak a tehetősebbeket írtákössze s a török uralom alatti területekre vonatkozóan nagyon megbízhatat-lanok. A kőröshegyi náhije lakóinak demográfiai, gazdasági viszonyairól csak azegyházi tizedekről készített kimutatásokból találhatnánk csak olyan mélységű
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adatokat, mint a tahrir defterekben. A külső-somogyi tizedjegyzékekből csupántöredékek maradtak fenn. Csak azoknak a falvaknak a tizedeit ismerjük,amelyek a tihanyi várnak fizették decimáikat. A kőröshegyi náhijéből Bálvá-nyos, Csege és Teleki ezek közé tartoztak s így lehetőség nyílik a magyar éstörök források összevetésére. Mindezek mellett több magyar töredék forrás állrendelkezésünkre a kőröshegyi náhije falvaira vonatkozóan. Ezek az i t t  birto-kos családok (tóti Lengyel, Sankó, Nádasdy, Fáncsy) és egyházi birtokosok(tihanyi apátság, székesfehérvári őrkanonokság) levéltáraiból, illetve az emlí-tettekkel kapcsolatban álló famíliák és intézmények levéltáraiból kerültekelő 28 . Mivel Magyarországon nem folyik ezeknek a forrásoknak a rendszeres ésátfogó feldolgozása, a valójában fennmaradt történelmi tényanyagnak csaktöredékét ismerjük.Bizonyos, hogy a Dunántúli és a Duna-melléki Református Egyházkerületlevéltáraiban a reformációra vonatkozó leírásokban több olyan adatot istalálhatunk, amelyek a kőröshegyiek s a környező falvak mindennapi történe-tében segít eligazítani bennünket 27 . Jelen munkánkban mi az említett törökforrások feldolgozására vállalkozunk s ezeket ahol szükséges, a fennmaradtmagyar kútfőkkel összevetjük.

A KŐRÖSHEGYI NÁHIJE TERÜLETE
A kőröshegyi náhije területét nem lehet egészen pontosan meghatároznimivel az ide tartozó települések a török összeírásokban gyakran változtak-Nehéz eldönteni, hogy ez az írnokok hibájából történt így vagy valamilyenkövetkezetesség rejlik bennük. A náhije fő váza azonban jól kivehető. Anyugati határt a Szántódot és Csege pusztát (ma Bálványos) összekötő vonala Kőhegy és a Jaba folyó közötti erdőség jelentette. Itt a kőröshegyi náhije asimontornyai szandzsák endrédi náhijével volt szomszédos. A déli határvonalCsege —Bálványos —Pusztaszemes —Szólád —Teleki —Látrány vonala volt, az-az Északról követi a Sérsekszőlős —Kötcse—Nagcsepely—Visz — Látrányutat. A nyugati határ pedig a Látrány—Péntekhely — Szemesi berek volt.Ez az északon a Balatonnal záródó négyszögön belül volt Szemes — Őszöd—Szárszó és Kőröshegy. így ezek a ma is meglévő falvak (puszták) voltak azok ahelységek, amelyek mindig a köröshegyi náhijéhez tartoztak. Ez alól csak egyrejtélyes kivétel van: Őszöd. Igen szokatlan jelenség az, hogy a náhije közepénlévő települést csak az 1546, 1552. évi összeírásokban találjuk meg. A többiösszeírásban Öszödöt a kőröshegyi náhijét délről és nyugatról körülvévőkarádi náhijében találjuk. A törökök eljárásmódja szokatlan s így vagy komolyföldrajzi tájékozatlansággal kell számolnunk a török összeíróknál vagy pedig
Őszöd falu lakói a Teleki —Szólád vonalra, vagy attól délebbre költöztek volnaát  1552 — 1565 között. Lehet az is, hogy a mai Őszöd falu sokkal közelebb van aBalatonhoz, mint a középkorban. Ha a régi Őszöd a mai Szólád —Telekivonalában feküdt, akkor találunk magyarázatot arra, miért került át  a településa kőröshegyi náhijéból a karádiba.Az 1546. és az 1552. évi tahrir defterekben Visz falu nevét is megtaláljuk.A későbbiekben nem szerepel az összeírtak között. Nem került át a karádináhijébe, hanem bizonyosnak vehető, hogy elnéptelenedett. Amikor 1570 és1580 között eflakokkal vagy ahogyan a korabeli magyarok nevezték őket
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rácokkal a törökök újratelepítették, akkor már a karádi náhije falvai közötttaláljuk meg. Szőlős, a mai Sérsekszőlős területén lévő Szőlős pusztát csak1546-ban írták a kőröshegyi náhijébez, később 1565-től a karádi náhije tele-pülései között szerepel.Az 1563. évi dzsizjedefterben a köröshegyi náhije falvai közé írták Kis-gyugy-ot, Csabát, Huzdot és Vadét. A Tab melletti Csaba s a Gamás környékiVadé a többi összeírásokban a karádi náhijében szerepelnek 28 . Kisgyugy pedigaz endrédi náhije települései közé tartozott  29 . A A Kőröshegyhez való közelségemiatt kerülhetett be ezen összeírás falvai közé. Húzd a karádi, endrédi éstamási náhije találkozási pontjában volt. A török írnokok rendre az utóbbitelepüléseivel együtt jegyezték fel 30 . Rejtély számunkra, miként került aköröshegyi náhije 1563. évi dzsizjedefterébe.Több település — Aszófő, Árok ill. Árokfő, Kisköp és Kuti — lokalizáció-jával kapcsolatban nehézségek merülnek fel. A török kor előtti bőséges forrás-anyagban Somogybán nem bukkantunk Aszófő nevű helységre. Ennek ellenéregondoltunk arra, hogy mégis lett volna egy ilyen település. Elképzelésünkigazolására azonban semmiféle bizonyítékot sem találtunk. így arra a követ-keztetésre jutottunk, hogy a köröshegyi náhijében szereplő helység a Tihanymelletti Aszófővel azonosítható. Ez azt jelenti, hogy 1565 — 70-ben a köröshegyináhije átnyúlott a Balaton túlsó partjára, a tihanyi vár árnyékában lévőAszófő területére is. Fel tételezésünket igazolnunk is sikerült. Á tihanyi várúrbéri összeírásaiban fennmaradt egy 1572. évi aszófői névjegyzék (9 családfőneve) 31 . Ezek közül hat megegyezik az 1565., 1570. évi török tahrir defterekadataival. A három összeírás a következő adatokat tartalmazza:
Aszófő az 1565, 1570. évi török tahrir defterekben és az 1572. évi tihanyi úrbériösszeírásban

Török defterek1565 1570 Tihanyi összeírás1572
1. Sebestyén István nős Sebestyén István nős —Iliás a fia nőtlen IHás a fia nőtlen Sebestyén Illés bíró2. Szántó János nős Szántó J ános nős Szántó Jánosné3. Győr Gergely nős Győr Gergely nős —Jancsi a fia nőtlen Jancsi a fia nőtlen —Imre a fia nőtlen Imre a fia nőtlen —4. Domga (1 ) Márton nős5. András Márton nős Domga (1 ) Márton nősAndrás Márton nős Márton AndrásMihál a fia nőtlen Mihál a fia nőtlen6. Márkus Ambrus nős Márkus Ambrus nős Márkus AmbrusJancsi a fia nőtlen Jancsi a fia nőtlen —7. Molnár Dimitri nős Molnár Dimitri nős —8. Sebestyén Vince nős Sebestyén Vincse Sebestyén VinceBalázs a testvére nőtlen Balázs a testvére nőtlen —Borbás a fia nőtlen J ános a fia nőtlen —9. Szabó Ambrus nős Szabó Ambrus nős —Gáspár a fia nőtlen Gáspár a fia nőtlen Szabó Gáspár10. Versön (1) Márton nős Versön (1) Márton —11. — — Szentgáli Ferenc12. — — Tót Gergely13. — — Németi Péter
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Árok/Árokfő lokalizációjához nem áll rendelkezésünkre elegendő forrás.Ilyen nevű településsel sem a török kor előtti sem a török kor utáni helynév-anyagban nem találkozunk. Van azonban két fogódzónk. Árokfő az 1580. évidzsizjedefterben — igen olvashatóan írva — a marcali náhije falvai közöttszerepel 32 . Ebből arra következtethetünk, hogy a köröshegyi náhije nyugatiszélén volt. További segítség a lokalizációban az, hogy az 1580. évi tahrirdefterben Felső-Magyari pusztát Árokfőhöz tartozóan írták össze. A közép-kori Magyari falu a mai Buzsák területén volt 33 . A Magyari helynév másuttÉszak-Somogyban nem is maradt fenn 34 . Árokfő lokalizációjában MüllerRóbertnek a fonyódi járás településhálózatát feltáró cikke ad további fogód-zót. Tanulmányában a régészeti anyag vizsgálata alapján arra a következte-tésre jutott, hogy Buzsák északi részén „Csiszta pusztától É(szakra), a fonyódiút Ny(ugat)i oldalán a Nagy-berekbe nyúló kiemelkedésen” egy településállott. A névtelen települést térképen 95-ös számmal jelölte 35 . Véleményeszerint a mai Buzsák az egykori Akcs falu területén 36 , az előbbitől Délre feküdt.Akcs 1565. évi defterben Lak várához tartozó pusztaként szerepel a karádináhijében 37 . A Buzsák területén 1565-ben csak az említett 95. számú faluvolt lakott 38 . A régészeti anyag vizsgálata alapján Müller Róbert arra a meg-állapításra jutott, hogy ez a falu a 16 — 17. század újra települése ként jöttlétre 39 . (Korábban a 10 — 11. században azonban már állott itt falu 40 .) Vélemé-nyünk szerint Árokfő az említett „95. számú” faluval azonos. Ehhez továbbibizonyítékaink vannak. Mind a három összeírásban olvashatjuk Árokfő másiknevét (nám-i dijer): Borocska. (Nagy meglepetésünkre az 1565. évi defterekbenez a név egy-egy alkalommal személynévként is szerepel.) A Borocska helynévnapjainkig fennmaradt Buzsákon. A település lakói úgy tudják, hogy ígynevezték hajdanán falujukat 41 . Azt, hogy ennek a névnek van-e valami közeaz Árpád-kori Pusac i 2  ill. az 1675-től datálható Buzsák 43 névhez, továbbikutatásoknak kell eldönteniük 44 . További pontosításra nyílna lehetőség hapontosan ki tudnánk betűzni azt a bejegyzést, amely az 1580. évi tahrirdefterben szerepel. A török írnok feljegyezte annak a településnek a nevét,amelynek irányába (dér szemt-i) Árokfő feküdt. Ebben a bejegyzésben egy s,egy m és egy k (kef ) szerepel. Az utóbbit k-nak, g-nek, gy-nek, ny-nek és ty-nekegyaránt lehet olvasni. Az összekötő magánhangzók magas hangrendűek.Gondoltunk arra, hogy a Somogy-ot Simigy-nek írták. Ennek ellentmond az,hogy Somogyvár s több somogyvári családnév esetében a Somogy hangalakotjegyezték le 45 1 5 7 0. évi tímár defterben Győrök (Szőlősgyörök) faluhoz tartozótelepülésként írták össze. Erre talán a pontosabb helymeghatározás miatt voltszükség, s a legközelebbi nagyobb település, a karádi náhijébe tartozó Győrökvolt.Kisköp nevű településsel sem találkozunk a török hódoltság előtti hely-névi anyagban. Köp falu, amely a mai Andocs északi részén ill. Somogymeggyesés Kapoly déli részén volt, jól ismert helynév a középkori forrásokban 46 . 1565-től szerepel a karádi náhije falvai között is 47 . Kisköp falut 1546-ban és 1552-bena köröshegyi náhije falvai között találjuk. Ezt követően a karádi náhijefalvai közé írták 1570-ig. Az 1580. évi tahrir defterben már nem szerepel.Elképzelhetőnek tartjuk, hogy több Köp falu is volt egymás mellett. Még amai Andocson is meg lehet különböztetni Felső-Köpöt és Köpöt 48 . Az egymás-tól kettévált település közül bizonyos, hogy Kisköp volt északabbra, talán amai Somogymeggyes területén. A köröshegyi náhije Pócsán keresztül nyúlott
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ki 1546 1552-be erre. Mivel Kisköpöt a karádi náhije falvai vették körül,érthetőnek tűnik, hogy 1565-ben átkerült ebbe a náhijébe.A Kuti helynevet azért nehéz azonosítani, mert ebből Somogybán többis volt. Azt bizonyosan tudjuk, hogy a köröshegyi náhije területébe alighaékelődhetett be, mivel az 1580. évi dzsizjedefterben az írnok fontosnak tartottab e j e g Vezn i „Koppányhoz tartozik” 49 . Ez egyaránt jelenthette a koppányivárhoz vagy a koppányi náhijéhez való esetleges tartozást vagy annak közel-ségét. A pontos helymeghatározást az 1580. évi defterbe történt bejegyzéssegítségével végezhetjük el. Itt szerepel a Remete —Kiskuti helynév. Ezt amai Polány és Somogyvámos határában, a Malom pataknál találhatjuk meg 50 .Ettől északra Vitya puszta környékén (ma Somogyvár része) volt a remeteiSzent Jakab pálos kolostor 51 . Mivel Kuti faluhoz tartozó helyek közöttírták össze a kuti és remete-kuti majorságot, s mellette a békási földeket,Kuti falu bizonyos, hogy ettől távolabb feküdt, feltehetőleg a mai Gamásterületén a Malom-patak közelében. Az utóbbi azért nyilvánvaló, mert Kutifaluban Báli aga tulajdonában egy háromkerekű malom volt s ahhoz megfelelővízfolyás kellett. A Kuti faluból származó bevételek között 1570-ben és1580-ban a kuti-tói (1570) ill. a kuti (1580) halastó (daljan) jövedelmeit(évente 300 akcse) is bejegyezték 52 . Feltehetőleg ezek a Malom-patak megduz-zasztásából létrejött halastavakkal azonosak. Kuti falunak Kér Hl. Kiskérvalamint Bár-pusztával is határosnak kellett lennie, mivel ezeket hozzátartozóhelyekként írták össze. Kér és Kiskér a mai Fiad 53 , Bár puszta pedig Kisbára-párti területén van. A mai Gamás falu határos mindkettővel. így arra akövetkeztetésre juthatunk, hogy Kuti falu a mai Gamás déli részén Vitya ésVadé puszták között feküdt.A köröshegyi náhije területén a fennmaradt tahrir defterekben (1546,1552, 1565, 1570, 1580) a következő helyneveket falvakat és pusztákat jegyez-ték fel. Ezek közül ahol szükséges volt a lokalizációt is elvégeztük. Az egyestelepüléseknél megadjuk a fontosabb demográfiai és gazdasági adatokat is.
A köröshegyi náhije helységei, 1546 — 1580

1. Árok/ Árokfő = Árok falu más néven Borocska 1565: 13 családfő, 8 kapu-adófizető, búzatized 35 kile, keverttized 10 kile, musttized 2 cseber,összjövedelem 1000 akcse. 1570: 13 családfő, 8 kapuadófizető, búzatized60 kile, keverttized 20 kile. musttized 2 cseber, összjövedelem 1666 akcse.Az 1580. évi összeírásban Árokfő alakban szerepel. 1580 : Árokfő falu másnéven ..Borocska S. m. k. (?) irányában. 4 családfő, 4 kapuadófizető,búzatized 50 kile, keverttized 25 kile, musttized 1 cseber, összjövedelem1100 akcse. Felső-Magyari puszta a nevezetthez tartozik. Szinán binMahmud koppányi szpáhi 7500 akcse értékű timárbirtokához tartozott.(A tímár defterben Győrökhöz — Szőlősgyörökhöz — tartozó falukéntjegyezték fel.) 1580: Szinán bin Mahmud koppányi szpáhi 8000 akcseértékű timárbirtokához tartozott. Árok/Árokfő a mai Buzsák területén afonyódi határ közelében volt 54 .2. Aszófő = Aszófő falu 1565: 11 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 28 kile,keverttized 10 kile, bortized 3 cseber, összjövedelem 1000 akcse. 1570:1 1 családfő, 1 1 kapuadófizető, búzatized 85 kile, keverttized 25 kile,musttized 20 cseber, összjövedelem 4500 akcse. 1570: Hüszrev simontor-nyai szpáhi 13 000 akcse értékű timárbirtokához tartozott. 1580 : Hüszrev
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bin Abdullah koppányi szpáhi 6833 akcse értékű tímárbirtokához tartozott.Aszófő a zala vármegyei (ma Veszprém megyei), a tihanyi félsziget bejára-tánál lévő település 53 .3. Beje/ Baja = Beje/Baja (?) puszta: 1552 : Balatonszemeshez tartozik.Búzatized 18 kile, keverttized 12 kile, összjövedelem 250 akcse. Pontosab-ban meg nem határozható hely 56  .4. Balatonmellék —Szemös = Balatonszemes falu 1546: 26 családfő, 13 kapu-adófizető, búzatized 224 kile, keverttized 94 kile, bortized 45 cseber,összjövedelem 5100 akcse. 1552: 23 családfő, 16 kapuadófizető, búzatized,128 kile, keverttized 12 kile, bortized 16 cseber, összjövedelem 3012 akcse.1565 : 23 családfő, 12 kapuadófizető, búzatized 212 kile, keverttized 70 kile,bortized 30 cseber, összjövedelem 5000 akcse. 1570 : 23 családfő, 10 kapu-adófizető, búzatized 100 kile, keverttized 20 kile, bortized 10 cseber,összjövedelem 3000 akcse. Az 1580. évi tahrir defterben már nem szere-pel 4 '. A Bolondvár környéki harcok idején valószínűleg elpusztult. A törökuralom végén újratelepült. Hozzátartozó puszták. 1546: Vároki (Varang)Felső-Septer falu területén. 1552: Beje (Baja?) puszta, Bérös (?) -kerösztösimajorság. 1570-ben Mindszent falut Balatonszemessel írták össze. 1570:Hüszrev bin Abdullah 7000 akcse értékű timárbirtokához tartozott.1580: Hüszrev bin Abdullah 7000 akcse értékű timárbirtokához tartozott.5. Bálvános = Bálványos 1552: 8 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 30kile, keverttized 20 kile. bortized 48 cseber, összjövedelem 2651 akcse.1565: 9 családfő, 4 kapuadó fizető, búzatized 55 kile, keverttized 30 kile,bortized 30 cseber, összjövedelem 2600 akcse. 1570: 12 családfő, 10 kapu-adófizető, búzatized 28 kile, keverttized 20 kile, bortized 20 cseber, össz-jövedelem 2900 akcse. 1580: 12 családfő, 12 kapuadófizető, búzatized 75kile, keverttized 100 kile, bortized 10 cseber, összjövedelem 2900 akcse.A török uralom alatt végig lakott település 38 . 1570-ben Pervane vojvoda9735 akcse értékű tímárbirtokához tartozott. 1580: Piri bin Haszánkoppányi szpáhi 10 000 akcse értékű tímárbirtokához tartozott.6. Bár = B&r puszta 1565: Búzatized 37 kile, keverttized 16 kile. Összjöve-delem 500 akcse. Kuti faluhoz tartozik. Feltehetőleg a mai Kisbárapátiterületén lévő bári pusztával azonos, amely a fiadi határ közelében van,Óbártól és Újbártól Fiad-Kiskut —Gamás felé Nyugatra. 1580-ban akarádi náhijében Kisandocshoz tartozóan Pusztabár alakban jegveztékfel 58 .7. Borocska = Borocska más néven Árok Id. Árok/Árokfő.8. Békás( t ) = Békás-i földek. 1580-ban Kuti faluval együtt írták össze 60 .9. Darány puszta = Darány puszta 1552: búzatized 9 kile, keverttized 5 kile,összjövedelem 120 akcse. Telekihez tartozik. Nezde puszta közelében volttalán a mai Kötcse területén a Szólád—Teleki határ közelében 61 .10. Dabrány puszta ( t  ) = Dabrány puszta 1565 : búzatized 10 kile, keverttized6 kile, összjövedelem 150 akcse. Telekihez tartozik. 1570 : búzatized 7 kile,keverttized 5 kile, összjövedelem 150 akcse. Telekihez tartozik. Feltehetőlegazonos Daránnyal. 1570: Mehmed Húszéin koppányi szpáhi 12 817 akcseértékű tímárbirtokához tartozott. 1580: Ali bin Musztafa, a defterdárokcsausa 11 300 akcse értékű timárbirtokához tartozott.11. Ef Iákok pusztája = Látrány falu közelében Lelle faluval együtt, Telekiheztartozik. 1580: búzatized 25 kile, keverttized 25 kile, összjövedelem 599
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akcse. Pontosan meghatározatlan hely Látrány —Rád —Teleki háromszö-gében 62 .12. Felsőmagyari puszta = Felsőmagyar i puszta 1580: búzatized 10 kile,keverttized 12 kile, összjövedelem 250 akcse. Árokfő más néven Borocskafaluhoz tartozik. 1552-ben a karádi náhije falvaként írták össze Magyarinévvel. 1552 : 2 családfő, 1 kapuadófizető, búzatized 5 kile, keverttized5 kile, összjövedelem 150 akcse. Azonos a mai Buzsák területén voltMagyari faluval'’ 3 . 1580: Szinán bin Mahmud koppányi szpáhi 8000 akcseértékű tímárbirtokához tartozott.13. Félső-Septer = Felső-Septer falut 1546-ban Balatonmellék—Szemes határá-ban említik. Ld. Septer.
14. Csege — Csege falu 1546 : 25 családfő, 4 kapuadófizető, búzatized 40 kile,keverttized 20 kile, bortized 5 cseber, összjövedelem 1010 akcse. 1552:21 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 93 kile, keverttized 20 kile,bortized 51 cseber, összjövedelem 3648 akcse. 1565: 18 családfő, 12 kapu-adáfizető, búzatized 229 kile, keverttized 120 kile, bortized 60 cseber,összjövedelem 7500 akcse. 1570 : 15 családfő, 17 kapuadófizető, búzatized150 kile, keverttized 130 kile, bortized 35 cseber, összjövedelem 7500akcse. 1580-ban a karádi náhije falvai között írták össze. 1580 : 14 családfő,15 kapuadófizető, búzatized 250 kile, keverttized 300 kile, bortized 25cseber, összjövedelem 8000 akcse. Csege puszta ma Bálványoshoz tartozik.A török uralom alatt  végig lakott település 84 .15. XaÁJitcs = Kakucs puszta Szárszóhoz tartozik 1570 : búzatized 15 kile,keverttized 25 kile, bortized 1 cseber, összjövedelem 500 akcse. 1580-bana karádi náhijében található. 1580\ Kakucs puszta Kiscseh faluhoz tartozikSzárszófalu közelében. Összjövedelem 500 akcse. A forrásokban ismeretlenhely 65 .16. Katona = Katona falu 1565 : 17 családfő, 4 kapuadófizető, búzatized 4 kile,keverttized 6 kile, bortized 1 cseber, összjövedelem 500 akcse. Az egykorifejérkői vár, a mai Kereki falu területén BB .17. Kereki = Kereki falu 1546: 25 családfő, 8 kapuadófizető, búzatized 10 kile,keverttized 20 kile, bortized 3 cseber, összjövedelem 1000 akcse. 1552:23 családfő, 13 kapuadófizető, búzatized 56 kile, keverttized 20 kile,bortized 50 cseber, összjövedelem 3909 akcse. 1565 : 22 családfő, 12 kapu-adófizető, búzatized 109 kile, keverttized 60 kile, bortized 30 cseber,összjövedelem 4000 akcse. 1570 : 23 családfő, 14 kapuadófizető, búzatized45 kile, keverttized 35 kile, bortized 20 cseber, összjövedelem 3500 akcse.1580: 10 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 150 kile, keverttized 50kile, bortized 15 cseber, összjövedelem 4150 akcse. A Kerekihez tartozópuszták 1552: Pusztakereki. 1565: Kiskereki. 1570: Kiskereki. 1580:Kiskereki. A török uralom alatt végig lakott település 67 . 1570: Ali binMehmed koppányi szpáhi 6000 akcse értékű timárbirtokához tartozott.1580: Véli Diváne koppányi szpáhi 6000 akcse értékű timárbirtokáhoztartozott.18. Kér = Kér puszta 1565: Kiskérpusztával együtt Kuti  faluhoz tartozik.Búzatized 6 kile, keverttized 4 kile, összjövedelem 100 akcse. 1570 : Kiskér-pusztával együtt Kuti faluhoz tartozik. Búzatized 8 kile, keverttized 4 kile,összjövedelem 150 akcse. Kér az egykori Kér pusztával egyezik meg aKatyori árok (Borsi patak) mellett a mai karádi —fiadi határban. Egymás
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mellett három hasonló nevű puszta található: Kér. Kiskér, l’usztakér.Az első kettő a kőröshegyi náhijébe tartoztak, s az Ölyvös falu határábanlévő Pusztakértől Észak-Nyugatra estek 68 . 1570: Kiskér pusztával együttIsza koppányi aga akcse értékű zeámetbirtokához tartozott. 1580: Kiskérpusztával együtt Szinán bin Isza koppányi szpáhi 3000 akcse értékűtimárbirtokához tartozott.19. K iskér = Kiskér puszta. Kér pusztával együtt írták össze (1565, 1570),Kuti faluhoz tartozott. Ld. Kér.
20. Kiskereki = Kiskereki puszta 1552: Pusztakereki alakban írták össze.Kereki faluhoz tartozott. 1565 .: Kereki faluhoz ta r tozik. Búzatized 45 kile,keverttized 10 kile. musttized 80 cseber, összjövedelem 1000 akcse. 1570:Kereki faluhoz tartozik. Búzatized 40 kile. keverttized 10 kile, musttized10 cseber, összjövedelem 1500 akcse. 1580: Kereki faluhoz tartozik.Búzatized 50 kile. keverttized 40 kile, musttized 9 cseber, összjövedelem1850 akcse. 1570: Ali bin Mehmed koppányi szpáhi 6000 akcse értékűtimárbirtokához tartozott. 1580: Véli Diváne koppányi szpáhi 6000 akcseértékű timárbirtokához tartozott. Kiskereki ill. Pusztakereki a maiKereki falutól délre a mai Pusztaszemes területén lévő Kiskereki-velazonosítható 69 .
21. Kisköp: Kisköp falu 1546: 11 családfő. 5 kapuadófizető, búzatized 40 kile.keverttized 20 kile, musttized 5 cseber, összjövedelem 1031 akcse. 1552:11 családfő, 8 kapuadófizető, búzatized 25 kile. keverttized 10 kile, must-tized 12 cseber, összjövedelem 1334 akcse. 1565-ben Őszöd faluval együtta karádi náhije falvai között írták össze. 15 családfő, 8 kapuadófizető,71 kile búzatized, 20 kile keverttized, 25 cseber bortized, összjövedelem2812 akcse. (Nem azonos a Kuti falu mellett bejegyzett kiskuti pusztával.)1570 : 8 családfő 6 özvegy, 8 kapuadófizető, búzatized 55 kile, keverttized22 kile, musttized 30 cseber, összjövedelem 3720 akcse. 1580-ban sem akarádi, sem a kőröshegyi náhijében nem szerepel, valószínűleg elpusztult.Kisköp valószínűleg Köp falutól északra az andocs —somogymeggyesihatárban volt 70 .22. Kiskuti — Kiskuti puszta 1565: Kuti faluhoz tartozik. Búzatized 12 kile.keverttized 10 kile, összjövedelem 200 akcse. 1570 : Kuti faluhoz tartozik.Búzatized 10 kile. Keverttized 5 kile, összjövedelem 200 akcse. 1580:Kuti falu a kuti és remete —kiskuti majorsággal és a békási földekkel.Külön a kiskuti ill. remete— kiskuti jövedelmeket az összeírásban nemtüntették fel. Kiskuti puszta a középkori Remete —Kút környékén, amai somogyvámosi —polányi —gamási hármashatár körzetébena Remeteiárok környékén lehetett 71 .23. Kőrös = Kőröshegy város 1546: 35 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized100 kile, keverttized 40 kile, musttized 11 cseber, összjövedelem 2650akcse. 1552: 43 családfő, 30 kapuadófizető, búzatized 150 kile, keverttized82 kile, musttized 100 cseber, összjövedelem 7583 akcse. 1565 : 57 családfő,30 kapuadófizető, búzatized 450 kile, keverttized 180 kile, musttized 200cseber, összjövedelem 20 000 akcse. 1570 : 50 családfő, 4 özvegy, 35 kapu-adófizető, búzatized 450 kile, keverttized 175 kile. musttized 135 cseber,összjövedelem 21 747 akcse. 1580 : 46 családfő, 3 özvegy, 48 kapuadófizető,búzatized 700 kile, keverttized 400 kile, musttized 90 cseber, összjövede-lem 21 700 akcse. A török uralom alatt végig lakott település 72 . 1580: A-
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köröshegyi áthaladási illeték (reszm-i ubur) — évi 3000 akcse -— és aköröshegyi piac- és vásárvám (badzs-i pazar ve panajir) — évi 500 akcse —a koppányi szandzsák 17 900 akcse értékű régi szultáni hászához tartozott.A többi köröshegyi jövedelme — 21 700 akcse — a koppányi szandzsák77 500 akcse értékű új szultáni hászbirtokához tartozott.24. Áö0i = Kuti falu 1565: 30 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 122 kile,keverttized 40 kile, musttized 0, összjövedelem 2500 akcse, 1570 : 23családfő, 3 özvegy, kapuadófizető 20, búzatized 85 kile, keverttized 50kile. musttized 0, összjövedelem 3400 akcse. 1580 : 21 családfő, 1 özvegy,20 kapuadófizető, búzatized 140 kile, keverttized 30 kile, musttized 2cseber. Összjövedelem 4000 akcse. Kuti faluhoz tartozó puszták 1565:Kiskuti, Kér puszta Kiskér pusztával együtt. Bár puszta. 1570: Kiskutipuszta, Kér puszta. Kiskér pusztával. 1580 : Kuti  és remete-kuti majorsága békás (?)-i földekkel. Az egykori Kuti falu a mai Somogyvámos —Gamás —Polány hármashatárának környékén. A középkori Remetekuti-tól északraa mai Gamás területén feküdt.'  3 1570: A remetei földekkel együtt Iszakoppányi aga 22 250 akcse értékű zeámetbirtokához tartozott. 7550 : A kutimajorsággal és a kiskuti, békási (?) földekkel Juszuf koppányi kethuda20 750 akcse értékű zeámetbirtokához tartozott. A kuti tói halastó (daljan)jövedelme — évi 300 akcse — a koppányi szandzsák 1 7 900 akcse értékűrégi szultáni hászbirtokához tartozott.
25. Lá/ran = Látrány falu 1546: Látrány falu Péntekhely hellyel együtt35 családfő, 4 kapuadófizető, búzatized 20 kile, keverttized 20 kile, must-tized 10 cseber, összjövedelem 1095 akcse. 1552: 27 családfő, 16 kapuadó-fizető, búzatized 20 kile, keverttized 20 kile, musttized 12 cseber, összjö-vedelem 1802 akcse. 1565 : 32 családfő, 14 kapuadófizető, búzatized 250kile, keverttized 100 kile, musttized 80 cseber, összjövedelem 8300 akcse.1570 : 30 családfő, 2 özvegy, 25 kapuadófizető, búzatized 200 kile. kevert-tized 120 kile, musttized 50 cseber, összjövedelem 9300 akcse. 1580:16 családfő, 17 (?) kapuadófizető, búzatized 300 kile, keverttized 100 kile,musttized 50 cseber, összjövedelem 9500 akcse. Látrányhoz tartozópuszták 1552: Péntekhely puszta. 1570: Berös (?) kerösztösi majorság.1580: Péntekhely puszta. A török uralom alatt végig lakott település 74 .1580 : Kaya (?) koppányi szandzsákbég 25 900 akcse értékű szandzsákbégihászához tartozott.26. Lelte = Lelle puszta 1580: Eflákok pusztája Látrányfalu közelében Lellepusztával együtt. Teleki faluhoz tartozik. Lelle falu (Balatonlelle) nemszerepel a török összeírásokban, csak a mai falu területén lévő két Gamás.Ezeknek a településeknek a magyar lakossága 1552 után elmenekült vagyelpusztult. 1580-ban Balatonmellék —Gamás falut Alsó-Gamással együttírták össze, ahol akkor csak eflákok éltek: 8 összeírt, 8 család (hane),összjövedelem 1800 akcse71 ’’.
27. Morucsa (?) = Maróc 1570 : Szárszó falu Morucsa faluval. Morucsa gazdaságiadatait Szárszóval együtt írták össze. Feltehetőleg azonos a kereki —körös-hegyi —szóládi hármashatárban lévő Maróc helynévvel. A szárszói határközelsége miatt írták össze Balatonszárszóval együtt  77 .
28. Mindcsend = Mindszent puszta 1570 : Mindcsend puszta Telekihez tartozik,Rád falu közelében. Búzatized 5 kile, keverttized 4 kile, összjövedelem100 akcse. Ugyanebben az összeírásban a mindcsendi (mindszenti) falu
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földjeit Balatonmellék —Szemös-sel írták össze. Mindszent a mai Balaton-szemes területén volt. Területén állt az elpusztult pálos kolostor' 8 .29. Nezde — Nezde puszta 1552: Teleki faluhoz tartozik. Búzatized 10 kile,keverttized 5 kile, musttized 4 cseber, összjövedelem 269 akcse. 1565:Teleki faluhoz tartozik. Búzatized 10 kile, keverttized 8 kile, musttized3 cseber, összjövedelem 300 akcse. 1570 : Teleki faluhoz tartozik. Búzatized10 kile, keverttized 10 kile, musttized 3 cseber, összjövedelem 450 akcse.1580: Szólád faluhoz tartozik. Búzatized 10 kile, keverttized 12 kile,musttized 2 cseber, összjövedelem 450 akcse. A középkori Nezde falu a maiSzólád területén a Nezde patak közelében volt 79 . 1580 : Juszuf koppányikethuda 20 750 akcse értékű zeámetbirtokához tartozott.0. Őszöd = Balatonöszöd fdlu = 1546 : 13 családfő, 5 kapuadófizető, búzatized46 kile, keverttized 12 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1175 akcse.1552: 9 családfő, 8 kapuadófizető, búzatized 5 kile, keverttized 8 kile,musttized 23 cseber, összjövedelem 1510 akcse. Ezt követően a karádináhije falvai között szerepel 1565 : 9 családfő, 5 kapuadófizető, búzatized52 kile, keverttized 30 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem 2408 akcse.1570 : 14 családfő, 1 özvegy, kapuadófizető 8, búzatized 60 kile, keverttized25 kile, musttized 18, összjövedelem 3200 akcse. 1580 : 8 családfő, 7 kapu-adófizető, búzatized 75 kile, keverttized 50 kile, musttized 10 cseber,összjövedelem 3700 akcse. A középkori — Balatontól kissé távolabbi —
Őszöd lakói a török hódoltság idején pár km-rel odébb — védettebbhelyre — költöztek 80 . 1580: Haszan koppányi szpáhi 5999 akcse értékűtimárbirtokához tartozott.31. Péntekhel = Péntekhely puszta 1546 : hátránnyal együtt, mint hely (Mahale)írták össze. 1552: Péntekhel puszta Látránhoz tartozik. Búzatized 8 kile,keverttized 4 kile, musttized 6 cseber, összjövedelem 336 akcse. 1565,1570-ben sem a karádi, sem köröshegyi nahije pusztái között nem szerepel.Mindezek ellenére az 1570. évi timárdefterben megtaláljuk Haszan binFerhad timárbirtokához tartozott. 1580: Péntekhel puszta hátrányhoztartozik. Búzatized 10 kile, keverttized 12 kile, összjövedelem 300 akcse.1580-ban azonos a középkori Péntekhely faluval, a mai Hátrány terüle-tén81 .32. Pócsa = Polcza falu 1546: 10 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 20 kile,keverttized 20’kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1081 akcse. 1552:22 családfő, 14 kapuadófizető, búzatized 114 kile, keverttized 50 kile,musttized 31 cseber, összjövedelem 3842 akcse. Azonos a középkori Polcza,Pocza faluval, a mai Kötcse területén lévő Póca pusztával82 .33. Pusztakereki = Pusztakereki puszta 1552: Kereki faluhoz tartozik. Búza-tized 30 kile, keverttized 10 kile, musttized 30 cseber, összjövedelem 1450akcse. 1565, 1570, 1580-ban Kiskereki puszta néven írják össze Id. Kis-kereki.34. 7?ó(Z = Rád falu 1546: 24 családfő, 4 adófizető, búzatized 20 kile, kevert-tized 20 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1045 akcse. 1552: 17családfő, 8 kapuadófizető, búzatized 120 kile, keverttized 20 kile, musttized15 cseber, összjövedelem 2470 akcse. 1565: 11 családfő, 6 kapuadófizető,búzatized 91 kile, keverttized 40 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem3000 akcse. 1570 : 8 családfő, 1 özvegy, 7 kapuadófizető, búzatized 50 kile,keverttized 38 kile, musttized 5 cseber, összjövedelem 3000 akcse. Az 1580.
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évi összeírásokban nem szerepel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elpusz-tult  83  , mint ahogyan korábban gondoltuk, mivel a későbbi magyar és törökforrásokban is lakott helyként találkozunk vele84 . Azonos a középkori Rádfaluval, a mai Látrány területén85 . 1570: Hüszret bin Abdullah koppányiszpáhi 7000 akese értékű timárbirtokához tartozott. 1580: Hüszrev binAbdullah koppányi szpáhi 7000 akese értékű timárbirtokához tartozott.35. Ttemeíe = Remete-kiskuti majorság Id. Kiskuti.36. Septer = Septer falu 1546: Felső-Septer faluhoz tartozik Varang. 1580:Szólád falu a septeri földekkel. Ugyanez a bejegyzés szerepel az 1580. évitimárdefterekben is. A középkori Septer falu Balatonszemes és Szóládközött feküdt86  .37. Szántó = Balatonszántód falu 1552: 21 családfő, 10 kapuadófizető, búza-tized 80 kile, keverttized 20 kile, musttized 22 cseber, összjövedelem 2386akese. 1565: 10 családfő, 4 kapuadófizető, búzatized 57 kile, keverttized20 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem 2300 akese. 1570 : 10 családfő,7 kapuadófizető, búzatized 35 kile, keverttized 22 kile, musttized 30 cseber,összjövedelem 2787 akese. 1580 : 3 családfő, 2 kapuadófizető, búzatized 75kile, keverttized 37 kile, musttized 7 cseber, összjövedelem 2000 akese.Azonos a mai Szántód faluval87 . 1570-ben Perváne vojvoda koppányiszpáhi 9735 akese értékű timárbirtokához tartozik. 1580-ban Piri bin Hasz-szán koppányi szpáhi 10 000 akese értékű zeámet birtokához tartozott.38. Szárszó = Balatonszárszó falu 1546: 11 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized42 kile, keverttized 10 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1181 akese.1552 : 12 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 31 kile, keverttized 10 kile,musttized 25 cseber, összjövedelem 1873 akese. 1565 : családfő 21, kapuadó-fizető 10, búzatized 374 kile, keverttized 100 kile, musttized 100 cseber,összjövedelem 10 000 akese. 1570 : 16 családfő, 1 özvegy, 15 kapuadófizető,búzatized 372 kile, keverttized 80 kile, musttized 55 cseber, összjövedelem10 600 akese. 1580: Morucsa faluval. 11 családfő, 12 kapuadófizető,búzatized 150 kile, keverttized 100 kile, musttized 60 cseber, összjövede-lem 8000 akese. Puszták 1570: Kakucs (?) puszta. 1580: Kakucs pusztaSzárszó falu közelében Kiscse faluhoz tartozik. Azonos a középkori Szárszófaluval89 . 1570: A koppányi vár védőinek (müsztafiz) kialakított (9 fő)12 600 akese értékű zsoldtimárhoz tartozott. 1580. a koppányi vár védőinek(müsztahfiz) számára kialakított (7 fő) 12 000 akese értékű zsoldtimájáhoztartozott, 6700 akese értékben.39. Szenmátiny =Szentmárton puszta (?) 1565: Szenmátiny puszta Csege faluközelében. Búzatized 25 kile, keverttized 10 kile, összjövedelem 336 akese.1570 : Szenmátiny puszta Csege falu közelében. Búzatized 25 kile, kevert-tized 15 kile, összjövedelem 482 akese. Csege puszta környékén. feltehetőlega mai Bálványos területén90  .40. Szólád = Szólád falu 1546: 14 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 20 kile,keverttized 20 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1111 akese. 1552:18 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 34 kile, keverttized 16 kile,musttized 25 cseber, összjövedelem 2038 akese. 1565: 12 családfő, 6 kapu-adófizető, búzatized 44 kile, keverttized 50 kile, musttized 20 cseber,összjövedelem 2050 akese. 1570: 25 családfő, 1 özvegy, 20 kapuadófizető,búzatized 120 kile, keverttized 40 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem5250 akese. 1580: Septeri földekkel 18 családfő, 18 kapuadófizető, búzatized
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150 kile, keverttized 50 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem 5250.A török uralom alatt végig lakott hely91 . 1570: Isza koppányi aga 22 500akese értékű zeámet birtokához tartozott. 1580 : Juszuf koppányi kethuda20 750 akese értékű zeámet birtokához tartozott.41. Sz&lős — Szüli ős falu 1546: 14 családfő, 7 kapuadófizető, búzatized 10 kile,keverttized 20 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1000 akese. Eztkövetően a karádi náhije települései között szerepel. 1565: 13 családfő,8 kapuadófizető, búzatized 156 kile, keverttized 60 kile, musttized 50.cseber, összjövedelem 5160 akese. 1570: 16 családfő, 1 özvegy, kapuadó-fizető 10, búzatized 100 kile, keverttized 50 kile, musttized 35 cseber,összjövedelem 5160 akese. 1580: 11 családfő, 11 kapuadófizető, búzatized25 kile, keverttized 175 kile, musttized 25 cseber, összjövedelem 7000 akese.A középkori Szőlős falu. Szőlős puszta, a mai Sérsekszőlős területén volt 92  .1580 : Kaja koppányi szandzsákbég 259 000 akese értékű szandzsákhégihászbirtokához tartozott.42. Teleki - Teleki falu 1546: 14 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 44 kile,keverttized 32 kile, musttized 30 cseber, összjövedelem 2110 akese. 1552:13 családfő. 9 kapuadófizető, búzatized 130 kile, keverttized 40 kile,musttized 40 cseber, összjövedelem 3695 akese. 1565: 17 családfő, 12kapuadófizető, búzatized 119 kile, keverttized 30 kile, musttized 50 cseber,összjövedelem 4780 akese. 1570: 18 családfő, 1 özvegy, 15 kapuadófizető,búzatized 125 kile, keverttized 40 kile, musttized 30 cseber, összjövedelem5300 akese. 1580: 18 családfő, 11 kapuadófizető, búzatized 150 kile,keverttized 50 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 4000 akese. Puszták1552 : Nezde, Darány (?). 1565 : Nezde, Dabrány (?). 1570: Nezde, Dab-rány (?), Mincsend. 1580: Eflakok pusztája Látrán falu közelében Lellepusztával együtt. A török uralom alatt  végig lakott település93  . 1570:Mehmed Húszéin koppányi szpáhi akese értékű, timárbirtokához tartozik.1580: Ali bin Musztafa a defterdárok esauasa 11 300 akese értékű timár-birtokához tartozik.43. Tömör — Tömör puszta 1552: Tömör puszta Pócsa faluhoz tartozik. Búza-tized 4 kile, keverttized 2 kile, musttized 2 cseber, összjövedelem 127 akese.Nem azonos az 1565. évi összeírásban Apáti faluhoz, az 1570. évi összeírás-ban Füjr (Fer)(?) faluhoz tartozó Tömör pusztával94 .APócza faluhoz tar-tozó Tömör puszta valahol a mai Bálványos területén lehetett95 .44. Váralja—Szemös= Pusztaszemes falu 1552: 13 családfő, 10 kapuadófizető,búzatized 42 kile, keverttized 16 kile, musttized 51 cseber, összjövedelem3159 akese. 1565 : 15 családfő, 10 kapuadófizető, búzatized 82 kile, kevert-tized 40 kile, musttized 40 cseber, összjövedelem 4000 akese. 1570: 15családfő, 15 kapuadófizető, búzatized 100 kile, keverttized 38 kile, must-tized 33 cseber, összjövedelem 5500 akese. 1580: 11 családfő, 12 kapuadó-fizető, búzatized 150 kile, keverttized 100 kile, musttized 25 cseber,összjövedelem 5500 akese. A török uralom alatt  végig lakott település96  .1570 : Mehmed székesfehérvári szandzsákbég 40 615 akese értékű hászbirto-kához tartozott. 1580: Ali székesfehérvári szandzsákbég 40 615 akeseértékű hászbirtokához tartozott.45. Varaki — Varang-puszta 1546: Balatonmellék-Szemöshöz tartozó \ arakipuszta Felső-Septerhez tartozik. Búzatized 6 kile, keverttized 4 kile,összjövedelem 100 akese. A középkori Varang falu a mai Nagycsepelyterületén a szóládi határ közelében97 .
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46. Fisz = Visz falu 1546: 20 családfő, 6 kapuadófizető, búzatized 70 kile,keverttized 38 kile, musttized 10 cseber, összjövedelem 1700 akcse. 1552:4 családfő, 4 kapuadófizető, búzatized 43 kile, keverttized 20 kile, must-tized 20 cseber, összjövedelem 1700 akcse. Ezt követően nem szerepel1580ig az összeírásokban. A település magyar lakossága elmenekült vagyelpusztult98 . 1580-ban az eflak falvak között írják össze. 1580 : 5 összeírt,6 család (hane), összjövedelem 1000 akcse. 1580-ban Ibrahim koppányiszpáhi 6000 akcse értékű timárbirtokához tartozott.
A kőröshegyi náhije lakossága

A magyar történetírás nagyon sokáig meg volt győződve arról, hogy a törökhódítás a magyarság tömeges pusztulásával járt99 . Ehhez legfőbb adalékul ahódoltsági területekről készített dikajegyzékek szolgáltak. A magyar ható-ságok az állami adót (dicát) az oszmán uralom alatt lévő területekre is kivetet-ték s a végvári katonaság segítségével — mivel nagyrészt az ő fizetésükrerendelték ezeket az összegeket — be is szedték. A Somogy vármegyéről fenn-maradt kimutatásokban (1534, 1536, 1546, 1548, 1550, 1557, 1564, 1582,1598, 1599) fokozatosan csökkent az adókötelesek száma100  . A köröshegyináhijéből Kőröshegyre, Őszödre és Telekire vonatkozóan a kimutatások akövetkezőképp alakultak.
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Kőröshegyporta 24 17 1/2 8 5 1/2 4 4pauper 1desertaházak száma
Őszöd

6 12 17
porta 14 8 1 1pauperdeserta 3
házak számaTelekiporta 13 13 1/2 T 1

10
pauperdeserta 6
házak száma 3

Ezekből az adatsorokból a magyar történetírás az elmúlt évtizedekig amagyar lakosság tetemes pusztulására következtetett. Ebben az is közreját-szott, hogy nem tudjuk megállapítani pontosan, milyen kondíciók mellettvetették ki a dikát101 . A táblázatból is jól látszik, hogy a dika elbírálás már1534 és 1536 között is más volt. Máig vita van arról, hogy ezekben az összeírá-sokban a hódoltság idején a lakosság hány százalékát írták össze. (Véleményünkszerint nem több, mint 10 —20%-át.) Az 1599. évi házösszeírás is azt mutatja,hogy a dica-kö teles családok száma csak elenyésző volt az ott lakókéhoz.A török tahrir defterek a magyar összeírásoknál sokkal részletesebbekvoltak. Ebbe minden tizedfizetőt (akinek terményei után tizedet lehetettszedni) beírtak, nem ritkán a szolgáikat is. Az összeírásokban így a tehetősebb
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családfők nagy számát megtalálhatjuk s velük együtt felnőtt nőtlen fiaikat éstestvéreiket is. Több összeírásban szerepelnek azok az özvegyek is, akik férjükután parasztgazdaságot örököltek. Az 1546. és 1552. évi összeírásokban apapokat és a dijákokat (értsd írni-olvasni tudó ember, aki leginkább kereske-déssel foglalkozott) is megtaláljuk. A török tahrir defterek adatait Káldy-NagyGyula az összlakosságra vonatkozóan 80%-osnak tartja. Bizonyos esetekbenazonban — ahogyan erre nyomatékosan felhívta a figyelmet — ennél alacso-nyabb arányszám is lehetséges 102 . Dávid Géza a simontornayi szandszákösszeírásait vizsgálva 25%-os kiegészítést javasolt 103  .A tahrir defterek sokkal alkalmasabbak a lakosságszámításra, mint adzsizje (azaz fejadó) defterek, mert az utóbbiban meghatározott kondícióvalbíró (300 akcse, azaz megközelítőleg 6 aranyforint ingósággal) családfőketírtak csak össze, akiknek ezt a kb. 1 aranyforint, török pénzben ötven akcse,értékű adót fizetniük kellett104 .A köröshegyi náhije demográfiai viszonyai a török tahrir defterek alapján1546 és 1580 között a következőképp alakultak. A bejegyzett családfőkmellett az özvegyek számát ,,ö” jelzéssel külön közöljük. A ,,d” jelzés a,,diják”-okat (tai. írni-olvasni tudó ember = kereskedő) jelöli, akikről az össze-írásban nem jegyezték fel, hogy nősek-e. Részünkről az özvegyeket és a „dijá-kokat” végső összegzésünkben ,, családfő ”-nek számítjuk. A karádi náhijébeátkerült települések adatait az összehasonlíthatóság érdekében zárójelbenközöljük, a végső összesítésben nem szerepelnek.
1546 1552 1565 1570 1580

1. Árokfő _ 13 13 42. Aszófő — — 11 11 —3. B. szemes 26 23 23 23 —4. Bálványos — 8 9 12 125. Csege 25 + 2 d 21 + 1 d 17 15 + 1 ö (15)6. Katona — — 17 — —7. Kerek! 25 + 1 d 23 22 23 + 1 ö 108. Kisköp 11 11 (15) (8 + 6 ö) —9. Kőröshegy 35 + 1 d 43 57 50 + 4 ö 46 + 3 ö10. Kuti — — 30 23+3  ö 21 + 1 ö11. Látrány 35 27 32 30 + 2 ö 1612. Őszöd 13 9 (9) (14 + 1 ö) (8)13. Bocsa 10 22 — —14. Rád 24 17 11 8 + 1 ö ?
15. Szántód — 21 10 10 316. Szárszó 11 + 1 d 12 21 16 + 1 ö 1117. Szólád 14 18 12 25 + 1 ö 1818. Szőlős 14 9 (13) (16 + 1 ö) (12?)19. Teleki 14 13 17 18 + 1 ö 1920. Válalja —Szemes — 13 15 15 1121. Visz 20 4 — — (6 eflak cs.)

összesen 277 + 5 d 285 + 1 d 317 292 + 15 ö 149 + 4 ö
összesen 281 286 317 307 153

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy a török összeírásokban is sok különböző-ség van. A török írnokok 1570-ig nem írtak össze özvegyeket. Ez azonbanegyáltalán nem jelenti azt, hogy korábban nem lettek volna. Arányukat
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azonban aligha lehet megbecsülni s így ilyen jellegű kiegészítést nem tehetünk.Ugyancsak nehéz a demográfiai összesítésben a papokat elhelyezni. Az 1546. és1552. évi török tahrir defterekben összeírták a papokat is, egy-két esetben1552-ben feljegyezték azt is, hogy a pap nős-e. Ez valószínűleg a reformációterjedését jelzi. A későbbi defterekben azonban papokat nem írták össze,mivel azok semmiféle adót vagy járadékot nem fizettek. így 1565-től kezdődőennem tudjuk, mely falvakban éltek lelkészek, akik rendre reformátusokvoltak, mivel az egész környék az új vallás hívévé vált. A köröshegyi náhijeterületén Kőröshegyen, Bálványoson, Szárszón, Őszödön, Szóládon, Telekiben,Kátrányban, Rádon és Kerekiben a 17. század folyamán virulens reformátusközösségek voltak105 . Ezek az eklézsiák területileg majdhogynem lefedik atörök uralom előtti plébániákat. Rendre azokon a helyeken találkozunk prédi-kátorokkal — Őszöd, Szólád, Teleki kivételével — ahol az 1546. és 1552. éviösszeírásban papokat jegyeztek fel106  . A két konskripcióban a következőhelységekben írtak össze papokat.

1546 1552
B. szemes Bálint _Csege JánosGyörgy János
Kereki Benedek GyörgyKiskuti Borbás BorbásKőröshegy MatijásJánosmásik JánosDimitri

MatijásJános nősmásik J ános nősDimitriLátrány IstvánMihál —
Pócsa AlberdGyörgy AlberdGyörgyOrbánSzárszó LőrincsJános Lőrincs
Szőlős Alberd ?
összesen 16 11
Az összeírt papokról és szerzetesekről nem tudjuk, hogy egyedül éltek-e, vagyszüleik, testvéreik családjával-e. A reformáció terjedésével viszont mindenlelkészt családosnak kell számolnunk. A kőröshegyi náhije területéről 9 refor-mátus eklézsiát ismerünk a 17. századból s így a kőröshegyi náhije lakosságá-nak számát 1565, 1570, 1580-ban feltehetőleg ki kell egészítenünk 9 család-dal. A török összeírásokat szereplő Csege, Teleki és Bálványos falvak demográ-fiai adatait a tihanyi apátság által készített konskripciókkal is összehasonlít-hatjuk, mivel ezek a falvak az apátság birtokai közé tartoztak s felügyeletüketa várrá átalakított kolostor kapitányai látták el. Csege 1570. évi összeírásátegy 1572. évi tihanyi összeírással107 vethetjük össze. Itt azonban meg kelljegyeznünk, hogy a tihanyi jegyzékben a falu lakóinak csak egy része szerepel,mert a falut közösen birtokolták Magyar Bálinttal108 , a fonyódi kapitánnyal.Az 1570 —72. évi csegei összehasonlítás a következő képet mutatja:
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1570. évi török összeírás 1572. évi tihanyi összeírás
1. Bán Mátijás nős,fiai : Márton, Gergői, Ambrus2. Tód Bálind, nős,fiai : Kelemen, Máté, Dijános, Mártonszolgái: Józsa, Mati3. Szabó Bálind, nősfia : Lukács4. Kovács Bálind nős _5. Szabó Oszvald nős,fia: Benedek 1. Szabó Oszvald (zsellér)
6. Szabó Matijás nős, 2. Szabó Mátyás, bíró (telkes)
7. Javas (?) Benedek nős —8. Kata (?) özvegy,fiai: Benedek, Kálmán —
9. Nagy Balázs nős,szolgái: Matijás, Márton10. István Alberd nős,fia:  János1 1 . Benedek Mati nős,szolgája: János12. Benedek Iszajás (?) nős,fiai : János, Márton13. Benedek Márton nős,fiai: Benedek, Ferencs14. Bús Matijás nős

—
15. Benedek István nős,fiai : Bálid, János, Fábián, András,Balázs16. Piros Antal nős17. 3. Bencze János (telkes)18. 4. Csáki Imre (telkes)19. 5. Kis Máté (telkes)20. 6. Kovács István (telkes)21. 7. Nemes Bálint (telkes)22. 8. Szabó Gergely
Az összevetésből megtudhatjuk, hogy Ősegén legkevesebb 22 család élt 1570-ben. Tehát a török összeírást legkevesebb 27,27%-kal kell kiegészíteni. Való-színűleg ugyanilyen mértékű korrekció szükséges az 1565. évi tahrir defteradatainál, amikor 17 családot jegyeztek be.A bejegyzett családfők számáról adott összesítésünkben látszik, hogy anáhije területén a legtöbb lakost 1565-ben írták össze. A szomszédos simontor-nyai szandzsák ozorai, tamási és endrédi náhijében is ez mutatható ki. Azzal akülönbséggel, hogy az említetteknél nagyobb a különbség az 1552. évi és az1565. évi között (60%, 157%, 100%), mint a köröshegyi náhijében (11%).(De itt jegyezzük meg, hogy a simontornyai náhije összeírt családfőinekszámában pedig (15%) csökkenés van109 .) Dávid Géza a simontornyai náhije

105



kivételével az 1565. évi adatokat tartja mérvadónak s azok 25%-os kiegészíté-sét javasolta. Megközelítőleg erre az eredményre jutottunk a ősegei össze-hasonlításban is. Ám míg az endrédi, ozorai és tamási náhijében 1546-tól1565-ig az összeírtak számában folyamatos növekedés van, addig Csege eseté-ben ez egyáltalán nem áll, mivel csak az 1565 — 1570. évi kiegészített család-számok érik el az 1546, 1552. évi tahrir defterben (25 családfő 2 diják ill. 21családfő 1 ,, diják”) feljegyzetteket. Ez a lakosságszám csökkenés azonbannem általános a köröshegyi náhijében. Csegén kívül csak Rád és Visz esetébentalálkozunk hasonlóval. S így arra a megállapodásra kell jutnunk, hogy acsegei lakosságfogyásnak rendhagyó okai vannak. Erről Csege és Teleki 1580.évi török tahrir defterének az 1585. évi tihanyi úrbéri összeírással110 , valamintBálványos falu 1580. évi defterének és egy 1589. évi tihanyi konspirációval 111
történő összevetésének eredménye is meggyőz bennünket.

Csege lakossága 1580, 85
1580. évi török összeírás 1585. évi tihanyi összeírás
1 . Tód Bálind nősfia:  Mihál2. Lukán (?) Ilijás nősfiai : János, Benedek3. Piros Gál nősfia : István4. Szabó Bálind nős5. Szabó István nős6. Szakács Ambrus nősfia: Balázs7. Rács János nős8. Bencse János nősfia: Ferencs,szolgája: Pál9. Bencse István nősfia: Imre10. Bány (?) Bálind nős11. Gazdak Antal nős12. Kis Márton nősfia : Ferencs13. Bencse András nős14. Pokol (?) Imre nős15. Babodi Balázs nős16.17.18.19.20.21.22.

I. Piros Gál

2. Rácz Mátyás3. Bencze János

4. Bán Bálint5. Gazdag Antal
6. Bencze András
7. Babodi Gergely8. Dacza Ambrus9. Kis Máté10. Kis MátyásI I . Nemes Bálint12. Szabó Oszvald13. Tót Fábián
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1580. évi török összeírás 1585. évi török úrbéri jegyzék
1 . Poda Mihál nősfiai : Miklós, György2. Békés Pál nősfia: Imre3. Kis (?) János nősfia : Bálint4. Vég Bálindnős5. Bálindfi Gergel nősfia : Lőrincs6. CsePétörnős7. Matiyás Mati nősJános fia János8. Simon Berta nős9. Póka Benedek nős10. Száheder (?) Andrijás nős1 1 . Szada ( ? ) János nős12. Töreki Ferencs nős13. Töreki Ferencs nős14. KisTomásnős15. Kis János nős16. Mátis Albert nős17. Varga Pál nős18. Istváni Ambrus nős19. Gerőcs (?) Benedek nős20.21.22.23.24.

1. Vég Bálind2. Bálintfi Gergely
3. Cseh Péter (bíró)4. MátyusMáté

5. Csinek Mihály6. Kenyeres Pál7. Kis Benedek8. Simon Benedek9. Császár Benedek

Bálványos lakói, 1580, 1589
1580. évi török összeírás 1589. évi tihanyi urbérjegyzék
1. Fias Péter nősfia: György2. Sütő Mati nős3. Tarbas (?) Gergel nős4. Sütő András nősfia:  János5. Csáka Lázár nősfiai: Pál, Péter6. Csáka Gáspár nősfia: Benedek

1 . Fias Péter
2. Sütő Máté
3. Sütő András
4. Csák Lázár
5. Csák Gáspár
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6. Albert kovács

7. Maydo András
8. Csák Imre
9. Fodor Lázár

10. Hegyes Boldizár11. Adorján Balázs12. Varga Gergely

7. Alberd kovács nősfiai : János, Mártonszolga : Lukács8. Gergel kovács nőstestvére : Sebestyén9. Mahaydo Andrijás nősfia: Miklós10. Csáka Imre nős1 1 . Csáka Mati nősfia: Mihál1 2. Fodor Lázár nősfiai: Lőrincs, Pál13.14.15.
A kiegészítés mértéke Csege esetében 31,82%, Bálványos esetében 20%, Telekiesetében pedig 20,83%, azaz átlagban 25% körül mozognak. Mindezek után aköröshegyi náhije lakossága a következő számok körül lehetett. Egy családnagyságát ahogyan ez a szakirodalomban elfogadott 5 főre taksáljuk, s számí-tásunkban ezt a szorzó számot használjuk112 .

1546 1552 1565 1570 1580
összeírt családfők 281 286 317 307 15325 %-os kiegészítés 70 71 79 77 38Református lelkész cs. 9 9 9
Osszcsaládfőszám 351 357 405 393 200összlakosság 1755 1785 2025 1965 1000

A fenti adatsort az 1580. évi kivételével a valósághoz közel állónak tartjuk.Tíz év alatt 40%-os népesség csökkenés nem valószínű, hogy bekövetkezett.A fogyásból legalább 8%-ot tesz ki az, hogy Csege falu átkerült a karádináhijébe s Rádot pedig nem írták össze. Közel tíz százalékot tesz ki az, hogyBalatonszemes és Aszófőt kihagyták a defterből. Az előbbi feltehetőleg elpusz-tult. így is további 22%-os csökkenésre kellene választ adnunk. Ez igen magasszám, mivel a szomszédos simontornyai szandzsákban a fenti időszakban alegnagyobb lakosság csökkenés az endrédi náhijében történt, de ez sem volttöbb, mint 12%. Ráadásul magában foglalta az 1578. körüli harcok áldozataitis113 . Mivel a kőröshegyi náhije sem volt jobban kitéve a pusztításnak, mint azendrédi, aligha lehetett ott hagyobb vér veszteség az előbbinél. így a kőröshegy,náhijében a természetes szaporulat számítása nélkül közel 10%-os rendkívülinépességfogyásra kell választ találnunk. Itt vagy az 1572. évi és az 1576. évidunántúli pestis járványok hatásával114 kell számolnunk vagy összeírás-pontatlanságokkal. Ennek eldöntését csak további források bevonásával(ha találunk ilyeneket) tudjuk megoldani.Somogyba és Tolnába 1566-ot követően a törökök igen nagy számbantelepítettek eflakokat. Az új telepesek feltehetőleg Szalvóniából és Észak-Boszniából érkeztek. Nagyrészük, ahogyan ezt a dombóvár-békatói ásatások-
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ból az antropológiai tulajdonságok alapján feltételezhetjük, elszerbesedettbalkáni vlach volt115 . A magyar forrásokban a 16. században gyakran oláhmegjelöléssel szerepelnek116 . A magyar lakosság azonban általában — külö-nösen a 15 éves háború után — rácoknak nevezte őket. A törökök félkatonaiszervezetekbe tömörítették az eflakokat s a fontosabb várak mentén a „meg-bízható” lakosságot jelentették.A koppányi szandzsák területén 1566 — 1580 között a hódoltság történeté-nek egyik legnagyobb rác telepítése zajlott le. A dombói, koppányi, és a karádináhije területére több száz eflak családot telepítettek le. Az 1570. és 1580. évikoppányi tahrir defterekhez csatolt eflak összeírásból részletesen tudjuk,melyik településre hány új család érkezett. Eddigi — nem végleges — vizsgá-lataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy telepeik 1570 — 80-banhárom régióban összpontosultak: Koppány, Dombóvár és Öreglak —Somogy-vár környékén a nagybereki átjárónál. 1580-ban a koppányi náhijében 384, adombóiban 348, a karádiban a Lak környékiekkel együtt 123 eflak családot(hane) írtak össze117 . Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az eflak falvakláncolata ne hálózta volna be az egész koppányi szandzsákot. Meglepő sajátos-ság azonban az, hogy a kőröshegyi náhijében alig éltek eflakok. A náhijéheztartozó falvak közül csak Visz lett eflak falu. 1580-ban pedig a leilei eflakokatis Kőröshegyhez írták. Magyar forrásokból tudjuk, hogy a későbbiekbenSzántódon telepedett meg több eflak, egy dézsmajegyzékben fennmaradt aRác-szántó elnevezés is118 . A többi náhijékkel való összehasonlításban azonban1570 — 1580 között a kőröshegyi náhijének elenyésző számban volt csak eflaklakosa. Itt nem jött létre egy olyan magyar—szerb szimbiózis, amelyneknyomai az egykori a karádi, koppányi, dombói s esetenként a marcali náhijeterületén még a mai helynévi anyagban is szembeötlő.A kőröshegyi náhijében törökök is éltek. A bolondvári vár, amelynekmegépítésére 1570 —80 között került sor 119 , őrsége törökökből állt. Nevüket éslétszámukat a koppányi szandzsák 1580. évi tímár defteréből ismerjük120  .A jegyzék szerint 1580-ban a várparancsnokkal (dizdár) együtt 29 török katonateljesített szolgálatot Bolondvárban.
Kőröshegy helye a kőröshegyi náhijében

Kőröshegy azon dél-dunántúli települések közé tartozik, amelyek a 16. századmásodik felében meg tudták őrizni korábbi helyzetüket, sőt egy kibontakozóúj struktúra központjává váltak. Magán a náhijén belül, ahogyan már alakosságot bemutató táblázatban jeleztük, komoly településszerkezeti átrende-ződés zajlott le. Azoknak a falvaknak a száma, ahol 20-nál több családfőtírtak össze fokozatosan csökkent. 1565-ben és 1570-ben hat (Kőröshegy,Látrány, Kuti, Balatonszemes, Kereki, Szárszó), ilyen település volt. A számuk1580-ra kettőre esett vissza.
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A 20 családfínél nagyobb lakosságú falvak a kőröshegyi náhijében
1565 1570 1580

1. Kőröshegy 57 54 492. Látrány 32 32 163. Kutl 30 26 224. B. szemes 23 23 —5. Kerekf 22 24 106. Szárszó 21 17 117. Szólád 12 26 18

Látrányban, Kerekiben és Szárszón tetemes lakosságcsökkenés történt1570 — 1580 között. Balatonszemes lehetséges, hogy elpusztult121 . A pozíciótcsak Kőröshegy, Kuti és Szólád (a fogyás ellenére) tudta megőrizni.Hasonló folyamat mutatható ki a karádi és a marcali náhijékben is:1580-ra itt is szembetűnő a családfők számának esése. A karádi náhijében 3olyan település maradt, ahol húsznál több családfőt írtak össze (Karád, Boldog-asszonymernye, Királykér); a marcaliban pedig kettő (Marcali és Kéthely).Ilyen mérvű fogyás az endrédi náhijében nem jelentkezik. A korábbi tíznagyobb (20 összeírt családfő feletti) településből csak kettő esett az említettszám alá (Zamárdi és a náhije központ Endréd) 122  . A következő táblázatmutatja az 1565 — 1580 közötti demográfiai mozgást, a tizedfizetők számánakváltozását a három náhije nagyobb településeiben.

Karádi náhije
1565 1570 1580

1. Karád 62 46 372. Boldogasszony Mernye 41 30 213. Szentmiklós 22 22 14 + 6 eflak cs.4. Királykér ? 30 225. Ölyvös 20 14 136. Szőlősgyörök 18 26 197. Egrös 17

Marcali náhije
1565 1570 1580

1. Marcali 102 137 582. Kéthely 37 47 213. Kelevíz 22 23 ?4. B. keresztur 25 105. Bize 24 15
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Endrédi náhije
1565 1570 1580

1. Ság vár 70 54 492. Hidvég 63 30 253. Felső-Endréd 58 34 374. Fok-Szabadi 49 25 275. Kiüti 42 48 336. Nagyberény 39 42 357. Zamárdi 33 29 118. Endréd 31 35 199. Jód 24 26 2310. Som 21 21 25
Az endrédi náhije kivételével jól látszik, hogy a nagyobb településeklakossága fogyott. Ha az összeírások (különösen az 1580. évi) valós folyamato-kat tüntetnek fel, akkor 1570 és 1580 között a településszerkezetben struktu-rális változás következett be. Ezt jól mutatja a náhije központokban és akörnyék (a náhije falvai) egészében összeírt családfők arányáról készítetttáblázat.

1546 1552 1565 1570 1580 1590
Kőröshegy 12,81 % 15,03 % 17,98 % 17,59 % 32,03 %Környék 87,19 % 84,97 % 82,02 % 82,41 % 67,97 %Karád 17,37 % 13,22 % 14,75 % 10,32 % 11,62 %Környék 82,63 % 86,78 % 85,25 % 89,68 % 88,38 %Marcali — — 22,01 % 26,48 % 20,49 %Környék — — 77,99 % 73,52 % 79,51 % ?Endréd 9,55 % 7,55 % 5,85 % 6,30 % 5,15 % 2,49 %Környék 90,45 % 92,45 % 94,15 % 97,70 % 94,85 % 97,51 %

A táblázatból jól kivehető, hogy Marcali és Kőröshegy számítottakvalóban regionális központoknak. Az 1580. évi arányszám Kőröshegy helyzeté-nek a stabilizálódását mutatja. Karád esetében egyértelmű a megingás,Marcali és Kőröshegy mögött a másodrangú mezővárosok közé esett vissza.Az endrédi náhijéből bemutatott aránysor igen csalóka. Endréd katonaiközpontja volt a náhijének s nem gazdasági. Teljesen más képet kapunk, haugyanezt az aránysort Ságvárra s az öt legnépesebb településekre vonatkoz-tatjuk.
1546 1552 1565 1570 1580 1590

SágvárKörnyék 7,04 % 7,17 % 13,40 % 13,  08 % 13,28 % 14 ,  68 %92,96 % 92,83 % 86,60 % 86,92 % 86,72 % 85,32 %Felső-Endréd 12,06 % 11,32 % 10,75 % 7,75 % 10,03 % 6,37 %Környék 81,94 % 88,68 % 89,25 % 92,25 % 89,97 % 93,63 %HidvégKörnyék 6,03 % 7,17 % 12,26 % 7,75 % 6,50 % 8,59 %93,97 % 92,83 % 87,74 % 92,25 % 93,50 % 91,41 %Kiüti 2,51 % 6,79 % 7,17 % 11,14 % 8,94 % 7,76 %Környék 97,49 % 93,21 % 92,83 % 88,86 % 91,06 % 92,14 %Nagyberény 5,03 % 4,53 % 7,17 % 9,67 % 9,49 % 12,19 %Környéköt település 94,97 % 95,47 % 92,83 % 90,33 % 90,51 % 87,81 %
összesen 32,76 % 29,81 % 50,75 % 40,39 % 48,24 % 49,59 %Környék 67,33 % 70,19 % 49,25 % 59,61 % 51,76 % 50,41 %
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1565-től az endrédi náhije lakosságának közel ötven százaléka az öt nagytelepülésen élt. Közülük Ságvár tekinthető regionális központnak, amelymögött erős riválisként ott állt Kiüti és Nagyberény. Az endrédi náhijé-ben e három mezőváros helyzete, s nem a központ Felső-Endrédé hasonlíthatóössze Kőröshegyével.Az 1580. évi török összeírás azt sugallja, hogy a településszerkezet válto-zás mögött tetemes lakosságcsökkenés van. Ezt felfoghatnánk úgy is, hogy azösszeírás nem kellő körültekintéssel készült s a fogyás ennek tudható be, stovábbi vizsgálatainkból az 1580. évi konskripciót ki is hagyhatjuk. E defteradatait azonban azért nehéz figyelmen kívül hagyni, mert ekkor már a törökadminisztráció több évtizede berendezkedett ezen a vidéken. Másrészt korábbidefterek álltak már az összeírok rendelkezésére. Azt is kellene tudnunk, hogyváltozott-e a török összeírási gyakorlat 1570 és 1580 között. Ha igen, akkoraz magyarázat lenne a defterekben kimutatható csökkenéshez. A négy náhi-jében az összeírt családfők száma a fenti időszakban a következőképp alakult.A marcali náhije 1570. évi összeírásából 7 település adatait kiemeltük, mivel1580-ban már a zalavári náhijéhez tartoztak. A marcali náhije összesítettadatait csillaggal jelölve a táblázaton kívül adjuk meg.
1546 1552 1565 1570 1580 1590

Kőröshegy! 286 286 317 307 153Karádi 334 416 427 465 317Marcali — — 457 525* 283 ?Endrédi 199 265 530 413 369 361
Az összesítésből jól látszik, hogy Kőröshegy és Endréd esetében a legma-gasabb adatokat 1565. évi összeírásban találhatjuk. Karád és Marcali esetébenpedig az 1570. éviben. Ennek okát a hatalmi viszonyok változásában kellkeresnünk. 1565-ben Marcali környékén s a karádi szandzsák nyugati nyúlvá-nyaiban nem volt még szilárd török uralom, szemben az 1570. évi helyzettel,így a lakosság száma a 25%-os kiegészítéssel s minden náhijére 9 reformátuslelkész családot számítva (mivel Kőröshegy esetében 9-cel számolunk önkénye-sen választottuk ezt a számot a többi náhijére vonatkozóan) az összlakosság,ötös szorzószámmal számolva, eflakok nélkül, az 1565 —70-es években akövetkezőképp alakult.

♦591Kőröshegyi náhijeKarádi náhijeMarcali náhijeEndrédi náhije
1795295033253355

11 605
A fenti összegzés segítségünkre van abban, hogy képet kapjunk Somogyvármegye 16. századi demográfiai viszonyairól. A megye északi harmadánaklakosságát eszerint 11—12 ezer főre becsülhetjük. Ezt ki kell egészítenünk— az 1580. évi koppányi tímár defter alapján — legkevesebb 150 eflak család-dal, azaz hozzávetőleg 750 fővel123  . így az összlakosság Észak-Somogyban1570— 80 körül 12— 13 ezer fő körül lehetett.
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Véleményünk szerint az 1580. évi és későbbi alacsony tizedfizető család-számok (ahogyan ezt az endrédi náhijéből az 1590. évi összeírásból tudjuk)túlzottan. A tíz-húsz százalékos csökkenésre is nehéz választ találni a tizenöt-éves háborúig terjedő korszakban. Az 1580. évi török defterben a kőröshegyi ésa marcali náhije esetében erről jóval nagyobb fogyás képe bontakozik ki.A tizenötéves háborút követő korszak demográfiai helyzetéről nincsenekösszefüggő török forrásaink a koppányi és a simontornyai szandzsákokból,s így annak alakulásáról még hozzávetőleges képet sem tudunk adni.

Kőröshegy és a kőröshegyi náhije gazdasági helyzete
A rendelkezésünkre álló török források nem elszámolások, hanem adókivetési„tervek”. így mindenekelőtt csak a gazdasági viszonyokról tájékoztatnakbennünket, szemben a török tizedjegyzékekkel (pl. Tolnáról vannak ilyenek)ahol valójában behajtott jövedelmeket jegyeztek fel 124 . A kőröshegyi náhijegazdasági helyzetéről közre adott adatok, amolyan középarányost jeleznek,amely a lakosság és a török összeírok között létrejött. A magyar parasztokigyekeztek minél kevesebbet bevallani a török írnokok pedig minél többetbejegyezni. A török tahrir defterek azért készültek, hogy egyes vidékekjövedelmét feltérképezzék. Az így lajstromba vett településeket javadalom-birtokként (hász, zeámet, timár és zsoldtimár) formájában a magyarországrajött katonaságnak és hivatalnokoknak osztották ki, katonáskodásuk fejében.Egyes vidékeket — pl. Kőröshegyet — kiemelték s közvetlen szultáni felügye-let alá helyezték (szultáni hász), s ezek a települések minden jövedelmüket akincstárba fizették. A többi összeírt helyről a szultáni kincstárt csak a fejadó(dzsizje adó) illette meg, amelyet 300 akcse ingósággal bíró keresztényekrevetettek ki125 . A többi jövedelem a török javadalombirtokost illette, amelyigen sok tételből állt össze. Ezek szedéséről rendszerint a szandzsák törvény-könyve (kánuname/rendelkezett. A kőröshegyi náhijére vonatkozó rendeletmegegyezett a simontornyaival s ennek szövegét Dávid Géza 1982-ben közzé-tette126  . Az elkészített tahrir defter alapján — miként a kánunáme is előírja —minden településen szedtek kapuadót, amelyet azokban a keresztény rájáknakkellett fizetniük, akiknek 300 akcse ingóságuk van. Elvileg ennek a számnakmeg kellett egyeznie a dzsizje (fejadó) fizetőkével, ám ez csak igen ritkán állfenn s így feltehető, hogy egyéb szempontokat is figyelembe vettek a törökösszeírok127 . Ennek a ,,kapuadó”-nak az összege 1546 — 1580 között 50 akcsemegközelítőleg magyar aranyforint volt. A másik fő jövedelemforrás a búza éskevert után szedett tized, amelyet kilében és akcse értékben is megadtak.A kevert (mahlut) elnevezés az árpa, köles, rozs és zab közös gyűjtőneve volt,de jelenthette közülük csak egyiket is128 . A harmadik fontos jövedelemforrásvolt a mosttized, amelyet nagyságában és árában szintén megadtak. Ezekettöbb mint tíz kisebb jövedelemforrás egészítette ki: kendertized, bosztánilleték, hagyma tized, bírságpénz, szénatized, méhkas tized, menyasszonyadó,birságpínz, elbitangolt állatok utáni illeték valamint malom- és makkoltatásiilleték és sertések után fizetett adó129 . Az utóbbiak mértéke a török berendez-kedés erősödésével növekedett, ám fontossága az első három mellett eltörpült.Ezek a jövedelemforrások a következő arányban viszonyultak egymáshoz akőröshegyi, karádi, marcali és endrédi náhijékben.
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1546 1552 1565 1570 1580
KőröshegyiÖsszjövedelem 23 389 49 264 82 566 93 582 71 549Kapuadó 19,24 % 18,47 % 9,69% 12,24 % 11,60 %Búzatized 27,45 % 24,11 % 29,21 % 27,30 % 36,81 %Keverttized 8,12 % 4,41 % 5,72 % 7,86 % 12,5 %Musttized 29,09 % 41,95 % 47,03 % 38,39 % 33,51 %83,9 % 88,94 % 91,65 % 85,79 % 94,42 %Egyéb 16,1 % 11,06 % 8,35 % 14,21 % 5,58 %

1546 1552 1565 1570 1580
Karádiösszj ö vedelem 35 563 83 693 93 442 722 053 134 123Kapuadó 18,56 % 16,37 % 11,13 % 13,99 % 11,41 %Búzatized 19,88 % 24,51 % 31,12 % 25,35 % 34,67 %Keverttized 6,37 % 7,82 % 5,99 % 8,74 % 15,23 %Musttized 44,84 % 49,57 % 40,43 % 39,29 % 34,37 %89,65 % 98,27 % 88,67 % 87,37 % 85,65 %Egyéb 10,35 % 1,73 % 11,33 % 12,63 % 14,35 %
MarcaliÖsszjövedelem — — 63 601 62 100 107 183Kapuadó — — 20,97 % 19,74 % 13,57 %Búzatized — — 34,77 % 25,22 % 34,87 %Keverttized — — 7,35 % 9,16 % 14,93 %Musttized — — 26,90 % 28,53 % 23,58 %89,99 % 82,65 % 86,95 %Egyéb 10,01 % 17,35 % 13,05 %
EndrédiÖsszjövedelem 73 877 87 850 164 593 272 701Kapuadó 6,51 % 9,76 % 8,78 % 7,53 %Búzatized 14,51 % 15,86 % 26,89 % 22,58 %Keverttized 2,88 % 4,54 % 5,85 % 7,72 %Musttized 72,80 % 64,78 % 50,24 % 53,12 %96,7 % 94,94 % 91,76 % 90,95 %Egyéb 3,3 % 5,06 % 8,24 % 9,25 %

A fenti táblázatból kitűnik az, hogy a náhijék jellege igen elütött egymás-tól. Az endrédi náhije bortermelő volt jelentős gabonatermeléssel. Vele szembea marcali náhijét állíthatjuk, ahol a gabonatermelésből eredő jövedelem jóvalnagyobb volt, mint ami a bortermelésből származott. A karádi és a kőröshegyináhije a kettő között mozgott. A karádi náhije 1580-ra a marcali modell felémozdult el. A kőröshegyi náhijének azonban továbbra is megmaradt a kettős(búzatermelő-bortermelő) arculata. Arról, hogy Kőröshegy maga mikéntillett bele ebbe a képbe a következő táblázat tájékoztat bennünket.
1546 1552 1565 1570 1580

Összjövedelem 2650 7583 20 000 21 747 27 700Kapuadó 19,01 % 19,78 % 7,5 % 8,5 % 11,06 %Búzatized 37,74 % 19,78 % 22,5 % 24,83 % 38,71 %Keverttized 7,55 % 5,41 % 4,5% 6,44 % 14,75 %Musttized 14,94 % 47,47 % 48 % 44,70 % 29, 86 %79,24 % 92,44 % 82,5 % 84,02 % 94,38 %Egyéb 20,76 % 7,56 % 17,5 % 15,92 % 5,62 %
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Az összeírásból erre a következtetésre juthatunk, hogy Kőröshegyen belüla bortermelés jelentősége sokkal nagyobb arányban csökkent, mint a náhijeegészében. A mezőváros lakóinak életében a gabona fontosabb szerepet töltöttbe, mint a bor. Az 1580-ban bejegyzett 7000 kile és 4000 kile kevert termelés alegnagyobb volt egész Észak-Somogyban és Nyugat-Tolnában. Kőröshegymegtartó és centrum-képző ereje a megnövekedett gabonatermelésben rejlett.Nem meglepő, hogy ők vették művelés alá a tihanyi apátság szántódi földjeit,ahogyan ezt Pisky István tihanyi regesztrumából tudjuk130  .Az előbbi értékeléssel kapcsolatban jogosan vethető fel az, hogy a defterekkészítői által konstruált adatokból levont következtetések valós folyamatokattükröznek-e. Ennek eldöntéséhez segítségünkre vannak a demográfiai viszo-nyok feltárása kapcsán is használt tihanyi összeírások. A kőröshegyi, karádiés az endrédi náhije több falva a tihanyi várnak fizette cenzusát és a dézsmáját.Ezekről 1585 — 89 közötti időszakból több jegyzék is fennmaradt. Lehetősé-günkben áll az 1580. évi török defter és az ehhez legközelebb álló 1585. évtihanyi adatait összevetnünk. Elsőként a török defterben szereplő kapuadószámokat hasonlítjuk össze a tihanyi jobbágytelek adatokkal s ezt követőenpedig a két forrásban szereplő búza és bortizedeket. Az adataink megbízható-ságát eldöntendő vizsgálódásunkat a kőröshegyi náhije Tihany alá tartozófalvain kívül a karádiakra is kiterjesztjük131 .A magyarországi török hódoltság kutatásában máig eldöntetlen az, hogya kapuadót a török hatóságok a kánunnáméban rögzített feltételeken kívülmég milyen kondícióikat vettek figyelembe. Számuk általában kisebb, mint acsaládfőké, időnként nagyobb mint a dzsizjefizetőké. Az 1570, 1580. évidefterekben már nagyon közelit a bejegyzett családfőszámokéhoz. Sőt úgytűnik, hogy nagyon közel állt a magyar források egész jobbágytelkeinek szá-mához. Elképzelhető, hogy ekkor már az egész jobbágytelekkel rendelkezőketírták a kapuadó kötelesek közé. A vizsgálódásba bevonhatjuk az 1580. évidzsizje defter adatait is. A rendelkezésünkre álló adatok összevetéséből akövetkező kép mutatkozik.
Kapuadó fizetőkTahrir defter1580

Dzsizje fizetőkDzsizje defter1580
Egész telkesekTihanyi összeírás1585

Bálványos 12 10 11Csege 15 14 14Rád 7* 8 7Teleki 11 10 9Szólád 18 16 5(?)Tittös 9 7 5(?)Túr 9 7 10
♦ Kiegészítés az 1570. évi tahrir defterből.

A táblázat jól mutatja, hogy a három számsor igen közel áll egymáshoz skönnyen elképzelhető, hogy a különbségek csak konskripciós hibák. Lényegeseltérés csak Szólád és Tittös esetében van. E két falu a tihanyiak summásfalvai közé tartozott. Ez azt jelentette, hogy a jobbágytelkektől függetlenülegyeztek meg a Tihanyba fizetendő adóösszeg (summa) nagyságában. ErdélyiLászló a tihanyi regesztrumot vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy ekét falu lakói is jobbágy telkenként 1 — 1 aranyforintot fizettek, mint példáulTúron131 . Túr a summás falvak közé tartozott Telekivel együtt, itt a summa
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összege mellett az egész telkek száma is bejegyzésre került (Túron egy telekre1 frt. Telekiben pedig 177 2/3 dénár esett). Erdélyi István nem merte aztfeltételezni, hogy Szóládon és Tittösön a többi summás falunál lényegesenkevesebbet fizettek volna. Véleményünk szerint azonban ez nagyon is való-színű. Ha pedig nem, akkor a tihanyi apátság csak részbirtokos volt Szóládonés Tittösön. A fentieket tudomásul véve megállapíthatjuk, hogy a kapuadó-számok igen közel vannak az egész jobbágy telkekéhez. Az összeírt családfőkszáma megközelíti a kapuadót és dzsizjét fizetők számát. Ez azt jelenti, hogy alakosságnak csak a tehetősebb részét írták össze. (Ez már nagyon jól látszik az1580. évi török összeírásban.) A kapuadószám változás (miként a dzsizje is)a lakosság egésze gazdasági viszonyainak módosulásáról ad képet. A kapuadó-fizetők száma s az ebből eredő jövedelemnek az összjövedelemhez viszonyítottaránya a következőképp mozgott a kőröshegyi, karádi, marcali és endrédináhijékban.
1546 1552 1565 1570 1580

Kőröshegyi 90 182 160 229 166Karádi 132 274 208 347 306Marcali — — 271 257 291Endrédi 96 171 289 321 ?

A változásokra a legtöbb esetben ésszerű magyarázatotismerték ki találhatunk.kellőképp a.Az 1546. évi telmeres idejen a törökök még nemmagyar viszonyokat s az 1552-ben mutatkozó növekedés ebből származik.A kőröshegyi és a karádi fogyás mögött véleményünk szerint elvándorlásmenekülés áll. Ez azonban további kutatásokat igényel. A bejegyzett tized-fizető családfők számának változása a kőröshegyi náhijében a következőképpalakult. Balatonszemesen (4 család) Bálványoson (2 család) Kerekiben (1család), Hátrányban (2 család), Rádon (2 család) Szántódon (6 család), Szólá-don (4 család) csökkenés Csegén (2 család), Telekiben (3 család) azonbannövekedés mutatható ki. A fenti időben a lakosság pusztulásával és elhurcolá-sával is számolhatunk, mivel 1555-ben és 1556-ban súlyos harcok voltakSomogybán132  . Az 1570-re mutatkozó növekedés a lakosság gazdagodásaeredményének ill. a kapuadó fizetés feltételeiül szolgáló 300 akcse értékinflálódásának tudható be. A növekedésben valószínűleg a hódoltságon belülimigrációnak is van szerepe. Ez további kutatást igényel. A marcali náhijében1570-re mutatkozik olyan fogyás, mint 1565-ben a kőröshegyiben és a karádi -ban. S itt az 1580. évi defterben jelentkezik az a növekedés, ami 1570-ben akőröshegyi és karádi esetében. A két utóbbi náhijében 1580-ra mutatkozófogyásnak konskripciós okai is vannak. A kőröshegyi náhije területe jelentősenváltozott. Csege (15 család) átkerült a karádi náhijébe. Rádot pedig az össze-író hagyta ki. Itt 1570-ben 7 kapuadókötelest jegyeztek fel a magyar források-ból biztosan tudjuk, hogy Rád 1580-ra nem pusztult el. Az 1580. évi defterbőla Balaton északi partján lévő Aszófő (11 család) is kimaradt. Balatonszemes(10 család) pedig valószínűleg elpusztult133  . A többi településeken 33 kapuadó-köteles fogyásával számolhatunk miközben ez a szám Kőröshegyen 13-mal,Bálványoson pedig 2-vel nőtt. A 18 kapuadókötelesre tehető fogyás okaitnem ismerjük. Nem tartjuk kizártnak sem a migrációt, sem a pusztulást.Kőröshegy általános helyzetének alakulása eltér a náhijéétől. A mezővároshelyzete stabilizálódott s ennek mértéke jóval nagyobb, mint a hasonló hely-
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zetben lévő Karádé és Marcalié. Folyamatában az endrédi náhije tehetőstelepülésein (Nagyberény, Kiliti) tapasztalható változásokhoz hasonlítható.A kapuadó kötelesek számának változása a fenti településeken.

KőröshegyKarádMarcaliSágvárFelső-EndrédNagyberényKiüti
A fenti táblázatból láthatjuk, hogy Kőröshegy helyzete 1565 —70-remegszilárdult s az 1580-ban már a regionális kiemelkedése is szembeötlő.Kőröshegynél s Ságvárnál egész Észak-Somogyban és Nyugat-Tolnában csakMarcali tehetősebb település. Ám a táblázat azt is mutatja, hogy Marcalibanlassú fogyás tapasztalható s a tehetős mezőváros korábbi helyzete megingott.Ságvár meg tudta őrizni azt a helyet, amit 1565 — 70 között elért. Kőröshegyehhez emelkedett fel 1570 és 1580 között. Ilyen felfutás a városok másodiklépcsőjében az endrédi náhijében Nagyberény és Kiüti esetében mutathatóki, amelyek a megingott helyzetű Felső-Endréd szintjére jutottak el. Karádéletében 1570 után fordulat következett be, a lakosság száma 1580-ra közelannyival fogyott, mint amennyivel Kőröshegyen emelkedett.

Gabonatermelés a kőröshegyi náhijében
Ahogyan már említettük Kőröshegy gabonatermelése egész Észak-Somogybanés Kelet-Tolnában a legnagyobb volt. Sőt a mezőváros helyzete a környezőfalvakkal való összehasonlításban egészen rendhagyónak tekinthető. 1580-bana náhije területén termelt gabona egyharmada Kőröshegyről származott.A török források alapján egész Észak-Somogy gabonatermeléséről vannakadataink. Ezek lehetővé teszik azt, hogy Kőröshegy helyét a régió egészébenmeghatározzuk. Az egyes náhijék gabona tizede (kilében) a török összeírások-ban a következőképp alakult.

1546 1552 1565 1570 1580
Köröshegyi 642 1188 2412 2129 2195Karádi 707 2051 2908 2621 3875Marcali — — 2246 1368 3115Endrédi 1070,5 1390 4427 4040 ?

A termelési adatok összehasonlításakor azt is figyelembe kell vennünk,hogy a kőröshegyi náhije területe hozzávetőleg fele volt a másik hároménak,így ha a területi és lakosság számára vonatkozó adatokat is figyelembe vesz-szük, akkor az egy tizedfizetőre eső búzatermelés a kőröshegyi náhijében aligmarad el az endréditől. Ez az arányszám jóval a marcalié felett áll s a karádináhije egy tizedfizetőre eső termelési adatai csak 1580-ban, akkor is szerény
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mértékben, haladják meg a kőröshegyieket. A karádi náhije búzatermelésénekfelfutását feltehetőleg valós ténynek s nem konskripciós hibának kell tekin-tenünk. Véleményünk szerint ezen a területen a gazdasági szerkezetben fontosváltozások következtek be. A bortermelő falvak pusztultak s a szőlőtermeléshanyatlásával nőtt a gabonatermelés jelentősége. Marcali esetében pedigarról van szó, hogy az 1570. évi összeírás adatai túlságosan alacsonyak voltaks ezért vártak a defter készítői igen magas (az 1570. évinél több mint kétszernagyobb) búzatermést.A búzatermelés a török összeírás szerint százalékos arányban a kőröshegyináhije falvaiban fokozatosan csökkent. Kőröshegyen pedig megközelítőlegennek arányában növekedett. A pusztákon (az 1546. évi adatot nem figyelembevéve) pedig százalékos összevetésben szerény mértékben csökkent. A búzater-melés megoszlása 1546 — 1580 között a következőképp alakult.

1546 1552 1565 1560 1580
Kőröshegy 15,58 % 12,63 % 18,66 % 21,14 % 31,89 %Falvak 83,49 % 80,05 % 75,08 % 72,68 % 63,09 %Puszták 0,93 % 7,32 % 6,26 % 6,18 % 5,02 %

Az egyes mezővárosok s e fejlődés útjára lépett falvak búzatermeléseközött lényeges különbség van. Ezek magyarázatául is szolgálnak a már felvá-zolt demográfiai változásokhoz is. A négy náhije fontosabb településeinekbúzatizede 1546 — 1580 között a következőképp alakult.

1546 1552 1565 1570 1580
Kőröshegy 100 150 450 450 700Karád 20 245 300 230 300Marcali — — 319 100 350Ságvár 130 120 647 490Felső-Endréd 168 140 558 600 ?Nagyberény 30 40 150 165 ?Kiliti 30,5 80 130 150 1

A Kőröshegyet gabonatermelésében 1570-ig csakSágvár és Felső-Endrédelőzte meg. A helyzet a török összeírok becslése szerint azonban 1580-ra meg-változott. Kőröshegy az említett két település elé került. Ez is bizonyítékulszolgál ahhoz, hogy Felső-Endréd és Ságvár korábbi „felfutása” 1580 körülnémileg megakadt. Meglepően alacsonyra becsülték a török összeírok a marca-liak búzatizedét. További kutatások dönthetik csak el azt, hogy ez konskripcióshiba vagy pedig valós folyamatokat tükröz.A török összeírásokból levont következtetések esetleg megbízhatatlansá-gára már többször felhívtuk a figyelmet. A búzatermelésről alkotott képünkellenőrzésére is van némi lehetőségünk.Az említett tihanyi regesztrumban több település búzatizedéről szólókimutatások is fennmaradtak. Az 1580. évi török tahrir defter adatait s atihanyi regesztrum 1585 —89 között kelt adataival vethetjük össze134 .
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1580. évi török deftertörök kilében 1585 Tihanyi regesztrum magyar kilában1586 1587 1588 1589
Bálványos 75 42 22,5 25,5 20,5 27,5Csege 250 18 24 24 22Rád 50* 14 27 12 — 33Teleki 150 14 22,5 32 17,5 —Tittös 65 11 6 8 — —Túr 75 12,5 — 12,5 — —
* Kiegészítés az 1570. évi defterből.

A különbség érzékeléséhez szükségünk van a török kile és a magyar kilaösszehasonlítására. Ehhez magyar és török ártörténeti adatok szolgálnaksegítségül.A török összeírok 1570-ig 10 akcséval számoltak egy-egy kile búzát 135
Magyarországon. Ez az ár 1580-ra 12 akcséra emelkedett 136 . Ez azonban nemár, hanem mértékváltozásból következett be, mint ahogyan erre Káldy-NagyGyula már 1966-ban felhívta a figyelmet 137 . A 24 okkás kilével számítottbúzaár volt 10 akcse. Ez mivel egy okkát 1,282 kg-mal számolunk 30,76 kg-osmennyiségnek felelt meg. Az 1580-ban bevezetett új kilében 30 okka volt, sígy annak súlya hozzávetőleg 38,46 kg-ra taksálható.A tihanyi regesztrumban 1587-ben 1 magyar kila (a kile magyarosítottformája), amelyet a köböl és a vasas szinonimájaként használtak, ára átlagban0,74 forint volt 138 . Ez török akcsére átszámítva 44,4 —48,8-re tehető, (1 arany-forintot ekkor megközelítőleg 60 —66 akcsével számoltak) 138 . Ebből arra akövetkeztetésre juthatunk, hogy a törökök 1 kg búzát 0,47 —0,52 dénárral ill.0,31 akcsével számoltak. A fenti árak segítségével automatikusan a tihanyikila-t nem lehet meghatározni mivel mindkét fél más és más árakat használt.Ha a két adatot mégis összevetjük arra a következtetésre jutunk, hogy egytihanyi kila 157,45 — 142,31 kg között mozgott. A török összeírok valószínűlega piaci ár alatti búzaárral számoltak140 . Erről soproni adatok erősítenek megbennünket. 1586, 1588-ban vétel esetében 1 kg mennyiségű búzát 0,68 ill. 0,85dénár értékben számoltak. Eladásnál pedig az ár 1,37 ill. 1,98 dénár volt141 .Hasonló megállapításra jutunk, ha az 1586. évi nagyszombati, beszterce-bányai és lőcsei árakat vizsgáljuk142 . A törökök által számított ár valószínűlegmég akkor is alacsony, ha hozzászámoljuk azt, hogy a Felvidéken bizonyosandrágább volt a búza, mint a Dél-Dunántúlon.Az árak összevetése alapján kikövetkeztetett kila-súly közel áll a Veszprémvármegye keleti sarkában használt vasas-hoz (155,1 kg —279,3 kg), helyesebbenannak alsó értékéhez143 .Ez a mértékegység feltehetőleg beleilleszkedett a törökökébe is. Káldy-Nagy Gyula hívta fel a figyelmet arra, hogy például a pozsegai szandzsákban1579-ben 6 féle kile (35, 66“, 72, 84, 90, 100 okkás) volt használatban144 . így adunántúlon sem lepődhetünk meg egy száz okkás (128,2 kg) súlyú kilén. Azt,hogy a tihanyi kila pontosan mekkora volt, további kutatásoknak kell eldön-teniük. Remélhetőleg sokat nem tévedünk ha a törökök által használt 30okkás kile s a tihanyiak kilá-ja között legkevesebb 3-szoros váltószámot téte-lezünk fel. így a tihanyi kila-t 30 okkás török kilére átszámítva törökök általkivetett s a tihanyiak által beszedett búzatized az egyes falvakban a kö-vetkezőképp alakult.
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Búzatized30 okkás kilében1580
Búzatizedtihanyi kila 30 okkás kilére számítva 15891585 1586 1587 1588

Bálványos 75 126 67,5 76,5 61,5 82,5Csege 250 J 54 72 72 66Rád 50* 42 81 36 ? 99Teleki 150 42 67,5 96 52,5 ?Tittös 65 33 18 24 9 ?Túr 75 37,5 ? 37,5 1 ?
* Kiegészítés az 1570. évi tahrir defterből.

A fenti adatokat nemcsak a kile-kila átváltási arány körüli nehézségekmiatt nehéz értékelni, hanem amiatt is, hogy a búzatermés egymás évekbenigen változott. A búzaárak 1575-től 1580-ig estek 145 . Ebből arra következtet-hetünk, hogy országszerte jó termések voltak s a törökök 1580-ra tervezettkivetése ezt tükrözi. 1580-ban azonban az árak már 1579-hez viszonyítva30 százalékkal emelkedtek s ez az arány 1585-re a 200%-ot is elérte Nagyszom-batban146 . Ezután némileg csökkennek, de jóval az 1579. évi fölött maradtak.A törökök csak a későbbi defterekben — ilyenek azonban a koppányi szand-zsákból sajnos nem maradtak fenn — igazíthatták ehhez a kivetési számaikat.Mivel feltehetőleg 1580-at követően kedvezőtlen időjárási viszonyok voltak 147 ,nem meglepő az, hogy a tihanyi tizedek (Bálványos, 1585. évi kivetésénekkivételével) rendre kisebbek, mint a török defterben szereplő adatok.Ezek után nehéz eldöntenünk azt, hogy Kőröshegyen 1570 — 1580 közöttvalóban emelkedhetett-e a búzatermelés 4500 kiléről 7000 ill. a keverttelegyütt 6250 kiléről 11 000 kilére. Ez azt jelentené, hogy egy-egy összeírtcsaládra ( = tizedf izető családra) 1570-ben 83,33 kile búza és 32,41 kile kevertjutott. Ez a mutató 1580-ra 142,86 kilére ill. 81,63 kilére nőtt. A náhije egészé-ben az egy összeírt ( =tizedfizető) családra eső gabonatermelés a legmagasabbtermelést mutató években (1565, 1570, 1580) 24 akkós (30,76 kg) és 30 akkós(38,46 kg) kilében a következőképp alakult.
1565* 1570* 1580**búza kevert búza kevert búza kevert

1. Árokfő 26,92 7,69 46,15 15,38 125 62,52. Aszófő 25,45 9,09 77,28 22,73 —— —3. B. szemes 92,17 30,43 43,48 8,70 — —4. Bálványos 61,11 33,33 23,33 16,67 62,5 83,335. Csege 134,71 70,59 93,75 81,25 166,67 200,006. Katona 2,35 3,53 — — — —7. Kereki 49,55 27,28 18,75 14,58 150 508. Kiskút (?) (47,33 13,33) (39,29 15,71) — —9. Kőröshegy 78,95 31,58 83,33 32,41 142,86 81,6310. Kuti 40,67 13,33 40,67 13,33 63,67 13,6411. Látrány 78,12 31,25 62,5 37,5 178,5 62,512. Őszöd (57,78 33,33) (40,00 16,67) (93,75 62,5)13. Pócsa — — — — __ _14. Rád 82,73 36,36 55,55 42,22 ? 915. Szántód 57,00 20,00 35,00 22,00 250 123,3316. Szárszó 178,10 47,62 218,82 47,06 136,36 90,9117. Szólád 36,67 16,67 46,15 9,62 83,33 13,8918. Szőlős (120,00 46,15) (58,82 29,41) (208,33 145,83)19. Teleki 70,00 17,65 65,79 21,05 78,95 26,3220. Váralja—Szemes 54,67 26,67 66,66 25,33 136,36 90,9121. Visz — — — — ? 9
♦ 24 okkás kilében
♦♦ 30 okkás kilében120



A táblázat jól mutatja, hogy az egy családra jutó gabonatermelés koránt-sem Kőröshegyen volt a legmagasabb. 1565-ben és 1570-ben Szárszón, 1580-banpedig Szántódon regisztrálták a legnagyobb egy tizedfizetőre eső gabonater-mést. A kevert termelésé pedig mindvégig Csegén volt a legnagyobb. A legtöbbfaluban csak a helyi szükségletnek megfelelő mennyiségű gabonát termeltek.Nehéz azonban eldönteni azt, hogy egyes településeken mennyi árugabonamaradt. Ennek oka abban rejlik, hogy az egy család (vetőmaggal együttszámított) gabonaszükségletének nagyságáról megoszlanak a vélemények.A szakirodalomban 6 — 8 ill. 17,5 mázsa körüli nagysággal számolnak148 .Részünkről az előbbit túlságosan alacsonynak, az utóbbit pedig túlságosanmagasnak tartjuk. így egy önkényesen választott köztes értékkel 12 mázsávalszámolunk, amely 39,01 kilének (24 okkás) felel meg. Ezt tovább kiegészítveegy-egy család minimális búzaszükségletét 40 kilére taksáljuk. Ezt a számot az1580-ban használt 30 okkás kile esetében felfele kerekítéssel 32 kilében adhat-juk meg. E viszonyítási számnak realitását az is valószínűsíti, hogy egy csa-ládra eső átlagok között ennél kisebb mennyiséggel csak nagyon ritkán (5 eset-ben): Árokfő (1565), Aszófő (1565), Katona (1565), Bálványos (1570), Szántód(1570) találkozunk. Ezeknek az adatoknak a valódisága is könnyen megkérdő-jelezhető. Katona falu csak egyszer szerepel a defterben, a török összeíroknem tudtak mihez viszonyítani. Bálványoson mind előtte, mind későbbnagyobb volt az egy főre eső átlag. A lakosság növekedést a defterben a ter-méseredmények növelése csak később követte. Szántódnál pedig az egy tized-főre eső búzatermés a tehetősebb lakosság rendkívüli fogyása miatt 1580-banaz egész náhijében a legnagyobb volt. így itt vagy az 1570. évi búzatermésadat nem reális, vagy az 1580. évi defterben bejegyzett tizedfizetőszám.
A demográfiai viszonyok tárgyalása kapcsán szóltunk arról, hogy atörök tahrir defterekben csak a tizedfizetők szerepelnek, akik a becsléseinkszerint az összlakosságnak közel háromnegyedét tették ki. így az előbbiszámsor a lakosok 75%-ára számított átlag. Minden család esetében a 40 kilegabonaszükségletet legalább még 10 kilével ki kell egészítenünk, amely azegyes településeken élő jobbágytelekkel nem rendelkezők szükségleteinekkielégítését szolgálta. Árufelesleggel csak 50 kile felett számolhatunk. (Az1580-ban használt 30 okkás kile esetében 40 kilével számolunk.) A kőröshegyináhijében 1565, 1570, 1580-ban az egyes helységekben egytizedfizetőre szá-mítva (kilében) az alábbi árubúza adódik.

1565* 1570* 1580**
_ _ Árokfő (85)— Aszófő (27,28) —B. szemes (42,17) — —Bálványos (11,11) — Bálványos (22,5)Csege (84,71) Csege (43,75) (Csege) (126,67)— — Kereki (110)Kőröshegy (98,95) Kőröshegy (33,33) Kőröshegy (102,86)— — Kuti (23,67)Látrány (28,12) Látrány (21,5) Látrány (138,5)(Őszöd) (7,78) — (Őszöd) (53,75)Rád (32,73) Rád (5,55) 9Szántód (7) — Szántód (290)Szárszó (128,10) Szárszó (168,82) Szárszó (96,36)— — Szólád (43,33)

121



1565* 1570* 1580*
(Szőlős (70)Teleki (20)Váralja —Szemes (4,67)

(Szőlős) (8,82)Teleki (15,79)Váralja —Szemes (16,66
(Szőlős) (105,83)Teleki (38,95)Váralja —Szemes (96,36)

* 24 okkás kilében
♦*30 okkás kilében

A táblázatból látszik, hogy Szárszó és Csege voltak azok a falvak, aholtetemes piacra szállítható búza termett. Kőröshegy 1580-ig csak utánukkövetkezett. Az 1580. évi adatok csak a lakosságfogyás méreteivel együttvizsgálhatóak. A kiugróan magas búzafeleslegek (Szántód, Szőlős, Látrány,Kereki) a tizedfizetők számának csökkenéséből adódtak. Kőröshegy esetébenazonban demográfiai hullámvölgyről egyáltalán nem beszélhetünk. Ezértúgy gondoljuk, mivel az egy tizedfizetőre eső kőröshegyi búzatermelés nemkülönösen kiugró, az 1580. évi tahrir defterbe bejegyzett terméseredményekvalós tendenciát tükröznek. Az a tény, hogy a virulens mezővárosban 1580-ban102,86 kile azaz 39,56 mázsa árubúza képződött azt jelenti, hogy az itt lakókaktívan bekapcsolódtak a dunántúli búzakereskedelembe. A 49 bejegyzetttizedfizető családnál a török adatok szerint 1580-ban 1938,44 mázsa árubúzátvártak. Az itt élők gazdasági biztonságát az ebből eredő haszon jelentette.Arról azonban, hogy vásárlóik kik voltak, nem állnak rendelkezésünkreadatok.A kőröshegyi gabonatermelés fontosságára a malmok száma is rámutat.Hidvég, Jut és Bize után itt működött a legtöbb malom Észak-Somogyban.A hídvégi és a juti malom a Sió adta kedvező lehetőségeket használta ki smindkét helyen török tulajdonban lévő hat kerekes malom működött149 .A Marcali melletti Bizén 1565-ben 5, 1570-ben pedig 6 egykerekes malom
őrölte a gabonát. Az 1580. évi összeírásban ezeknek már semmi nyomát semtaláljuk, elpusztultak mint maga a tehetős falu. A fenti települések utánkövetkezett Kőröshegy és Teleki 4—4 malommal, amelyből Kőröshegy eseté-ben 1570-ben, Teleki esetében pedig 1580-ban hármat jegyeztek be. A kőrös-hegyi náhije egészében is nagy számban működtek malmok. Az egyes náhijék-ben a malomkerék számok a következőképp alakultak. (Mivel a malmoknagysága eltért egymástól, ezért a használt kerekek számát adjuk meg.)

1546 1552 1556 1570 1580
Kőröshegyi 7 13 15 17 11Karádi 8 14 20 18 18Endréd i 12 13 16 18Marcali 8 10 1

A karádi náhijében valamivel több malom volt, mint a kőröshegyibenés az endrédiben. Ez természetföldrajzi okokkal — megfelelő vízfolyásoknagy számával — s a jelentős karádi náhije-beli jelentős gabonatermelésselfüggött össze. A marcali adatok túlságosan alacsonynak tűnnek. 1580-banmár Marcaliban sem jegyeztek fel malmot, a bizeiek pedig elpusztultak.1580-ra kőröshegyi náhijében is 6-tal csökkent a malomkerekek száma. Pontosváltozások a bejegyzett adatok alapján a következőképp alakultak.
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1546 1552 1565 1570 1580
1. Aszófő 9 ? 1 2 _2. Kereki 1 1 1 1 13. Kőröshegy — 4 3 4 44. Kuti ? 3 3 35. Látrány 2 2 2 2 —6. Rád 1 1 1 1 y7. Teleki 2 3 4 4 38. Visz 1 2 — — —

A kőröshegyi náhijében elpusztult 6 malomkerék közül kettő Látránybanvolt. Valószínűnek tartjuk, hogy a látrányi egykerekes malom az 1575.évi fonyódi harcok következtében pusztult el. Aszófő 1580-ban már nem akoppányi szandzsákban szerepel s így nem tudjuk, mi lett az ottani malomtovábbi sorsa. Telekiben 1580-ra az egyik kétkerekes malom egykerekűvéváltozott. Ezzel öt malomkerék eltűnésére magyarázatot adtunk. A hatodik,a rádi malom lenne, amelyről nincsen biztos adatunk, mivel Rád az 1580. éviösszeírásból kimaradt.Kőröshegy városának malmai 1580-ban a hídvégi és a juti török malmokután a legfontosabbak voltak egész Észak-Somogyban. A Kőrösheggyelösszehasonlított mezővárosokban és falvakban ilyen nagy számban seholsem voltak malmok. A malomkerékszámok Karádon, Marcaliban, Kőröshe-gyen, Ságváron és Endréden a következőképp alakultak. (Nagyberényben,Kilitiben és Felső-Endréden egyáltalán nem volt malom.)
1546 1552 1565 1570 1580

Kőröshegy — 4 3 + 1* 4 4Karád — 2 2 2 2Marcali ? ? 1 3 —Endréd 1 1 2 2 ?Ságvár — — 1 1 ?
♦ Tót Péter malma, amely az 1570. évi összeírásban nem szerepel.

Kőröshegyen 1552-ben kettő malom egyházi tulajdonban volt, birtoko-sukként János papot és Matijás papot jegyezték be. A mindszenti papoknakpedig Telekiben és Viszen volt egy-egy egykerekű malmuk. 1565-ben már nemtalálunk egyháziakat a kőröshegyi náhije malomtulajdonosai között. Törökkézre csak a kuti 3 kerékkel működő malom jutott, amelyeket, 1565, 1570,1580-ban Báli aga malmaként jegyeztek be. Kereki malom pedig 1570-tőlhász birtoki-ként lett összeírva. A többi malmok tulajdonosai magyarokvoltak. A kőröshegyi négy malom közül háromnak tulajdonosai 1565-től1580-ig ugyanazok voltak, Szalai Józsa nevét mindhárom jegyzékben meg-találjuk, Tót Péterét pedig csak az 1565. és 1580. éviben. Valamilyen okból az
ő malma kimaradt az 1570. évi összeírásból. Mivel 10 évvel később megtalál-juk, valószínűleg 1570-ben is működött. A harmadik malom tulajdonosa1565-ben Szabó Kelemen volt. Az ő nevével többet nem találkozunk. Az 1570.és 1580. évi defterben viszont szerepel Katalin özvegy malomtulajdonosokközött. Valószínű, hogy ő Szabó Kelemen özvegye volt. A negyedik malom”a kőröshegyiek közös tulajdonát képezte. A defterbe úgy jegyezték be, mint a
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„templom vakufjának malma” (ászijáb-i vakf-i kilisza). Ennek pontos értel-mezése körül nehézségek merülnek fel, mivel a vaku/ rendszerint muszlimegyházi vagyont, alapítványt jelöl. Kizártnak kell azt is tartanunk, hogy akilisza szó ne keresztény templomot jelölne. A kifejezés pontos értelmezéséta koppányis szandzsák 1565. évi tahrir defterében a karádi náhijéhez tartozóApáti falu malmához fűzött magyarázatában találjuk meg. Itt a következőtjegyezték fel ,,a nevezett falu templomának vakufjához tartozó malom(ászijáb-i vakf-i kilisza-i kárije-i mezbure). Az előbbi bizonyos, hogy ennek arövidebb formája. Tehát ki kell zárnunk annak lehetőségét, hogy a fentimalmok török egyházi kézben lettek volna. Inkább arra következtethetünk,hogy a korábbi katolikus egyházi tulajdonjoggal bíró malmok a reformációután a falvak közösségi tulajdonába kerültek át. A törökök — miként alakosság is — azonban megőrizték az egykori hovatartozásra vonatkozóismereteket150 . Arra a kérdésre, hogy 1552 — 1565 között a kőröshegyi malmokvilági birtokosai (Matijás diják, Bakos Orbán) miért cserélődnek ki, nemtudunk választ adni.
Bortermelés a kőröshegyi náhijében

Somogy megye a 16. században Oláh Miklós szerint jelentős bortermelővidék volt151 . A korabeli Magyarországot bemutató leírásában ezzel kapcsolat-ban több külső-somogyi települést név szerint is megemlített. Arról azonbanmár alig van adatunk, hogy ez a vidék be tudott-e kapcsolódni a század köze-pén az Alföld borellátásába s mennyiben tudta kihasználni a borkonjunktú-rát, amely a Közép-Duna vidék (Tolna —Baranya keleti területei) különösenTolna városának különleges gazdasági prosperitást biztosított152 . Dávid Gézaa simontornyai szandzsák gazdasági viszonyait vizsgálva arra a megállapításrajutott, hogy az ide tartozott náhijék közül az endrédi kifejezetten bortermelővolt153 . A kőröshegyi náhije és a karádi náhije az endrédi náhijével hasonlóföldrajzi adottságokkal rendelkeztek s ebből logikusan adódna, hogy ezeken aterületeken is az előbbihez mérhető bortermelés lett volna. Ez csak részbenigaz. A kőröshegyi náhijében csak egy-két település Szárszó, Csege és bizonyosmértékben Kőröshegy tartozott a bortermelők közé. A karádi náhije területén,ahol Oláh Miklós több boráról híres települést is említ, az 1580-as évekre atörök tahrir defter adatai szerint hanyatlás állott be. Ennek mértéke ittsokkal nagyobb volt, mint a kőröshegyi náhijében.Az 1580. évi török tahrir defter musttized adatait 1585 — 1589 közöttkészült tihanyi dézsmajegyzékkel vethetjük össze kőröshegyi és a karádi
Török tahrir defter(25 pintes cseberben) Tihanyi bordézsmajegyzék(30 pintes cseberben) 15891580 1585 1586 1588

Bálványos 10 36 2/3 — 2 3 1/2Csege 25 — — — 3 1/2Rád 5* 20 10 — —Teleki 10 — 20 — —Túr 10 6 2/3 — 4 1/2 —Titös 2 4 1/2 — — —
* Kiegészítés az 1570. évi tahrir defterből
124



náhijékben154 . A tihanyi adatokat tihanyi cseberben, a tahrir defterben szereplőtizedeiket pedig a török összeírok által használt cse&er-ben adjuk meg.Az adatok több helyütt eltérnek egymástól. Ez a konskripciós hibák (atörök adat kivetéstervezet, a tihanyi valóban beszedett mennyiség) mellettidőjárás-változásból éppenúgy eredhet, mint eltérő mértékegységek használa-tából. Nincsen megbízható forrásunk arról, hogy a török összeírok a koppányiszandzsákban milyen csebert használtak. A törökök általában a musttizedet a25 pintes (42,42 1) cseberben jegyezték fel 155 . Somogybán azonban a magyarokközött két elütő mértékű cseber volt forgalomban: 30 pintes tihanyi és a 40pintes somogyi „öreg” cseber 156 . A török összeírok azonban aligha térhettekát erre, mert az általuk használt ár a 25 pintes cseberre vonatkozott. A tihanyitizedek 30 pintes cseberben vannak. így az összehasonlításhoz a tihany icsebereket, ha 25 pintesekre számoljuk át, 16,66%-kal ki kell egészítenünk,így az 1585. évi és az 1580. évi adatok közötti különbség még nagyobb, az1588, 1589. éviek azonban sokkal kevesebbek. Ebben a kérdésben a soproniborárak adnak némi eligazítást. 1581 — 82-ben — feltehetőleg 1580-ban is —viszonylag magasak voltak a borárak. 1582 — 1587 között ezek az árak jelentősen(vételnél 1585 — 87-ben az 1581. évi árnak közel felére) estek 157 . Ez bizonyos,hogy kedvező termésekkel állt kapcsolatban. Ez magyarázatul szolgálhat atörök 1580. évi kivetett bortized s a tihanyi 1585. évi beszedett bortizedközötti különbségre. 1588 — 1590-ben az 1587. évihez viszonyítva több mintkétszeresére nőtt a borár Sopronban158 . Emögött nemcsak a borár állandóemelkedési indexe áll, hanem az is, hogy rossz termések lehettek ez idő tájt.S ezzel magyarázhatók az 1588 —89. évi alacsony tizedek.
A kőröshegyi náhije bortermelésének struktúrájánál az egy tizedfizetőreeső bormennyiséget mutató táblázat nyújt eligazítást.

Az egy tizedfizetőre eső bortermelés (25 pintes cseberben) a köröshegyi náhijében____________________________ (1565—1580) __________________
1565 1570 1580

1. Árokfő 1,54 1,54 2,52. Aszófő 2,73 18,18 —3. B. szemes 13,04 4,35 —4. Bálványos 33,33 16,67 8,335. Csege 35,29 21,87 (16,67)6. Katona 0,59 — —7. Kerekí 13,64 8,33 158. Kiskút (16,67) (21,43) —9. Kőröshegy 30,09 25,00 18,3710. Kuti 0,00 0,00 0,9111. Látrány 25,00 15,62 31,2512. Őszöd (27,78) (12,00) (12,5)13. Bocsa ? ?14. Rád 22,73 5,55 ?15. 25,00 30,00 23,3316. Szárszó 47,62 32,35 54,5517. Szólád 41,67 15,38 27,7818. Szőlős (38,46) (20,59) (20,83)19. Teleki 29,41 15,79 5,2620. Váralja—Szemes 26,67 22,00 22,7321. Visz (0,00) (0,00) (0,00)
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Az egy családfőre eső fogyasztást 10 — 15 cseberre (4,24 — 8,48 hl) becsül-hetjük159 . A magvar és a török félre fizetett dézsmát is figyelembe véve azoka falvak, amelyekben az egy tizedfizető családra eső bortermelés 20 cseberfelett van, borfelesleggel rendelkeztek Ezek a települések a következőkvoltak. Az összehasonlítás érdekében a 20 cseber feletti mennyiséget zárójelbenjelezzük.
1565 1570 1580

Bálványos (13,33) — —Csege (15,29) Csege (1,87) —Kiskút (1,43) — —Kőröshegy (10,09) Kőröshegy (5,00) —Látrány (5,00) — Látrány (11,25)
Őszöd (7,78) — —Rád (2,73) — —Szántód (5,00) Szántód (10,00) Szántód (3,33)Szárszó (27,62) Szárszó (12,35) Szárszó (34,55)Szólád (21,67) — Szólád (7,78)Szőlős (18,46) Szőlős (0,59) Szőlős (0,83)Váralja —Szemes (6,67) V. Szemes (2,00) V. Szemes (2,73)

Az 1570, 1580. évi adatok nagyon különböztek az 1565. évitől. Ha azösszeírást egyértelműen valós folyamatok tükrözőjének tekintjük a táj s avidék strukturális pusztulásának képe rajzolódik fel előttünk. Véleményünkszerint nem erről van szó, hanem a török összeírások sajátosságairól. A törökdefterek, ahogyan erre Káldy-Nagy Gyula rámutatott, mivel adókivetés-ter-vezetek voltak, a valós folyamatokat csak utólag követték160  . Az összeírok azelőző három év termésének átlagából számították a tizedeket. A boráraksoproni változásaiból arra a következtetésre juthatunk, hogy 1563—64-benigen jó bortermés volt. A török összeírok ezt várták 1565-ben s az ezt követőévekben is, s ezért magasak az 1565. évi defter bortized számai. Az, hogy ahelyzet valójában egészen más volt (1565-ben kifejezetten rossz termés lehe-tett) az csak az 1570. évi összeírásban jelentkezett. 1569-ben Sopronbanmagasak voltak a borárak. Ehhez járult még hozzá az, hogy 1565 —70 közötta bor török hatósági ára is cseberenként 48 akcséről 72 akcsére emelkedett.A török írnokok a defterkészítéskor bizonyos előre kitervelt összegekbengondolkoztak. Véleményünk szerint az összeírásban rögzítendő növekményrőlis határozott elképzelésük lehetett. A bortizedbevételek a megváltozott árkövetkeztében kevesebb mennyiségű tized kivetés esetében is nőttek. így alakosságra borból ugyanannyit ill. időnként kevesebbet vetettek ki. Aholidőközben a lakosság is nőtt, az egy tizedfizetőre eső szám tovább csökkent.Az 1580. évi defterrel kapcsolatban pedig azt kell tudnunk, hogy a borárSopronban 1575. után némileg esett. Feltehetőleg a korábbi időszakénál jobbtermések voltak, s az összeírásban ez rögzült. Már korábban jeleztük azt,hogy az 1580. évi defterben mint korábban több helyütt kevesebb tizedfizetőtírtak össze, mint korábban. A terhek azonban nem változtak. Ebből követ-kezően az egy tizedfizetőre számított átlagok Szántód és Látrány esetébenmagasak. Szárszó, Szólád, Szőlős, Csege, Bálványos, Kőröshegy és Látránytartoztak azon fontosabb bortermelő falvak közé, amelyek eladásra is termel-tek. Jóllehet a bortizedek Kőröshegyen a legnagyobbak, ám ez csak a magaslakosságszámból következően alakult így. Valójában Kőröshegy bortermelése
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másodlagos helyen áll a náhijén belül. Azt a kérdést azonban, hogy milyenfolyamatok eredőjeként jött létre: a bortermelés Kőröshegyen szorult-ekicsit háttérbe vagy Szárszón és Szóládon jobban meg tudták ragadni a kínál-kozó konjunktúra adta lehetőségeket, a rendelkezésünkre álló forrásokbólnem tudjuk pontosan eldönteni. Részünkről azonban aféle hajiunk, hogy1565 —80 között Kőröshegyen a bortermelésben stagnáció következett be. Eztalán azzal is összefüggésben állt, hogy a megnövekedett lakosságnak többszőlő nem állt rendelkezésére s termelését nem tudta növelni.
Összegzés

Ha Észak-Somogy 16 — 17. századi történelmét meg akarjuk érteni s választkeresünk a 18. századi folyamatok mélyben gyökerező okaira, az ország háromrészre szakadásának időszakát megelőző korok felé is vissza kell tekintenünk.Valaha a Somogyság központja Somogy vár és környéke volt. A hatalmasadminisztratív és egyházi központot virulens szolgáltató falvak sűrű láncafogta körbe. Maga Somogyvár egy háromszög végpontjában helyezkedett el,amelynek szárai a Balaton felé nyíltak. Az egyik befogót a somogyvári várhegylábáig elnyúló Nagyberek adta a másik pedig légvonalban Karádon át húzó-dott a Sióig. Az Árpád-kori fénykort számos templomrom jelzi. Somogyvárazonban a 14. századtól egyre inkább veszített jelentőségéből. Egyre inkábbcsak mint történelmi apátság és hiteleshely magaslott ki történelmi levegőjűtájban. Az Anjou-korban kijegecesedő új struktúrában a nagy Hadut mentitelepüléseknek, amelyek a háromszög északi felében helyezkedtek el, adódottkedvezőbb integrálódási lehetőség. Talán ezt jelzi az is, hogy a Balaton feléközeledve egyre több gótikus templom romjaival találkozunk. Az erdőkkelkörülvett Somogyvár környéki falvak fokozatosan háttérbe szorultak a külső-somogyiakkal szemben. A török hódítás okozta sokkot ez a táj sokkal kevésbétudta átvészelni, mint a Balaton-közeli vidék.Kőröshegy a török hódítást megelőzően már egy olyan struktúráhoztartozott, amely biztosabb lábakon állott, amely ellent tudott állni a zavarokokozta gazdasági nehézségeknek. A tizenhatodik század közepén az külsőlegmég alig látszódott. A török hódítás az 1550-es években több népes településttalált ezen a vidéken. A pusztulás markáns vonalai az 1570. és az 1580. évitörök összeírásban látszanak. A délebbre eső vidékek szegényebbek, magyarlakóik tetemes hányada ezért maradt ki a török összeírásokból. Az elhagyotthelyekre a törökök a Balkánról eflakokat, későbbi elnevezésükkel rácokattelepítenek, akik a magyar katonaság minden ellenük irányuló támadásaiellenére is szinte teljesen kezükbe kerítették a Koppány és Öreglak közöttividéket, s egy sajátos magyar —rác szimbiózis jött létre ezen a vidéken. Agabona és szőlőtermelés fokozatosan háttérbe szorul. Az eflakok életformájá-nak megfelelően egyre nagyobb jelentőséget kapott az állattartás, az erdeipásztorkodás. Külső-Somogy ennek a folyamatnak ellen tudott állni s a 18.századig magyar szigetként maradt fenn.Kőröshegy a 16. század második harmada végén Külső-Somogy s veleegyütt egész Észak-Kelet-Somogy legnagyobb településévé vált. Nem katona-ság oltalma alatt emelkedett ki, hanem a belső gazdagodás révén teremtődöttmeg itt egy olyan közösség, amely ellen tudott állni a történelmi viharoknak sárnyékában a környék számos települése (Teleki, Szárszó, Szólád, Bálványos,
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Pusztaszemes, Őszöd, Kereki, Csege) védelmet nyert. Ez a vidék szervesenkapcsolódott az endrédi náhije „erős” falvainak rendszeréhez. Kőröshegyazonban ahogyan a rendelkezésre álló forrásaink mutatják, feléjük is regionálisközpont szerepét töltötte be.Kőröshegy a századfordulóig Külső-Somogy legjelentősebb településevolt. Ezt a helyet a 16. század második harmada végén szerezte meg s sikeresenmeg tudta őrizni mind a 17., mind a 18. században. Másodlagos helyzetbecsak akkor kényszerült, amikor a Balaton-partot mint üdülőhelyet felfedezték,Kőröshegy falu ma amolyan kistelepülésnek számít. Mai lakói azonban büszkénmondhatják el magukról, hogy a Balaton déli partjának azon legtörténelmibb,viharokat átélt településén élnek, amely valaha az egész környék regionálisközpontja volt.
Forrásközlés

I.
Kőröshegy a koppányi szandzsák 1546. összeírásában

Körösi náhije, a koppányi szandzsákhoz tartozik.Kőrös városa, a nevezetthez tartozik.
Matijás pap Dánházi (?) Gergel nősJános pap Kalmár Tamás nősa másik János pap Morgó Gergői nősLőrincs diják nőtlen Matijás a testvére nőtlenLukács nőtlen Dimitri nőtlenDimitri pap Szalai Benedek nősKarádi Antal nős Tagman ( ? ) Gáspár nősLukács diják nős Mihal a fia nőtlenKalmár János nős Benedek nőtlenIstván fia nőtlen Petri nőtlenVarga Pál nős Szalai Józsa nőtlenRákos Miklós nős Szabó András nősTót Ferencs nős András a fia nőtlenSzabó Kelemen nős Varga Antal nősTardi András nős Kis Benedek nősJános a fia nőtlen Matijás diják nősTardi Imre nős János a fia nőtlenJó* Imre nős Kálmán kovács nősJános a fia nőtlen Barbil Sebetyén nősGyőző (?) Márkus nős Tomás a fia nőtlenBódizs a fia nőtlen Kereki Antal nősGáspár Antal nős György a fia nőtlenHadas (?) Petri nős Nagy Imre nősSutor Ambrus nős Csukási (?) Dimitri nősToldi Ferencs nős András a fia nőtlenMarcsal* Bálind nős Gál Gergői nősTorga (?) Alberd nős Macsi (?) György nősTót András nőtlen Dimitri a testvére nőtlen* Másolvasat is lehetséges. Pl. Jó — Bő Monár (?) Máti nős
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II.
Kőröshegy a koppányi szandzsák 1552. évi összeírásában

A körösi náhije, a koppányi szandzsákhoz tartozik..Kőrös városa, a nevezetthez tartozik.
Matijás papJános pap nősa másik János pap nősDimitri papKalmár Bálid nősBoda Pál nősMarkos (?) János nősSzabó Kelemen nősTardi István nősJános a fia nőtlenTardi Imre nősMatijás a fia nőtlenJó* Imre nősJános a fia nőtlenGyőző (?) Márkus nősBalázs nőtlenFerencs a testvére nőtlenSimon Ambrus nősKudi Ferencs nősMarcsal Bálind nősGyörgy a fia nőtlenDánházi Gergel nősTagman (?) Gáspár nősMihal a fia nőtlenSzalai Józsa (?) nősSzabó István nősIstván a fia nőtlenVarga Antal nősKis Benedek nős

Matijás diják nősJános a fia nőtlenB (?) . . .  csa Imre nősIstván a testvére nősSebestyén nősTomás a fia nőtlenKereki Antal nősGyörgy a fia nőtlenNagy Imre nősBalázs a fia nőtlenButa ( ? ) István nősGán ( ? ) György nősMáti György nősDimitri a testvére nősTót András nősPócsai Lőrincs nősSzalai János nősBenedek a testvére nőtlenKovács Benedek nősRács András nősJános kovács nősImre kovács nősMardi (?) Ferencs nősKocsár (?) István nősKovács Bálid (?) nősIli  j ás Albert nősBakos Orbán nősVas Ferencs nősBordás Mihál nős
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Dzsizjefizetők száma 15mindegvik 50 [akeséval] 750A tized és adójövedelmek a filori-n kívülkapu [adó] 30 50 [akcsével]búza [tized] 150 kilekevert [tized] 82 kilemust [tized] 100 cseberméhkastizedlen tizedkáposztatizedsertéskendertizedfokhagyma- és hagymatizedsarlóilletéktapu illetékMátiásdiják malma 1 kerekűJános pap malma 1 kerekűMatijás pap malma 1 kerekűBakos Orbán malma 1 kerekűbírságpénzA piaci és vásári vám egy évi bevételeA nevezetten való áthaladási illeték egy évibevétele

illetékilletékilletékilleték80

6583 [akcse]15001500405260032100255028203010025252525
240
800

III.
Kőröshegy a koppányi szandzsák 1565. évi összeírásában

A körösi náhije a nevezett livához tartozik.Kőrös város a nevezetthez tartozik.
Mati György nősJános a fia nőtlenMáti a fia nőtlenBálid Ferencs nősÁgoston Mihál nősBorbás a fia nőtlenBaksi* Anbrus nősImre a testvére nőtlenSzalai Józsa nősGyőré Balázs nőtlenMarkos Ferencs nősImre a fia nőtlenBenedek a fia nőtlenBakos Mihál nősJ ános a testvére nőtlenTót Miklós nősFerencs a fia nőtlenBorbás ( ? ) J ános nősLőrincs a fia nőtlen

Geltán (?) Bálind nősGél tán (?) Benedek nősLukács a fia nőtlenIstván a testvére nősVincse Mati nősPolcsai Boldizsár nősSzacs Balázs nősAndrás a fia nőtlenBálind a fia nőtlenJó* Imre nősMihál a fia nőtlenBertalan diják nősSebestyén Madaras nősImre a testvére nőtlenBiacs (?) Alberd nősAnbrus a testvére nőtlenFekető Lukács nősBorsós János nősSimon a fia nőtlen
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Szabó Kelemen nős Tót Lukács nősJános a fia nőtlen Szalai János nősFejér Lukács nős Györgv a fia nőtlenTomás a fia nőtlen Benedek a testvére nőtlenPorkoláb Demeter nős István a testvére nőtlenIli jás a fia nőtlen Miklós a testvére nőtlenDemeter Simon nős Kovács Benedek nősIli jás a fia nőtlen Dánházi Mihál nősLőrincs a fia nőtlen Fekető Márton (?) nősBor (?) Imre nős Gál a fia nőtlenBegyös Miklós nős Máti György nősDávid a fia nőtlen Gál Madaras nősMészáros Péter nős Budacs (?) Mihál nősMartin (?) Tomás nős Perecs Miklós nősMárton a fia nőtlen Kis István nősDiják Bálind nős György a fia nőtlenKovács György nős Benedek a fia nőtlenMáti a testvére nőtlen Matijás kovács nősÁcs Dines (?) nős Mati András (?) nőtlenGyörgy a fia nőtlen Péter a fia nőtlenImre Tomás nős Gergel a testvére nőtlenAnbrus a testvére nőtlen Filip Barta nősImre a testvére nőtlen Mati a fia nőtlenBátorfi István nős Madaras Máté nősTót János nős Vasa . . (?) Ambrus nősLőrincs Benedek nős Mihál a fia nőtlenLeh .............. (?) Endre nős Rács Gáspár nősBenedek a fia nőtlen Máté Demeter nősIstván a testvére nős Jász* nős Orbán (?)György iszolga nőtlen Szabó Máté nősBálid Matijás nős
Tized és adó jövedelem a dzsizjén kívül 26 000 [akcse]kapu [adó] 30 50 [akcsével] 1500búza [tized] 450 kile 4500kevert [tized] 180 kile 600must [tized] 200 cseber 9600méhkastized 50széna (?) tized 150káposztatized 40kender- és lentized 100fokhagyma- és hagymatized 50sertésadó 250sarlóilleték 30kertilleték 60tapuilleték 50Szabó Kelemen malma 1 kerekű illeték 25Tót Péter malma 1 kerekű illeték 25Szalai Józsa malma 1 kerekű illeték 25kincstári rét 140Az áthaladási illeték bevétele 1200



A piaci és vásári vám évi bevételeHaltized bevételBírságpénz
250500555

IV.
Kőröshegy a koppányi szandzsák 1570. évi összeírásában

Körösi náhije a koppányi livában.Kőrös városa a nevezetthez tartozik.
Máti György nősFekető Pál nősMáti György nősDánházi Mihál nősSzalai János nősMárton a fia nőtlenIstván a testvére nőtlenÁcs Istvá n nősImre a fia nőtlenBenedek a fia nőtlenMati Demeter nősAndrás a fia nőtlenKovács György nősBenedek a fia nőtlenSzabó András nősKovács Szabó nősSzalai Márton nősKis Bálind nősFerencs a fia nőtlenMadli (?) Mati nősBalázs a fia nőtlenBarta diják (?) nősJó* Mihál nősHorvát Bodizs nősGáti j ás (?) Benedek nősLukács a fia nőtlenKeletes (?) István nősGyörgy a fia nőtlenKeletes (?) Bálind nős............ a fia nőtlenSzalai J ózsa nősPéter a fia nőtlenTáka Borbás nősAnbrus a fia nőtlenImre a fia nőtlenVincse Mati nősBekse Benedek nősJ ános a fia nőtlenMati a fia nőtlen

Markos Ferencs nősImre a fia nőtlen..................... a fia nős........ (?) István nőtlenBodács Mihál nősBálid a fia nőtlenFekető Lukács nősÁbrahán a fia nőtlenMatiásdi ják nősJános a fia nőtlenSimon Demeter nősLőrincs a fia nőtlenBálid nősTomás a fia nőtlenSós Miklós nősDávid a fia nőtlenTartar ( ? ) Lukács nősMárton a fia nőtlenSzőreg ( ? ) István nősSebestyén a fia nőtlenKálmán kovács nősBoda János nősKékös Bálid nősJ ános a fia nőtlenSzalai Imre nősSebestyén a testvére nőtlenFilip Barta nősMáti a fia nőtlenMatiás kovács nősMáti a fia nőtlenPéter a fia nőtlenJános a fia nőtlenVas Ambrus nősMihál a fia nőtlenMiklós a fia nőtlenGyörgy a fia nőtlenMihál a testvére nőtlenKis István nősMihál a fia nőtlen
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Benedek a fia nőtlenKovács Gergel nősJános a fia nőtlenTót Miklós nősÁbrahán a fia nőtlenÁgoston Djenös nősPorkoláb Ili j ás nősRács Benedek nős

Katalin özvegyBaksi Ambrus nősImre a testvére nőtlenIlona özvegyAndrea özvegymásik Andrea özvegyBak (?) Ferencs nősGyőré Balázs nős
Tized és adójövedelmek a dizizjén kívül 21 747 [akcse]kapu [adó] 35 50 [akcsével] 1 750búza [tized] 450 kile 5 400kevert [tized] 175 kile 1 400must tized 125 cseber 9 720méhkastized 75szénatized 175gyertyailleték 175káposztatized 50kender- és len tized 110fokhagyma- és hagymatized 50sertésadó 250sarlóilleték 35kertilleték 70tapuilleték 50menyasszonyadó 60SzalaiJózsa malma 1 kerekű illeték 25Katalin özvegy malma 1 kerekű illeték 25A templom vakufjának malma 1 kerekű illeték 25Antai (?) rét Hamza aga kezében 1 darabBacsuri (?) rét a nevezett Hamza aga kezében 1 darabBírságpénz 372Áthaladási illeték évi kincstári (miri) bevétele 3000Piaci és vásári vám évi kincstári (miri) bevétele 500Szántó falu közelében haltized évi kincstári (miri) bevétele 500

V.
Kőröshegy a koppányi náhije 1580. évi összeírásában

A körösi náhije a koppányi livához tartozik.Kőrös városa a nevezetthez tartozik, szultáni hász (birtok).Kovács György nősGergel a fia nőtlenBíró Pál nősDános (?) Mihál nősIstván a fia nőtlenSzalai János nősIstván a testvére nőtlenMárton a fia nőtlen

Batocs (?) Anbrus nősSzacs (?) Benedek nősPétör a testvére nőtlenMáti Dinös nősMáti Bálind nősMatijás a fia nőtlenSzabó András nősCsákán Matijás nős
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Fodor Márton nős Tót Ferencs nősVincse Mihál nős Györgyös (?) Lőrincs nősMatijás a fia nőtlen Fodor Imre nősKovács Tomás nős Tót Miklós nősJó* Mihál nős Sebestyén a fia nőtlenMárkus Ferencs nős Kovács Gergel nősMáti a fia nőtlen Szalai Máti nősSzalai Józsa nős Baksi Anbrus nősBálind György nős Kis György nősNagy Gáspár nős Vas Anbrus nősGyörgy a fia nőtlen János a fia nőtlenAntár (?) György nős Jász (?) Matijás nősBata (?) Pétör nős Fitás (?) István nősMáti a fia nőtlen Jakab a testvére nőtlenSzira (?) István nős Szabó Bodizsár nősBaksa (?) Imre nős Orsika özvegyMárton a fia nőtlen Márton a fia nőtlenJó* István nős Zsóka özvegyBakos Miklós András a fia nőtlenAndrás a fia nőtlen Magdolna özvegyDobos Bálind nős Benkő Pétör nősSzalai Imre nős Bakos Mihál nősTardi Matijás nős Alberd diják (nős)Tót János nős Balázs a fia nőtlenBátor István nős Takács Alberd nősSzita (?) Pál nős

A csákány......... i rét a nevezett falu határában 2 [db]jövedelem 21 700kapu [adó] 48 50 [akcsével] 2400búza [tized] 800 kile 8400kevert [tized] 400 kile 3200must [tized] 90 cseber 6480szénatized 100káposztatizedméhkastized 100100len- és kendertized 100fokhagyma- és hagymatized 100sertésadó 300sarlóilleték 100kertilleték 50tapuilleték 30menyasszonyadó 60mezei büntetés pénz 100Szalai Józsa malom 1 kerekű illeték 25Katalin özvegy malma 1 kerekűA templom vakufjának malma illeték 25
1 kerekű illeték 25Tót Péter malma 1 kerekű illeték 25
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Jövedelem a vándoroktól a makkoltatásiilletékkel együtt a nevezett falu határánbelül 100bírságpénz 50A nevezett városon való áthaladási illetékkincstári (miri) bevétele 3000A nevezett város piaci és vásári vámjánakkincstári (miri) bevétele 500
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47.48.
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pításra jutottam, hogy a település 1580-ban elpusztult, mert nem szerepel az 1580.évi koppányi tahrir defterben. Az ennek ellentmondó timár defter azóta kerültkezembe. A pusztulás ellen szól az is, hogy az 1582. évi dikajegyzékben (OL.Mikrofilmtár 1647. számú doboz) is lakott helyként szerepel.58. Erdélyi László, A tihanyi apátság története i. m .59. SMFN i .  m .  245—246.60. Talán a mai Polány területén volt. SMFN i. m .  343—345.61. Feltehetőleg azonos az 1660. évi somogyi dézsmajegyzékben szereplő Báránnyal.A pannonhalmi Szent Benedek-Rend története i. m. IV,  814  — 818.62. Lehetséges, hogy az Öregvisz dűlőben volt település közelében volt. v. ö. MüllerRóbert i .  m .  55.63. Csánki Dezső i. m .  I I ,  626 —627. Müller Róbert i. m .  55.64. Csánki Dezső i. m.  II, 597. A pannonhalmi Szent- Bened Rend története i .  m. I,814—818.65. A Kakucs olvasatban nem vagyunk bizonyosak. Mamócs-csal azonban nemkeverjük, mert az több más összeírásban is szerepel.66. Csánki Dezső i .  m.  619. SMFN i. m.  66.67. A pannonhalmi Szent- Benedek Rend története i. m.  IV, 814 — 818.68. SMFM i. m .  225, 241.69. SMFN i .  m.  225.70. SMFN i .  m.  236.71. SMFN i.  m .  113, 119, 126 — 127, 344 —45. Feltehetőleg itt volt a remetei páloskolostor. Vö. Guzsik Tamás, Eltűntnek hitt pálos építészet Somogy megyében.Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 17. Szerkeszti Kanyar József. Kapos-vár, 1986, 10—12.72. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története i .  m.  IV, 814 —818. A kőröshegyiekBabóesára fizetett summája 1651-ben. Szakály Ferenc, Magyar adóztatás a törökhódoltságban. Bp. 1981, 191.73. SMFN i .  m.  126.74. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története i. m.  IV, 814— 818. A látrányiak1651. évi Babóesára fizetett summájáról Szakály Ferenc i .  m.  191.75. Hóvári János, Boglár-Lelle a török korban. Boglárlelle — Tanulmányok. Szerkesz-tette Laczkó András. Boglárlelle, 1988, 101 — 113.76. Isztambul, B .  A.  T .  D .  No. 676, 83.77. SMFNi .  m. 172, 188. kódex-ének Somogy megyei[, 222—225.
80. Tóth Péter, Boglár, Lelle és Szőlőskislak története a XVII I .  században és a XIX.század első felében. Boglárlelle — Tanulmányok. Szerkesztette Laczkó András.Boglárlelle, 1988, 121.81. Csánki Dezső i .  m.  II, 636.82. Csánki Dezső i .  m.  II, 637.83. Balatonszemeshez hasonlóan kimaradt az 1580. évi összeírásból.84. Rád falu az 1580. évi török timár defteren kívül szerepel az 1582, 1599. évi dikálisösszeírásokban is. OL. Mikrofilmtár 1647. számú doboz. Ezen kívül számos adatottalálhatunk Rádra vonatkozóan a tihanyi vár számadáskönyveiben. ErdélyiLászló, A tihanyi apátság története i .  m. I .85. Csánki Dezső i .  m.  II, 637 —638. Müller Róbert i. m. 52.86. Erdélyi László, A tihanyi apátság története i. m.  I, 367.87. Magyar Eszter, Szántódpuszta a török hódoltságtól a szabadságharcig. SzántódiFüzetek VII. Szerkeszti Kanyar József. H. n. 1984, 7 — 13.88. Már utaltunk rá, hogy Kakucs (?) nem azonos a mai Lengyeltóti területén lévőMamócs pusztával. A Kiscse falu valószínűleg nem azonos Csehi-vei (ma Orda-csehi). A pontos identifikáláshoz további források összevetésére van szükségünk.89. Balatonszárszó hódoltságkori történelmével kapcsolatban Id. Balatonszárszótörténete című kötetben megjelenő tanulmányomat.90. Pontosabban meghatározhatatlan hely. Valószínűleg a Szentmárton helynéveltorzítása.

78. Molnár István, A magyarországi pálosok „Zöldregesztái. Somogyi Múzeumok Közleményei (1975), ;79. Csánki Dezső i .  m.  I I ,  631. SMFN i .  m.  206.

91. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története i .  m.  IV, 814 — 818.92. Csánki Dezső i .  m .  II, 648  — 649. SMFN. i .  m .  197 — 198.93. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története i .  m.  IV, 814 — 818.94. Csánki Dezső i. m. II, 651. Müller Róbert i. m.  53.
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95. A pontos identifikálás további kutatásokat igényel.96. Csánki Dezső i. m.  II, 642 — 643.97. Csánki Dezső i .  m .  II, 654.98. Csánki Dezső i .  m. I I ,  656. Műller Róbert i .  m.  54 — 55.99' Hóman Bálint — Szekfű Gyula, Magyar történet. Bp. 1939, I I I ,  424. Vö. Káldy-Nagy Gyula, A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Békéscsaba, 1982. 29.100. T. Mérey Klára i .  m.  188  — 198.101. A dikális összeírásokról: Bakács István, A dicalis összeírások. A történeti statisztikaforrásai. Szerkesztette Kovacsics József . Bp. 1957, 51 — 81.102. Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török adóösszeírások. Értekezések a történetitudományok köréből 52. Szerkeszti Varga János. Bp. 1970, 99.103. Dávid Géza i .  in.104. Káldy-Nagy Gyula, Bevölkerungsstatistischer Quellenwert dér Gizye-Defter unddér Tahrir-Defter. Acta Orientalia Hungarica (11) 1960, 259 —269.
Ferenc,Török uralom és reformáció Magyarországon a 16. század közepe táján.  V ilágosság

105.106. Thury ElA török örténete. Pápa, 1908.egyházról : Szakáig
(XXV)  1984, 1, 51—  59.A tihanyi apátság története i .  m.  I ,  400.Hóvári János, Fonyód a török hódítás korában i .  m.  137.Dávid Géza i .  m.

107.108.109.110. A tihanyi apátság története I ,  i .  m .  400, 373.111. U .  o. i .  m. 400 — 401.112. Az ötös szorzószámról Id. Dávid Géza i .  m.  57.113. Dávid Géza i. m .  46 —47.114. Magyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörté-nelem köréből. III .  Bp. 1929, 225, 230.115. Ery Kinga, Balkáni eredetű, török kori népesség csontmaradványai Dombóvárhatárából. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve ( 1979 — 80 ) X — XI.Szekszárd, 1982, 242—248. Gaál Attila, A Dombóvár-Békatói XVI  —XVII.századi temető ,  u.  o. 180. 116. A budai pasák magyar nyelvű levelezése I .  1553 —1589. Szerkeszti Takáts Sándor, Eckhardt Ferencz, Szekfű Gyula. Bp. 1915, 290 —— 291. 116. Szakály Ferenc, Magyar adóztatás a török hódoltságban i .  m .  180 — 185.117. B .  A.  T .  D .  No.  676, 79—  98.118. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története i .  m .  IV, 814 — 818.119. Reöthy Ferenc, Balatonszemes története (sajtó alatt).120. B .  A .  Timar 8. No.121. Ld. 57. számú jegyzet.122. Dávid Géza i .  m.  Táblázatok.123. Nincsenek megbízható adataink arról, hogy az eflakok milyen családi szerkezetbenéltek.  Elképzelhetőnek tartjuk, hogy esetünkben 5-nél nagyobb szorzószámmalkell számolnunk.124. Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török adóösszeírások i .  m .  11.125. U .  o. i .  m.  23.126. Dávid Géza i .  m. 92 — 95.127. Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török összeírások i .  m.  81. Dávid Géza i .  m.  96.128. Káldy-Nagy Gyula, A budai szandzsák 1546 — 1590. évi összeírásai. Demográfiaiés gazdaságtörténeti adatok. Bp. 1985, 8 — 9.129. Az egyes adófaktákról : Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török adóösszeírásoki.  m.  24 —43.130. A tihanyi apátság története i .  m .  I ,  362.131. U .  o. i .  m.  365  — 401.132. Erdélyi László, Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585 — 1589.Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (XI I )  1905, 190.133. Hóvári János, Fonyód a török hódítás korában i .  m .  126  — 130.134. Ld. 132. számú jegyzet.135. Erdélyi László i. m. 203  —204.136. Ezt használták az általunk vizsgált összeírásokban is.137. Isztambul B .  A.  T .  D .  No, 676.Káldy-Nagy Gyula, Török adólajstrom Baranyából a XVI .  századból. Szigetváriemlékkönyv. Szigetvár 1566. évi ostromának 400. évfordulója alkalmából. Szerkesz-tette Ruzsás Lajos. Bp. 1966, 118.
138.
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139. Erdélyi László i .  m .  202.140. Dávid Géza i. m.141. A török hatósági árakról Id. Káldy-Nagy Gyula, A gyulai szandzsák 1567. és 1579.évi összeírása, i. m.  8.142. Dányi Dezső  — Zimányi Vera, Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Bp.1989, 66, 68.143. Stefan Kazimir, Adalék a XVI.  és XVII.  századbeli árak és bérek fejlődéséhez.Történelmi Szemle 1976, 1—2 171, 174, 177.144. Bogdán István, Régi magyar mértékek. Bp. 1987, 101.145. Káldy-Nagy Gyula, Török adóösszeírások i .  m .  27. 1579-ben a pécsi szandzsákbana 32 okkás kilát vezették be  a búza mérésére. U.  o. i .  m .  27.146. Ezzel kapcsolatban Id. az idézett soproni, nagyszombati, besztercebányai és lőcseiárakat valamint Makkai László-, Az allódiumok gabonatermelése. A grártörténetiSzemle (X)  1968, 1 — 2, 45 —67. Kirilly Zsigmondné — N. Kiss István, Adatok aparaszti gabonatermelés kérdéséhez a XVI  — XVII .  századi Magyarországon.A grártörténeti Szemle (XI)  1969, 1 —2, 111 — 125.147. Stefan Kazimir i .  m.  171.148. Ezt kellő kutatások hiányában leginkább az ármozgásból valószínűsíthetjük Id.141, 142. számú jegyzetben közölt ársorokat.149. 6 — 8 mázsával számol. N.  Kiss István, 16. századi dézsmajegyzékek. Bp. 1960.1060. 17,5 mázsával számol Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség,hadseregélelmezés és stratégia a XVII .  század második felében. Értekezések atörténeti tudományok köréből. Új sorozat 29.  Bp. 1963, 45  — 46. N .  Kiss István1969-ben írt tanulmányábarf az egy családra eső gabonaszükségletet 15 — 29,4mázsával számol Kirilly Zsigmondné — N. Kiss István i. m.  117, 124, 149. DávidGéza i .  m.150. Ez a kérdés további kutatást igényel. A hatvani szandzsák 1550. évi összeírásábantöbb egyházi kézben lévő malommal is találkoztunk. Fekete Lajos: A hatvaniszandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászsági füzetek 4. Jászberény, 1968, 42 — 43.151. Nicolai Olahi, Hungária et Attila. Vindobonae, 1763, 35.152. Közép-Duna vidéki bortermelésről Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi törökadóösszeírások i .  m.  79 — 80. Szakály Ferenc, A Közép-Duna vidék bortermelésénekfénykora a XVI.  század derekán. Dunatáj 1979, 2.153. Dávid Gézái ,  m. 106 — 107.154. Erdélyi László i .  m .  215  — 219.155. Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török adóösszeírások i .  m.  29.156. Erdélyi László i .  m .  215.157. Dányi Dezső  — Zimányi Vera i .  m .  172, 180.158. i .  m. u .  o .159. A szakirodalomban nem találtunk megfelelő támpontot az egy családra esőborfogyasztás nagyságáról.160. Káldy-Nagy Gyula, Magyarországi török adóösszeírások i .  m.  11.161. Dányi Dezső— Zimányi Verá i ,  m. 172.162. i .  m.  u .  o.
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KÖRÖSHEGYA TÖRÖK URALOM ALATT

A törökök Somogybán is, mint a többi elfoglalt országrészeken nemcsak kato-nailag, hanem közigazgatásilag és pénzügyileg is berendezkedtek, saját szoká-saiknak és hazai intézményeinek megfelelően.Legnagyobb kormányzati egységük a vilajet vagy pasalik volt, mely abégek által igazgatott szandzsákokra oszlott. A szandzsákok kisebb közigaz-gatási egységekre, náhijékre (járásnagyságú terület) oszlottak. Egy náhijébe20—£0 település tartozott.A budai pasalik, a tizenötéves háború előtt, 18 szandzsákra oszlott.Közülük nyolc — a budai, a fehérvári, a simontornyai, a koppányi, a szek-szárdi, a szekcsői, a pécsi és a szigetvári — a Dunántúlon helyezkedett el.A koppányi szandzsák alapításától, 1550-től, Kanizsa elfoglalásáig, 1600-igállandó harcok és összecsapások színhelye volt. Tolna nyugati széle és Somogyvármegyének, a Kapos-folyó vonalától északra levő része, mely a kanizsaibeglerbégség megalakuása előtt, Balatonhíd végen át ,  Zalába, Göcsejig isátnyúlott1 .A koppányi szandzsák a következő náhijékre oszlott: koppányi, dombói,karádi, körösi és marcali náhije. (A század végén a zalavári náhije is a kop-pányi szandzsákhoz tartozott.) Viszont Somogy északkeleti sarka a simon-tornyai szandzsákhoz, az endrédi náhijéhez került. így az a furcsa helyzetállt elő, hogy két szomszédos község, Kőröshegy és Endréd is náhije székhelyvolt ebben az időben. Még érdekesebb eset, hogy a napjainkban a Kőröshegy-hez tartozó, tőle három km-re fekvő Gyugy-puszta mellett a középkorban egyönálló település létezett, mely a török hódoltság alatt szintén a simontornyaiszandzsák, endrédi náhijéhez tartozott 2 .Ahhoz, hogy a török uralom alatt történt változásokat, illetve azokösszefüggéseit megértsük, álljon előttünk erről a vidékről egy 1536-ban készültadójegyzék, mely az adózó családok, illetve porták számát tartalmazza.
Somogyvár 18 Szárszó 12Szemes 17 Túr 10Szőlőslak 16 Látrány 9Teleki 15 Boglár 9Fonyód 14 Landord 5Rád 12

(Landor vagy Landord ma puszta Szőlősgyöröktől keletre 3 . Rád szinténpuszta, Szemestől öt km-re. Jelenleg a Balatonboglári Mezőgazdasági Kombi-nát egyik kerületének központja.)Ugyanekkor, tehát 1536-ban Kőröshegynek 18 portája volt, ugyanannyi,mint Somogy várnak, tehát a környék legnagyobb települései közé tartozott 4 .
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A török hódoltság alatti közigazgatási egységek nagyságát csak akkortudjuk érzékelni, ha bemutatjuk a törökkoppányi szandzsák fejadó defteréibenösszeírt adatokat.Ezek szerint a koppányi szandzsák öt, illetve hat náhijében a 16. századmásodik felében a következő adatok alapján tudunk eligazodni.
Év 1663. 1573/74. 1580

Náhije házakszáma közs.száma adóakcse házakszáma közs.száma házakszáma közs.száma
Koppányi 786 78 39 300 1118 87 1120 82Dombói 292 42 14 600 362 32 341 29Karádi 129 23 6 450 277 29 289 31Körösi 172 19 8 600 192 13 174 13Marcali 166 27 7 750 252 35 263 28Z alavári — — — — — 61 19
A török hódoltság alatt falvak pusztultak el. Egyes községek átkerültek akoppányi vagy a karádi náhijébe, (Őszöd, Csaba), mások, mivel a koppányi éssimontornyai szandzsák határán feküdtek, átkerültek a simontornyaiszandzsák endrédi vagy tamási náhijébe. (Gyugy, Húzd.)A koppányi szandzsák az egyik legveszélyesebb helye volt a somogyi*-
végeknek.A hadmozdulatok fő célja Koppány visszafoglalása volt. A szandzsák-székhely katonai és adminisztratív központ lett. Ezt a fontos szerepet betöltőtelepülést csak Endréd és Bolond vár lerombolása után foglalhatták el. Mind-két erődítmény tehát Koppány védőbástyája volt.1587 februárjában Nádasdy Ferenc végvári csapatai Koppány t elfoglal-ták és lerombolták. A lakosság sokat szenvedett ebben az időszakban, mertezt a katonai vállalkozást a magyarok békeidőben hajtották végre. A harcokfolyamán egyes esetekben a magyarok is feldúlták a környező falvakat, ésnem csak azért, hogy saját ellátásukat biztosítsák, hanem azért is, hogy akörnyék török erősségeinek ellátását és utánpótlását megakadályozzák.Kőröshegy csak náhije székhely volt. A törökök itt nem építettek erődít-ményt, tehát a település nem került a harcok középpontjába, még tímár birtoksem lett, hanem a kincstárhoz tartozó hász birtok volt, ami azt jelentette, hogyközvetlen a török kincstárnak adózott, és fizetett minden egyéb járadékot. Azilyen területen élő embereknek, családoknak aránylag jobb sorsuk volt. A hűbéribirtokokról gyakran átszökdösött az agyonsanyargatott lakosság a kincstáriterületekre. így történt, hogy évtizedeken keresztül nem csökkent a településlakossága, így tarthatta meg Kőröshegy mezővárosi jellegét a török uralomalatt is.A törökök 1544-ben elérték a Balaton-partot. 1550-ben létrehozták akoppányi szandzsákot, melynek területe már Marcali környékét is magábafoglalta. Ezekben az években tehát a török uralom tovább erősödött.1550 és 1555 között a török uralom megszilárdult a Balaton mentén is.Somogy megye nyugati 10— 15 km-es sávját leszámítva egész Somogy törökuralom alá került. Mélyen a hódoltsági benyúlva, az akkor Somogyhoztartozó Szigetvár és a Balaton-parton megerősített palánkvár, Fonyód voltmár csak magyar kézen.
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A koppányi szandzsákbég még 1555 őszén kísérletet tett Fonyód megvéte-lére, ám a várkapitány, Magyar Bálint, embereivel sikeresen verte visszaNaszuh bég támadásait. A következő évben pedig sikeres portyázásokat isvezetett a törökök ellen. Szeptemberben még Koppány megostromlását istervbe vette8 .Ez a terület, annak ellenére, hogy Külső-Somogy északkeleti része atöröké, nem vált a magyar— török összecsapások országos jelentőségű szín-terévé. Lak (Öreglak), Endréd és a később megépült Bolond vár fontos szerepettöltött be e kisebb régióban.A török egy-egy terület elfoglalása után részletes összeírást készítetta meghódított országrész lakóiról és vagyoni helyzetéről, állapotáról. Össze-írták az adófizető családfőket, a mezőgazdasági javakat, a termékek tizedét,az illetékeket, melyek a török hivatalnokok által kinevezett török javadalom-birtokos — könnyűlovas katonai szolgálatra utalva, a szpáhit illette meg.Ezekből az összeírásokból a 16. században legalább tíz évenként újat készítet-tek. Később a szultáni adminisztráció képtelen volt eleget tenni bürokratikusfeladatának, s már csak az újonnan meghódított területekről készítettekösszeírásokat 9 .A hódoltsági falvak nemcsak a töröknek adóztak, hanem a magyarállami adókat és az egyházi tizedeket is fizették. Ezeket a jövedelmeket azegyes végvári kapitányok kapták meg fizetés gyanánt, rájuk bízták annakbeszedését is. Ez nem volt könnyű feladat, mivel a török által ellenőrzöttterületre kellett bemerészkedniük. A Koppány-folyó és a Balaton közöttihódoltsági terület állami adójának tetemes részét a fonyódi és a tihanyi várkapitánya kapta meg.Ha a forrásközlésben levő adatokat összehasonlítjuk, megállapíthatjuk,hogy Kőröshegy és környékének nagy része átvészelte a 16. század háborúséveit. Tragikus pusztulásról a 15 éves háború időszakáig aligha beszélhetünk.Az 1573 — 75 közötti újabb Fonyód körüli harcok, majd a századvégiharcok, csatározások jelentősen megtizedelték a lakosságot. Ezekben az évek-ben a regionális központokká kinövő Látrány,Szőlősgyörök és Szemes lakóinakszáma csökkent. Viszont Kőröshegy náhije székhely lakossága emelkedett. Ezazonban nem olyan tetemes pusztulás, melyet a környék lakossága ne tudottvolna kiheverni. Különösen azért nem, mert a falvak vagyonosabb rétegétkevésbé érintette. A dzsizjét és a kapuadót fizetők száma kisebb mértékbencsökkent, mint az összlakossága10  .
A lakosság számának alakulása 1 546 és 1580 között:

A község neve 1546 1552 1565 1570 1580
Látrány 35 27 32 31 17Szemes 26 23 23 23Rád 24 17 11 18 8Szőlősgyörök — 6 19 26 21Kőröshegy 41 52 70 64 58
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FÖLDMŰVELÉS, MEZŐGAZDASÁG ÉS SZŐLŐTERMELÉSA TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJÉN
Magyarországnak az a része, mely a török uralom alá került, még a Dunántúltis beleértve, hagyományos gabonatermelő vidék volt. A dunántúli falvak,települések is megtermelték saját gabonaszükségletüket, de eladásra máralig jutott. Kőröshegy és környékének csak néhány falva termelt felesleget.Községünkben a 16. század második felében nőtt a gabonatermelés, annakellenére, hogy településünk nem volt kimondottan gabonatermelő terület.E korszakban a borárak fokozatosan emelkedtek — mint ahogy ezt akimutatásokból látni fogjuk — .viszont a gabonaárak emelkedése megállt, sőtáresés következett be. Nőtt a szőlőtermelés jelentősége. Ez különösen Kőröshe-gyen és a környező községek közül Szőlősgyörökön, Csepelyen érzékelhető. Asomogyi szőlőtermelés, így Kőröshegyé is, még a 17. század első felében istovább fejlődött, annak ellenére, hogy a 15 éves háború pusztításai komolykárokat okoztak a mezőgazdasági termelésben is.Látni fogjuk azonban, hogy a 16. század 30-as, 40-es évek megtorpanásaután, mennyi élniakarás volt a magyar jobbágyban.Sajnos, éppen a mi környékünkre érvényes, hogy nemcsak a török, hanemmi saját magunkat is kénytelenek voltunk elpusztítani, falvainkat felégetni.A várak körüli csatározások kegyetlen és könyörtelen parancsa ez.Az 1532. évi török hadjárat alkalmával Somogybán falvak pusztultak el,egyesek pusztává változtak. Most már nemcsak az egyház, a földesúr, de atörök is szedte az adót, a dézsmát.Ebben az időben Török Bálint foglalta le a somogyi tizedeket. 1533 —34-ben a király és a konvent ellenére, 1535-ben pedig hivatalosan is bérbe vette a368 faluból /pusztából, településből álló somogyi tizedeket háromezer forintértA felsorolt falvak között Kőröshegy neve is szerepelt12  .A tizedjö vedelem megcsappant, amikor a török befészkelte magát egészSomogy megyébe. Kisfaludy Ferenc dikátor 1550-ben összeírta Somogy falvait.Az összeírásban említett 297 helység közül, több mint egyharmada, vagyis113 helység teljesen elpusztult. Ha a fenti adatokat összehasonlítjuk, akkor agyors pusztulást jelzi, hogy 15 év alatt a somogyi falvak fele eltűnt a megyetérképéről, a lakosság száma is megfogyatkozott, ami egyben azt is jelentette,hogy a tizedjövedelmek jócskán megcsappantak. A 16. század végéig a töröka somogyi késeket (tizedszedő helyek) teljesen feldúlták.Oláh Miklós, 1536-ban megjelent Hungária című művében Kőröshegybor jövedelméről kiemelten tesz említést 13 .Az 1546. évi tahrirdefter szerint Kőröshegyen 52 család 424 hl borttermelt. Bortizede 100 cseber volt. Egy családra eső bortermelés 7,86 hl.Ez a környék, mintegy 15 települése közül a legtöbb volt akkor 14 .A török hódoltság alatt az élet tovább folyt, annak ellenére, hogy egyestelepülések neve eltűnt az összeírásokból.Az 1572. évi úrbéri összeírás, mint lakatlan pusztát említi Szántódot(Zantho). Ekkor Tihany várához tartozó birtok szőlőit és földjeit BáthoryMiklós kőröshegyi jobbágyai, nevezetesen Bedő Fülöp bíró, Móricz Gergely,Néhai János, Babis Antal és Parlag István művelték. Szent Györgykor ésSzent Mihálykor két-két, egész évre tehát négy foritot fizettek, a szőlők után,búzából, rozsból, árpából és zabból tizedet adtak15 .
144



A 16. század végén és a 17. század elején a török Somogy északi részén isjelen volt. Ekkor a környék községeinek jórésze nemcsak a töröknek, hanema tihanyi várnak, illetve annak kapitányának is beszolgáltatta a dézsmát.Az 1609. évi tihanyi urbárium szerint a jobbágy a kilencedik tizedrészt atihanyi várnak, a tizediket pedig a töröknek adta 16  ?A töröknek is érdeke volt, hogy ne pusztítson el mindent. Ha összehason-lítjuk az 1609. évi és az 1645. évi urbáriumot, egyes településeken határozottfejlődést állapíthatunk meg, ami egyben azt is jelentette, hogy a dézsma isnőtt17 .A 17. században a török martalócok a Somogyból érkező dézsmát szállítószekérsorokat nem merték minden esetben megtámadni, ennek ellenére apannonhalmi apátság jobbnak látta ekkor a somogyi tizedeket bérbeadni.A török hódoltság alatti nehéz helyzetet a földesurak jól használták ki,harmad vagy negyedrészt ajánlottak fel dézsmabérlet címén. A Szent Györgyvárához tartozó helységek dézsmáját Nádasdy Ferenc és Széchenyi György,fele-fele arányban, ötven-ötven forintért bérelték18 .Még a török hódoltság legvégén is (1678) Kőröshegy Szent György várá-hoz tartozott. Ekkor már Pethő László a magyar kamarával együtt bérelteKőröshegy és környékének dézsmáját 19 .Az természetes, hogy voltak időszakok (1647), amikor minden somogyifalu pénzben rótta le tartozását. A portyázó törökök miatt lehetetlen volt atermészetben szedett dézsma békés elszállítása.Környékünket, így Kőröshegyet is, a törökök 1683 körül hagyták el,adták fel. Közvetlen utána a kamara tiszttartói, (a kincstár egyedül szedte adézsmát hadicélokra), ha kellett erőszakkal vitték el a visszatartott tizedeket.Kőröshegy világi birtokosai a török hódoltság alatt — többek között —Báthory Miklós. Tihanyvár birtokainak és tartozékainak úrbéri összeírásaszerint 1572-ben „Possesio Keoreshegy magnifici domini Nicolai Báthory” 20 .1582-től 1589-ig Ungnád Kristófé. A század végén pedig Nádasdy Ferencvolt itt az egyedüli birtokos.Az 1660. évi pannonhalmi dézsmaváltság jegyzéke szerint Szentgyörgyvártartozéka 21 . Az 1677. évi somogyi regesztru mában az óbudai prépostságbirtokai közt írták össze 22 .A szandzsák-összeírások részletességüknek és pontosságuknak köszönhe-tően a kor településhálózatának, demográfiai viszonyainak és a mezőgazdaságtermelésének páratlan értékű forrásai 23 .A részletes felmérés (tahrir) mellett több más felvétel is készült. Legfonto-sabb közülük a dzsizje-defterek, amelyeket a kincstár számára beküldöttállami adók befizetéséről készítettek.Készült olyan defter is, mely a javadalom birtokosok (tímár birtokosok)nevét és birtokait tüntette fel egy-egy szandzsákban.Dzsizjét azoknak kellett fizetniük, akik a jobbágytelkük mellett legalább300 akcse (azaz hat magyar aranyforint) ingósággal rendelkeztek 24 .A dzsizje-lajstromok tehát csak a lakosság módosabb rétegének nevéttartalmazta. Ezzel szemben a tahrir-def terekben minden tized- és adófizetőcsaládfőt felsoroltak. Tehát ez utóbbiak teljesebbek, részletesebbek 25 .A dzsizje-összeírás tartalmazta a gabona és a bortermelés után fizetetttizedet. Külön jegyezték fel a búza és a kevert — együtt vetett búza és rozs —tizedet. Megjelölték a tized mennyiségét és a pénzértékét is.
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A gabona mérésére a törökök egy új mértéket („kile”) honosítottak meg,melyet a környék magyar lakossága is átvett. Egy kile 30,76 kg-nak feleltmeg. A bortizedet cseberben mérték, mely 42,42 litert tett ki. A bor- és gabona-tized mértékét pénzben is kifejezték 28  .A török összeírások igyekeztek a lakosság mindenfajta jövedelmét szám-bavenni. A méhkasok után két akcsét kellett fizetni. A falvakban tartott,egyévesnél idősebb, sertések után két-két akcsét szedtek. A kerti vetemények,a len és a kender után illetéket szedtek, melynek értéke egy-egy dönüm nagy-ságú terület után 4 —4 akcse volt. Egy dönüm 939,3 m 2 -nek felelt meg. A sarló-illetéket aratási díjként vetették ki, feltehetőleg, jobbágyportánként egy-egyakcsét. A fentieket különféle egyéb illetékekkel (birtoklási illeték, bírságpénz,menyasszonypénz stb.) egészíthették ki.Kőröshegy a koppányi szandzsákhoz tartozott. Központja, székhelyevolt a körösi náhijének. A koppányi szandzsákról, a 16. században, öt tahrir-deftert (1546, 1552, 1565, 1570, 1580) és dzizje-deftert (1563, 1573—74, 1575,1580) ismerünk, amelyek közvetlenül vagy közvetve eligazítást nyújtanakKőröshegy és környéke hódoltsági viszonyait illetően 27 .A Balaton délkeleti partvidékéről az első török összeírás 1546-ban készült.Ebben, a karádi náhijéből, megtaláljuk Látrányt, Péntekhelyet, Landordot,Felső-Gamást, Balatonmellék-Gamást, Rádot, a körösi náhijéből pedig,Kőröshegy mellett — többek között — Balaton melletti Szemest, Telekit,Váralja Szemest, Szárszót, Szóládot, Szántódot és Bálványost 28 .Zamárdi (Szamártó, Balaton-mellék-Szamártó, Kis-Szamártó), Fok, Ság-vár stb. már a simontornyai szandzsák endrédi náhijéjébe tartoztak 29 .A karádi és a körösi náhije falvai ebben az időben a török hódoltságnyugati határát jelölték.1544-ben Kőröshegy a nagyobb lélekszámú települések közé tartozott. A34 családot számláló helység családjaihoz hozzászámítunk még 20%-ot,ugyanis a török defterek legalább ennyivel kevesebb családot írtak össze,akkor az itt élő lakosságot, minden családnál legalább három gyermeketszámolva, legkevesebb 212 főre becsülhetjük.A település általános vagyoni helyzetéről a dzsizje és a kapuadó fizetésérekötelezettek száma ad eligazítást. Kőröshegyen 8 dzsizje fizetőt jegyeztekfel. (Ugyanekkor Balaton-melletti-Szemesen, vagyis a mai Balatonszemesencsak négyet.) A dzsizje fizetés feltételei nagyjából megegyeztek a magyarkirályi adófizetési kötelezettség feltételeivel. így a portális összeírok is kb.ennyi adózó portát írtak össze. Tehát a portális összeírok, mint ahogy ez akimutatásokból is kitűnik, az 1536-i dikajegyzékben 18 portát írtak össze,1546-ban tízet 30  . környező falvakban 1552-ben aA gabonatermelés Kőröshegyen és akövetkezőképpen alakult.
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A község neve Családokszáma Búzatized(kile) Kétszerestized (kile) összgabona-termés q
Egy család-ra eső ter-més q .

Somogytúr 30 14 20 104,58 3,49Látrány 17 20 20 123,04 4,58Szemes 23 128 12 430,64 18,72Rád 17 120 20 430,64 25,33Fonyód 13 30 40 215,32 16,56Szőlősgyörök 6 40 45 261,46 43,58Boglár 3 10 4 43,10 11,03Kőröshegy 52 100 40 430,64 10,50"
A kimutatásból láthatjuk, hogy Szőlősgyörök vezetett a környező falvak közül,az egy főre eső gabonatermelésben. Voltak települések, amelyek eladhattakgabonát, néhány vásárlásra szorult. Az utóbbihoz tartozott Kőröshegy is.Szőlőtermelés szempontjából viszont a legjobb és a legtöbbet termelőközségek, illetve települések közé tartozott. A környéken csak Szőlősgyörökés Csepely vetekedhetett borával. Az előbbi minőségben, az utóbbi mennyiség-ben.1552-ben a környék falvaiban a következőképpen alakult a bortermés:

A község neve Családokszáma Bortized(cseber)
Termelt bor-mennyiség(hl)

Egy családraeső bormeny-nyiség (hl)
Somogytúr 30 5 21,21 0,71Látrány 27 12 50,90 1,88Szemes 23 16 67,87 2,71Rád 17 15 63,63 3,03Fonyód 13 10 42,42 3,26Szőlősgyörök 6 34 144,23 24,04Boglár 3 2 8,48 2,72Szántód 12 25 106,50 8,87Kőröshegy 52 100 424,20 7,86Tárd 12 40 169,68 14,14Csepely 6 50 212,10 35,35 a í

A méhcsaládok száma Bogláron négy, Szőlősgyörökön, Rádon, Kátránybantíz-tíz. A legtöbb méhcsaládot, 20 — 20-at Szemesen és Fonyódon írtak össze1552-ben. Kőröshegynek 1546-ban 25, 1552-ben 16, 1565-ben 25, 1570-ben 37,1580-ban pedig 50 méhcsaládja volt Kőröshegy jobbágyainak. A méhkasokután is tizedet, illetve helyette minden kas után két-két akcsét kellett fizetni.Az 1552. évi összeírásból a sertésállományról is tudomást szerezhetünk.Az egy évnél idősebb állatok—teháta göbék és a kanok után—két-két akcsétkellett fizetni. Ezeknek a száma a következőképpen alakult: Boglár öt,  Túrtíz, Látrány 12, Szőlősgyörök és Rád húsz-húsz, Szemes és Fonyód 25—25 db,Kőröshegy 1552-ben 25, 1565-ben pedig már 125 göbével és kannal, illetveannak szaporulatával rendelkezett. 1570-ben szintén 125, 1580-ban pedig 150sertése volt Kőröshegy népének. Mivel a vágóállatokat nem írták össze Kőrös-hegy lakói kiterjedt disznótartással foglalkozhattak. Erre a környező tölgyer-dők is megadták a kedvező lehetőséget.A kerti vetemények utáni járadékot, nem a termés nagysága, hanem atermőterület után fizették. Egy-egy dönüm (939 m 2 ) után 4—4 akcsét szedtek.
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Ezek szerint Kőröshegyen a len után 100, a kender után 28, a káposzta után25 és a fokhagyma és hagyma után pedig 20 akcsét fizettek. Ez összesen 173akcse, ami területben több mint négy hektárnak felel meg. Ugyanekkor Szeme-sen a kender, káposzta, hagyma és fokhagyma termelése egy hektárnyi terüle-ten folyt.
A fejlődést a következő kimutatás is érzékelteti :

lenkender tized akcséban
1552 1281565 1001570 1101580 100

25 20 — 30 —40 50 60 30 15050 50 70 — 175100 100 50 100 100
Ha a török hódoltság 16. századi gazdasági élet összefüggéseit, fejlődését,visszaesését akarjuk szemlélni, tekintsük át ezeknek az évtizedeknek összegezőtáblázatait.
Év Búza és kevert tized(kile) össztermés(q) Egy családra jut (q)

1546 140 430,64 10,501552 232 713,63 13,211565 630 1937,88 27,681570 625 1909,— 29,831580 1200 3691,— 63,64
Év Bortized (cseber) össztermés (hl) Egy családra jut (hl)

1546 11 46,66 1,141552 100 424,20 7,861565 200 848,40 12,121570 125 530,25 8,291580 90 371,78 6,41
Hasonlítsuk össze községünk gazdasági adatait az 1570. évi defter alapjána környező falvakéval :

Község Búza éskevert tized össztermés(q) Egy családra(q) Bortized(cseber) össztermés Egy családra(hl) (hl)
Kőröshegy 625 1909,— 29,83 125 530,25 8,29B. -szemes 120 369,12 14,20 10 42,42 1,63B.-szárszó 452 1390,35 77,24 55 233,31 12,96
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IPAR, KERESKEDELEM, JÖVEDELEM
A hódoltság alatt a kereskedés leginkább a vásárokra szorítkozott. A vármegyeterületén csak Aszaló, Karád, Kálmáncsa és Kőröshegy voltak vásáros helyek.Ebből csak Karád és Kőröshegy tartozott a koppányi szandzsákhoz 3 ®.A vásárok forgalmát azonban a török martalócok és a végbeli hajdúkgyakori támadásai jelentékenyen korlátozták.A város kis- vásár vagy hetivásár, a nagy vagy országos vásár vám 1546és 1580 között 240—500 akcse jövedelmet jelentett. Az áthaladási illeték,ugyanebben az időszakban 800 és 3000 akcse között mozgott. Haltizedbőlés halkettedből Szántó (ma Szántódpuszta) falu határában évi 500 akcsévelrészesült Kőröshegy 39 . A mallomilleték 75 és száz akcse között váltakozott.Az adók, illetve a jövedelmek közt találkozunk menyasszony adóval ésmezei büntetéspénzzel is.

Kőröshegy hász (kincstári birtok) jövedelmei 1565 — 66-ban:12 lakos gabona-tizede 76 kereszt búza után 1 520 akcse3 kereszt árpa után 36 akcse2 kereszt rozsért 16 akcse6 kereszt zab (?) után 48 akcseMust-tizedet adott 48 gazda 1856 pintet 11 136 akcseFa-adó 208 akcse33 kapu iszpendzséje (fejadó) 1 650 akcseKáposzta-tized 50 akcseMéhkas-adó 25 akcseSertés-adó 200 akcseKert-adó 66 akcseMalom-adó 90 akcseLen-adó 1 12 akcseReszm duhán (füstpénz) 50 akcseBádhava (bírságpénz) 400 akcse
összesen : 15 607 akcse 37

A füst-adót vagy füstpénzt az ideiglenesen megtelepedett és jövevény népekfizették, akik annak a település határában földet nem műveltek, tizedet nemadtak. Rác, cigány és egyéb nép is lehetett, akiket a tél, a rossz időjárás letele-pedésre, hajlék készítésére kényszerített 38 .A bádhava bírságpénzt jelentett, melyet kisebb kihágásokért, leginkábbszóbelileg elkövetett vétségekért, becsületsértésért kellett fizetni 38 .Érdekes megjegyezni, hogy már abban az időben is a város jövedelméneknagy részét, egyes esetekben több mint a felét a must, illetve a bortized adta.A bor pintje 4—6 akcsébe, cseberje tehát 32—40 akcsébe került. 1565— 70között 48 akcséről 72 akcsére emelkedett a bor ára. Érdemes összevetni a borárát a gabona árával, melynek kiléje 10— 12 akcse volt.Külön ki kell emelni azt a tényt, hogy már a 16. század második felében akőröshegyi lakosok a szomszédos Szárszó falu határában is műveltek szőlőt.Szárszó falul565 —66. évi hász jövedelmei közt feljegyezték, hogy 13 szárszói la-kos 12 kőröshegyivel együtt 734 pint mustot 4550 akcse értékben adóztak 40 .Igen komoly jövedelmet jelentett a város részére a heti és nagyvásár vám,valamint az áthaladási illeték is.
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Számottevő volt a malomipar, nemcsak a jövedelem szempontjábóltekintve, hanem onnan is, hogy Kőröshegynek már a 16. században három,illetve négy malma volt.A defterek bizonyítják, hogy a len- és kender tized jövedelme túlszárnyal-ta a malomilletéket. Á kendertermelés bizonyítéka még az a terület, az a dűlő,amelyet ma is ,,Kenderföld”-nek neveznek. Az idősebbek arra is emlékeznek,hogy a 19. században és a 20. század elején még több takács dolgozott a faluban.A török kincstár nemcsak a fegyvereket, hanem minden kézművesmunkátházilag készíttetett, ezért mindenféle iparosra szüksége volt. Az 1546. és az1565. évi összeírásban egy-egy, az 1552., az 1570. és az  1573— 74. évibenpedig két-két kovácsa volt a településnek. Ha figyelembe vesszük, hogyugyanekkor Somogybán csak tíz községben volt kovács, csak akkor tudjuk eztaz ipari tevékenységet értékelni.A kereskedelemre is ugyanez vonatkozik. Ha elfogadjuk, hogy az össze-írásokban szereplő „diják” kereskedőt is jelenthetett, akkor volt olyan idő-szak, amikor három kereskedője is volt Kőröshegynek. A heti és a nagy vásárokés a vámszedés joga azt jelentette, hogy a település mezővárosi jogát a törökhódoltság alatt is megtartotta.
Ha összegezzük az elmondottakat, a következő képet kapjuk:

Év Heti és nagyvásárvám Áthaladás!illeték Malomszám Malom Illeték Haltlzed
1546 240 akcse _ _1552 240 akcse 800 akcse 4 100 akcse —1565 250 akcse 1200 akcse 3 75 akcse 500 akcse1570 500 akcse 3000 akcse 3 75 akcse 500 akcse1580 500 akcse 3000 akcse 3 75 akcse —

1551-ből ismerjük a körösi náhijében készült császári, hász arabadsiinak(az igás napszámra kötelezettek) névjegyzékét. Az arabadsik különbözőfuvarokat, ágyúk, hadi és élelmiszerek vontatását teljesítő kocsisok voltak,akik természetbeni szolgáltatásaikért adókedvezményben részesültek.
Vezetőjük (szeroda): Balog Benedek. Beosztottjai:

Kocsai MátéTót ImreSimon MihályFiiér BenedekSomogyi LukácsKecske GregorSzalger Tamás

Kovács BálintKanó BenedekPéter LászlóVörös PálMészáros AmbrusBagocsi PéterSzárcsa Gábor

Szél MártonMárta BenedekSimon BálintPapdi IstvánSzakái BenedekPap AlbertVarga Péter 40

Ugyanebből az évből a gyalog napszámra kötelezettek (dzserehorok)vezetőinek neveit is feljegyezték, de csak az első csoport tagjainak névsoramaradt ránk.A dzserehorok tulajdonképpen munkások voltak, akik a kincstár részéreteljesített gyalog napszámok fejében a nem szolgáló lakossággal szembenszintén adókedvezményt kaptak.
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A dzserehorok utakat építettek, aknát ástak, híd- és várépítés és javításmunkálataiban vettek részt. Árkokat ástak és temettek be, és „más piszkosmunkát vállaltak magukra”.A dzserehorok a szegényebb néprétegből kerültek ki, tehát nem szerepel-hettek a tahrir defterekben. A dzserehor-szolgálatot tehát az egyes helységekközösségei legszegényebb, legmozgékonyabb elemeikkel végeztették, egyúttaljövedelemhez is juttatva őket.A dzserehor-szolgálat a lakosságnak csak egy kis hányadát érintette, és aszóban forgó munka nem jelenthetett nagy terhet számukra, és természetesenbért is kaptak érte.Az gyakran előfordult, hogy ezt a munkát lakóhelyüktől távol kellettvégezni. Pl. a székesfehérvári vár javításán fehérvári, simontornyai, szek-szárdi, néha még a mohácsi és koppányi szandzsák dzserehorjai is dolgoztak.A fentieken kívül robotszolgálatot is teljesítettek, főleg a 17. század ele-jén 41 .Az 1551-ben, a körösi náhijében készült dzserehorok névsora előtt a négycsoport vezetőjének neve szerepel: Tót László, Tári János, Tóth TamásTorma István. Az első csoport szerodájának beosztottjai:
Nagy MihályCsordás DemeterIljás Kelemen

Hegedűs ImreTonai AmbrusDarabos Pál
Fábián BalázsBódizsár PálPercsi MihályBagocs Pál 42

A négy vezető keze alatt összesen 59-en dolgoztak.
Ekkor Kőröshegy még a fehérvári szandzsákhoz tartozhatott.Mivel ma már ismerjük a korabeli összeírások, defterek egy részét, elmond-hatjuk, hogy mind az igás napszámra kötelezettek, mind pedig a dzserehoroknem csak Kőröshegy város lakói voltak, hanem, nagyobb részük a környezőtelepülések lakosságából verbuválódhattak.A koppányi szandzsák 1573 —74. évi fejadó defteréből ismerjük Kőröshegyjobbágyait névszerint is. Ebben az évben Kőrös városnak negyven adózóháza volt. A benne lakók családfői névszerint :

Nagy György Berta Pál Simon DemeterFekete Pál Tóth Mihály Sám BálintDános Mihály Bors Boldizsár Sós MiklósSzalai János Máltás István Tatár LukácsBácsi István Szalai B. Szenörg IstvánBácsi Demeter Talák Borbás Kálmán LukácsKovács György Vince Máté Vas AmbrusSzakái András Besze Benedek Kis IstvánSzabó kovács Markos Ferenc Kovács GergelySzalai Márton Bisze István Filep BertalanKis Bálint Bocsani Mihály Fábján kovácsGatyás Bálint Fekete Lukács Vasas AmbrusBárdos Pál Mátyás deákKis István 43 Kovács Gergely
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Néhány birtokos nevét is ismerjük ebből a korból. Az 1562. évi defter-ből tudjuk, hogy Mohamed bin Hüsszein tímárja birtokolta az 5300 akcseértékű Paláki (?) falut, mely Kőröshöz tartozott és Vibrán-pusztát, melyugyanennek a területnek a tartozéka volt, és 150 akcse értéket képviselt 44 .Iliász bin Abdullah tímárja a ,,Keres”-hez tartozó Tarlak vagy Irékvárosát birtokolta45 .Az 1586 —88. ruznámcséje szerint a koppányi náhijében Sehszüvár binAbdullah budai deftercsaus tímárja Csetén, hatezer és Szilágy négyezer akcsé-vel szintén Kőröshöz tartozott  46 .1588-ban Oszmán bin Szinán a harcok során hűbérül kapta Bálványost3900 és Szántót (Szántód) kétezer akcse értékben. Mindkét falu a körösináhijéhez tartozott  47 .Azt már említettük, hogy Kőröshegy nem került az itteni harcok szín-terévé. A környéken viszont komoly harcok dúltak Keszthely, Fonyód,Bolondvár (a mai Balatonszemes) Lak, Endréd, Fok (Siófok), Ságvár, Tihanytérségében. A szomszédos Endréd várőrsége 70 és száz fő között váltakozott.(Ezekről a harcokról a fonyódi, bogiári, szemesi, siófoki kötetekben igen sokadatot találunk.)Kisebb-nagyobb csatározás, egy-egy bajvívás itt is előfordult éppenúgy, mint az endrédi aga és Tihany vár kapitánya között.Dombai Benedek 1590. febr. 29-én értesítette Tihanyból Samarja (Zamat-ja, Sammaria) Ferdinánd veszprémi kapitányt. Egyszersmind tudatta vele,hogy „ma hajnalban jött három lovas török; kettő megállt Kőröshegyen, azegyik kópját hajított be a sörtélyesben (a bajra hívás jeléül) és BornemiszaFábián — kit Piski 1589. július 9-én négy lóra való fizetéssel fogadott föl atihanyi őrségbe — addig kére, hogy neki engedém” (a törökkel való bajvívást) 48 .
A LAKOSSÁG ÉLETE A HÓDOLTSÁG ALATT

Eddig a források hiányában abban a tévhitben éltünk, hogy Kőröshegyről, azelső csatározások idején a ferencrendi szerzetesek és a falu plébánosa is eltá-vozott.Azt tudtuk, hogy 1537-ben a rendi közgyűlés nem rendelt ki többé gvar-diánokat Kőröshegyre. 1542-ben pedig úgy határozott a káptalan, hogy azegervári szerzeteseknek adja át az élelemgyűjtés jogát azokban a falvakban,ahol azelőtt a kőröshegyi ferencesek koldultak, ha ugyan ,,el mernek odamenni”.Most a legújabb kutatások alapján tudjuk, hogy amikor 1544-ben atörökök Endrédet végleg elfoglalták, tehát minden valószínűség szerintKőröshegyet is, hisz erről tanúskodnak a tahrir-defterek is. Kőröshegyen az1546. évi összeírásban négy pap működött. Névszerint Matias, János, másikJános és Dimitri. Azt nem tüntették fel külön, hogy volt-e köztük szerzetes 49 .Az 1552. évi török összeírás mind a négy pap nevét említi, de János és amásik János papot nősként tüntette fel, amiből arra lehet következtetni,hogy esetleg ők lehettek a település első protestáns lelkészei.Az 1565. évi tahrir-defterben, illetve összeírásban már egy pap neve semszerepel. A leírtakból az is kitűnik, hogy az itt tanyázó törökök nem javítottákki a ferencesek templomát. A tető nélküli épületet istállónak és raktárnakhasználták. Az apátsági és a Szent Kereszt templom, valamint a ferencesrendikolostor tégláiból Kaposvár várát erősítették meg.
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A 17. századi Kőröshegyről aránylag kevés adat áll rendelkezésünkre.A koppányi szandzsák hűbérdeftere szerint, 1631-ben, a körösi náhijéhez tar-tozott Bálványos 6 150 és négyezer akcse értékben. Tehát a körösi náhijea törökkoppányi szandzsákban továbbra is létezett 50 .A továbbélés bizonyítéka az is, hogy 1619 és 1652 közötti időszakbólhat református pap és egy rektor, illetve tanító nevét ismerjük. Azt is biztosantudjuk, hogy templomuk, harangjuk is volt, sőt 1671-ben paraszti módon,gerendából és deszkából, kívülről sárral betapasztva, új templomot építet-tek maguknak. Ezt a templomot égették fel a törökök kivonulásuk után.Erről az eseményről így ír Tikos István plébános, (aki 1814 és 1821 közöttműködött a községben) a História Domusban elhelyezett latin nyelvű iratában,amit 1820 körül vethetett papírra: „Mikor a törökök kiűzése idején ütközetkészülődött, a törökök az egész falut tűzzel-vassal elpusztították, a földdeltették egyenlővé és végül elfutottak. A faluban lakó magyarok maradékaiGyugy faluban kerestek menedéket. (A most Gyugynak nevezett helyen, aholma is látszanak a házak alapjai és a földek, és a szőlők határai, de most sűrűerdő borítja,' és jelenleg a földesúr által évenként bérbeadott nagyszámú dófafoglalja el.)” 51
A nép úgy tudja, hogy a „Diós” nevű dűlőbe menekült Kőröshegy népe.Azt azonban nem tudták, hogy a térképen Diósnak nevezett helyen a közép-korban és a török hódoltság alatt is falu volt, melynek templomát, egy egészenrövid ideig a kőröshegyiek is használtak.Gyog(y), Gyogu nem tévesztendő össze a mai Gyuggyal vagy Tót Gyugy-gyal, mely település Szőlősgyöröktől délre fekszik. Sőt még Gyugy-pusztávalsem, mert ez a település a mai pusztától északra helyezkedett el. Gyugy 1229-ben már lakott hely, az 1536. évi adólajstromban Kys gywg (Kis-Gyugy)néven szerepelt 52 .K. Gügy néven került az 1563. évi fejadó defterbe hét adózó házzal.1580-ban a tímár, 1590-ben a tahrir defter szerint örsi (Örösi)-pusztával együtta simontornyai szandzsák endrédi náhijéjébe tartozott. 1580-ban 11, 1590-ben12 adózó háza volt 53  . A 17. század közepén önálló ref. eklézsiával rendelkezett.Tehát Kőröshegy népe arra a Gyugyra menekült, mely alig három km-refekszik a községtől. Gyugy falu temploma, melynek romjait a múlt századbanRó mer Flóris sem találhatott meg, mert a földdel egyenlővé vált. Csak ennyitjegyzett fel: „A gyúgyi pusztai temető helyén állott a régi falusi templom,melynek ma semmi nyoma.”Az Országos Levéltárban előkerült térképen, melyet Nagy József 1780,illetve 1781-ben készített, Gyugy falu romtemplomának rajza látható a követ-kező felirattal: „Rudera Templi” 54 . Ugyanennek a romnak a rajza megtalál-ható az 1782— 85 között készült II. József korabeli térképen, sőt a másodikés harmadik katonai felmérésen is.Tikos plébános pedig így folytatja írását: „Gyugyról fokozatosan ismétvisszaszivárogtak, és lakni kezdték az elhagyott faluban Kőröshegy név alatt,de az egész faluban csak kálvinisták, akik mindenhol elszéledtek.,, . . . 1688-banismét elkezdték vallásbeli gyakorlásukat, egy régi tető nélkül fennállott temp-lomhoz ragasztott sekrestyét reparáltak, és mindaddig bírták, míg nem az em-lített esztendőben (1749) azon templomtól megfosztottak.” Ez a sekrestyepedig a török uralom alatt tető nélkül maradt ferencesek templomához, illetvekolostorához tartozott.
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Az 1671-ben épített templom elpusztításának tényét az is alátámasztja,hogy Gyugyról visszatérve még öt év sem telt el, és új lehetőséget teremtetteka reformátusok maguknak, hogy istentiszteletet tarthassanak. Az 1816. éviCanonica Visitatióban ezt olvashatjuk: ,,. . . 1671-ben fatemplomot csináltak,melyet az 1683-i török háborúban elégettetett, de 1688-ban megszállván újravallásbeli gyakorlásukat megkezdeték.”Az 1683-as évszám azért is valószínű a kivonulással kapcsolatban, mertSzéchenyi György a kanizsai keresztény táborból, 1688-ban írt levelében uta-sítja, illetve kéri a Nagyvázsonyban lakó Pap Istvánt, hogy menjen Kőrös-hegyre 55 .A település lélekszámának a kiszámításához tudnunk kell, hogy a török-kori kutatók családonként átlag három gyermeket számoltak. Az összeíroka kisgyermekeket nem vették fel a lajstromba. Mivel a török összeírásokmegközelítőleg 80%-os pontossággal készültek, még 20%-ot hozzá kell adnia lakosság lélekszámához. Ha a forrásközlés adatait összegezzük, a következőkép tárul elénk :
családfők sz. lakosság dzsizje fiz. kapuadó fiz.1546 41 (34)4-4 + 3 212 8 101552 52 (43) + 2 262 15 301565 70 (58) 350 (1563) 30 + 301570 64 (53) 320 (1575) 40 + 351580 58 (48) 290 35 + 48

A + -tel jelzett kiegészítés a Velics-Kammererből 56 .
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— Török ezüstpénz, melyből a 16. század közepén, 50 db  egy magyararanyforinttal volt egyenértékű. 1580-tól, az oszmán birodalombanmegindult infláció következtében, értéke egyre inkább devalváló-dott.— Különféle katonai egységek élén álló személy neve.— Egy-egy szandzsák élén álló katonai és közigazgatási vezető, akiszolgálataiért javadalombirtok (tímár, ziámet,  hász) adományo-zásban részesült.— Szószerinti jelentése: füzet. így nevezték az egybekötött összeírá-sokat és gazdasági kiadásokat tartalmazó számadáskönyvet.— A diák szó török összeírásokban használt  formája. Ez a 16 — 17.században gyakran kereskedéssel foglalkozó írástudót is jelentett.— Várkapitány, egy-egy török erődítmény parancsnoka.— Fejadó. A magyar forrásokban gyakran harádsznak is nevezték.Ezt a közvetlenül a szultáni kincstárba befolyó állami adót azoszmánbirodalom, nem muszlin alattvalóitól,  szedték. Ennek fize-tésére azonban csak azok voltak kötelezhetők, akik megfelelő nagy-ságú ingó és ingatlan vagyonnal (a  16. század közepén ez 300 akcse,kb .  hat magyar aranyforint), rendelkeztek.— A magyar aranyforint török elnevezése.— A szolga szó ilyen alakban került be a törökök magyarországinyelvébe.— Balkáni eredetű rendőr-katonai intézmény, amelyet az oszmánokátvettek. A magyar hódoltság idején közülük kerültek ki  — a fő-ként délszlávokból álló — várőrző martalóc alakulatok.— Bírság, illetve büntetéspénz, melyet a törökök általában vetettekki.— Alacsonyabb rangú katonai vezető. A hódoltság idején a várakbanlévő őrség kisebb alegységének (bölük) vezetőjét nevezték így.— A szultáni javadalmazásban lévő török katonák, akiket birtokuk-ról tímár birtokosoknak hívtak. Elnevezésük egyben könnyűlovasjellegükre is utal.— A minden felnőtt férfilakosra kiterjedő és egy-egy terület teljesvagyoni helyzetét feltáró török összeírás elnevezése.— Birtokba adási illeték, melyet a török általányban vetett ki.— A szpáhiknak adott kisebb javadalombirtok török elnevezése,melynek értéke 3 —20 ezer akcse körül mozgott.— A szpáhiknak adott nagyobb javadalombirtok fajta török elne-nevezése, amelynek nagysága 20 ezer akcse fölött volt.— rabszolgapénz, vagyis fejadó, mint a dzsizje.— kincstári birtok, mely vagy közvetlenül kincstári kezelés alattállott, vagy főrangú tisztviselőnek — minő  a pasa vagy szandzsák-bég — illetményei fejében adatott.
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JEGYZETE K
1. Velics Antal  — Kammerer E rnő :  Magyarországi török kincstári defterek Bp. I .  k .1886. I I .  k .  1890. II /XXXII.  (A továbbiakban: Velics — Kammerer:)2. Dávid Géza:  A simontornyai szandzsák a 16. században Bp. 1982. 140 és 255. old.(A továbbiakban Dávid :)3. Erdélyi László  —Sörös Pongrác: A tihanvi apátság története Bp. I .  k .  1908. I I .k .  1911. I .  k .  700—701. old. (A továbbiakban T.  I . ,  T .  I I . )4. Országos Levéltár 1647. doboz. 28. p. (Továbbiakban: OL.)5. Velics — Kammerer:  i. m.  : I .  k .  177. old.6. Uo. II. k .  478. old.7. Uo. I .  k .  328. old.
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8. Boglárlelle. Szerk. : Laczkó András. Boglárlelle 1988. Hóvári János:  Boglár- Lelle atörök korban 112. old.9. Uo. 102. old.10. Uo. 117. old.11. Uo. 111. és 116. old.12. Sörös Pongrácz és Rezner Tibold:  A pannonhalmi főapátság története Bp. 1905.’ III .  k .  203. old.13. Olachi, Nieolai: Hungarie et Atila Vindobonae, 1763, 35.14. Lásd, a 8. sz. jelzetet 111. old.15. T.  I .  362. old.16. Uo. 373—  74. old.17. Uo. 94. old.18. Molnár Szulpie: A pannonhalmi főapátság története Bp.  1906. IV .  k .  259. old.19. Uo. 260. old.20. T. I .  719. old.21. P .  IV .  814. old.22. PRL.  38. b. 22.23. Hegyi Klára:  Egy katonaállam bürokratái. História 1988. X .  évf. 1. sz. 12  — 14. old.24. Hóvári János:  Boglár-Lelle a török korban 103. old.25. Dávid : i. m .  37. old.26. Hóvári:  i .  m.  103. old.27. Uo. : 103. old.28. Uo. : 103. old.29.30.31.32. __________________33. Összeállítás Hóvári János forrásközlése alapján.34. Összeállítás Hóvári  János forrásközlése alapján.35. Somogy vármegye. Szerk . :  Csánki Dezső Bp.  é. n .  558. old.36. Velics — Kammerer:  i .  m. : 1/167.37. Uo . :  11/339.38. Uo. : 11/339.39. Uo . :  11/761.40. Uo . :  11/115.41. Fodor Pá l :  Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra: a dzserehorok. Had-történeti Közlemények 1981. 354 — 374. old. (370  — 71. old.)42. Velics — Kammerer:  H/120.43. Uo . :  11/478.44. Uo. : 1/169.45. Uo. : I /170.46. Uo . :  1/351.’ Uo . :  1/353.T.  I. 2 19. old.Hóvári János forrásközléseVelics — Kammerer:  i. m . :  I I .  718. old.Tikos István lat in nyelvű  kéziratát Badál Ede :  Kőröshegy középkori templomainaktörténetéről c. kéziratában dolgozta fel Bp.,  1955.52. Csánki Dezső :  Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában Bp.  1894.I I .  k .  610. old.53. Dávid : i .  m . :  140  — 41. és 255. old.54. OL.  P. 623. IV .  k .  16. sz. 229. cs.55. O L .  P .  623. (Széchenyi család) X .  k .  6. cs. 12. sz. Kőröshegy 438. cs.56. Köszönetemet fejezem ki Hóvári Jánosnak, a MTA Történettudományi Intézetmunkatársának, aki a forrásanyagot rendelkezésemre bocsátotta.

Dávid :  i .  m .  324. old.Hóvári : i .  in.  113. old.Uo. : 1 13. old.Uo. : 115 és 117. old.

47.48.49.50.51.
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE

A török hódoltság alatt tönkrement, tető nélküli, romos ferencesek templomaistálló és raktár volt. A törökök kiűzése után öt évvel a reformátusok vettékbirtokba a templom egy részét. Az 1749. évi püspöklátogatási jegyzőkönyva következőket jegyezte fel: ,,. . .mivel a helyi lakosok nagyobbik része helvéthitvallású, ezért eddig az előbb említett templomot ők is használták, sőt méga jelenben is nyilvános istentiszteleteiket ennek a templomnak az eléggé tágassekrestyéjében tartják, ahol kórust építettek maguknak, elégséges ülőhelyeket,szószéket és úrvacsora asztalt.” 1A templom a falu közepén áll, falaikban majdnem teljesen épen. Tornyá-ban félmázsás felszenteletlen harang van. A templom „szentélye a sekrestyé-vel együtt boltozattal fedve most van munkálatban. (Sub formice tectummodo est opere).”„Hihetőleg létezett az északi oldalán egy kolostor, mert az alapok tény-legesen quadrum alakban körös-körül kiállnak, és egy boltpince ma is lát-hatók.” 2Még a 20. század közepén is a torony nyugati és a templom északi oldalánlátható volt az emeleti cellák bolthajtásainak széle.A kolostor terméskő alapfalai nagyon mélyen helyezkedtek el a földben,szélességük pedig több mint egy méter volt. Ezt bizonyította az 1960. évifeltárás.A kolostor és a templomromok köveit, tégláit a törökök a kaposvárivár megerősítésére használták fel. A megmaradt anyagot a falubeli emberekotthon és a szőlőben házaik és pincéik alapjaiba és azok falaiba építették be.A pusztaszemes! ököristálló anyaga is ebből került ki.Ez a jegyzőkönyv végre igazolja eddigi feltevésünket. így folytatódikaz írás: „Ezenkívül a templomon kívül, a falu végén ismét áll két templomnaka romja, amelyik a közepén áll, az keresztalakban két oldalkápolnával épült,és a szentélynek és a kápolnáknak még megvan a mennyezete. A harmadikvégül egy puskalövésnyire (ad unum ictum Sclopi) kis falakkal áll, amelymellett a hívek általánosságban most is temetkeznek.” (egy puskalövés2 —300 méter) 3 .Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy a török hódoltság alatt, 1546-ban négypapja volt Kőröshegynek, akiket névszerint is ismerünk: Mátiás pap, Jánospap, másik János pap és Dimitri pap. 1552-ben mind a négy pap még a köz-ségben tartózkodott 4 .Hosszú-hosszú szünet következett, míg újra megindult az egyházi élet.A ferencesek romos templomában a 18. század 30-as éveinek végétől, vagy a40-es évek elejétől az andocsi ferences atyák miséztek, sőt kör menetet is tar-tottak. Kőröshegy ekkor, 1744-től 1759-ig a szóládi plébániához tartozott.
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------ L<■
A kőröshegyi r. k. templom alaprajza

A veszprémi püspökség somogyi főesperességének ságvári alesperesség-hez tartozó Kőröshegy plébániáját 1759-ben szervezték újjá.Tehát a plébánia megszervezése előtt megkezdődött a templom helyre-állítása .Széchenyi Zsigmond (1681 — 1738) (neje Batthyány Mária) négy gyermeke1741-ben osztozkodott apja birtokán. A harmadik gyermek, Antal kaptaörökségül, többek között, Kőröshegyet. Az ő életében 1754 és 1757 között azegész templomot fazsindellyel fedték be, a szentélyt dongaboltozattal láttákel, a hajót egy deszkafallal választották el a szentélytől. A templom hajójaebben az állapotban maradt egészen 1904-ig, és a templom előcsarnokáulszolgált.A földesúr 1752-től kitiltotta a reformátusokat ebből a templomból.A papi teendőket, a plébánia megalakulása után is, 1809-ig az andocsiferencesek látták el.Az 1778. évi canonica visitatio azt bizonyítja, hogy 1749 óta jóformánsemmi sem történt. A Bajzáth püspök által aláírt jegyzőkönyvben a következőolvasható: „Ez a templom tágas, a boltívek be vannak omolva, és teljesenelhagyatott, annyira, hogy azt lehet mondani, hogy a falakkal és a tetővelbezárt tér egy rendetlen helyiségnek nevezhető, s nem kevés költséggel hely-reállítható volna, és úgy látszik, hogy régi fenségét visszanyerhetné. A szentélyközepén van egy deszkából épített kápolna, amit Szent József képe díszít.Ebben a kápolnában mutatják be a szentmise áldozatokat hordozható oltár-kövön, amely jó és ép és az oltár asztalára helyezve fekszik.”Az oltárt tehát Szent József, Krisztus nevelőapjának tiszteletére szentel-ték. Keresztelő kút nincs. Még a régi haranggal hívják misére a híveket.A plébánia rendelkezik anyakönyvvel, amelyben a kereszteltek, házasul-tak, a keresztény hitre tértek és a halottak nevét írták be.A jegyzőkönyv így folytatódik: „A kegyúr, a földesúr, gr. SzéchenyiFerenc, aki örvend ugyan a kegyuraságnak, de prezentáció jogával nem él,a kegyúri kötelességét legkevésbé teljesíti, amit megmutat az adminisztratúra(lelkészség) siralmas fenntartása, a templom elhagyatottsága és a plébániaépületének állapota.” Plébánia épület tulajdonképpen nincs. „Az adminiszt-rátor a régi ispán, sárból és vesszőből készült házában lakik, ennek egyik fala
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már kidűlt, és a másik is az összeomláshoz közel áll. Ugyanez a helyzet az isko-lamester házával is. Ugyanis ezt a helységet lakó kát. lakosok, mivel kevesenvannak és szegények is, ezeknek az építésére és fenntartására is elégtelenek, azuradalom sem törődik vele.” 5Ide tartozik Bálványos és Kereki is. Ott sem templom, sem harang nincs.(Pusztaszemesre 1778-ban hozott német telepeseket a földesúr.)1786-ban a szentélyt beboltozták, a romokban levő tornyot a legfelsőablak vonaláig lebontották, és mintegy két méterrel megemelték, és új tetőthelyztek rá. Ugyanakkor új zsindelytetőt kapott az egész templom, amelyet1815-ben kellett megújítani. Új harangot 1784-ben, orgonát pedig 1819-benvásároltak a templom részére.Az 1786-ban végzett munkálatok során a szentély négy ablaka közülhármat befalaztak, csak a másodikat alakították át körívvel födötté, így azablak nagysága az eredetinek csak kétharmada lett. A szükségszerűség barbármunkára kényszerítette az akkori tervezőket, építőket.A templom teljes hossza kívülről 33,70 m. Az aránylag hosszú szentély14,50 m, szélessége 7,70. A hajó 16,10 hosszú és 8,90 széles.A templom nyugati kapuja fölött kerek ablak az ún. rózsaablak vagySzent Katalin kereke, melyben egy középső hatszöget kőrácsos halhólyag-minták díszítenek, melyek azonban nem olyan pontosak, mint a nagy kőfaragóiskolák alkotásai, hanem az egyes vonalak átmetszésük után levágódnak. Ez aforma egy helyi magyar mester egyszerű leleményességére utal®.Egy leírásban olvashatjuk, hogy ,,. . .a  templom külsején, a legegyszerűbbtagozású portálé fölé a csupasz homlokzatra festett vörös kereszt körvonalaitkivéve, díszítménynek semmi nyoma sem maradt.” Ugyanezen a nyugatioromfalon két kis kerek nyílás látható 7 .A szentély északi oldalán áll a zömök, a párkányig 24 m, a keresztdombig32,8 m magas négyszögletű torony, melynek 18. századi magasítása jól kive-hető. Legfelső emeleti ablakai körívvel födöttek, az alatta levő emelet ugyan-olyan ablakai jóval keskenyebbek, a legalsók pedig lőrésszerűek, tehát azokvalószínűleg az eredeti torony magjai lehettek. A torony északra néző kapujátbefalazták. Ez az oldalpilléreken nyugodott. Nyugati oldalán alul csúcsívesnagy nyílás volt. A torony valamikor kapcsolatban volt a kolostorral.Kívülről, a templom déli oldalán öt, a délnyugati és a délkeleti sarkánegy -egy, az apsis három oldalánál is egy-egy támpillér helyezkedik el, amelyekjó magasra, majdnem a tetőzetig felnyúlnak. A szentélyt északról egy, a hajótnégy támpillér támogatja.A templom déli oldalán, a támasztópillérek között, hat ablak található,melyeknek magassága 4,5, szélessége 1,20 m. Az ablakok közül három a hajót,három a szentélyt világítja meg. A befalazott ablakokat csak a restaurálásalkalmával bontották ki. A szentélyzáradéknak a délkeleti rézsútos felén,a vakfülke tanúsága szerint szintén volt egy ablak, de ezt a 18. századbanbefalazták, ezt a restaurálás alkalmával sem nyitották ki.A templom északi oldalán kolostor terült el, amibe a hajóból valamikorcsúcsíves ajtó nyílt. A restaurálás alkalmával ezt a befalazott ajtót sem bon-tották ki.Az építő-kőben szegény Somogybán a kőröshegyi templom is téglábólépült, csak a legszükségesebb szervezeti és tagozási részei, a falpillérek, a bor-dák, a hevederek, a kapu- és ablakbélietek és az ablakok készültek geometriaidíszű kőből.
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Az egyházközség és a hívek kezdeményezésére, már a restaurálás előtt,1904-ben elkezdődött a templom helyreállítása. A templom hajóját deszka-mennyezettel látták el. Ugyanekkor a templom szentélyének nyugati részénlevő karzatot, mely faoszlopokon állt, lebontották, és a hajó nyugati végében,a főbejárat fölött építettek egy nagy kórust. A bedeszkázott három gótikushajóablakot üvegezett rámákkal látták el, a hajót, mely eddig földes volt,kikövezték, és nyolc pár ülőpadot helyeztek el8 .A templomot 1906 — 07-ben a Műemlékek Országos Bizottsága hozattahelyre Sztehlo Ottóval, aki ennek a Bizottságnak másodépítésze volt. A terve-ket is ő készítette. A restaurálás alkalmával igyekeztek az eredeti állapotokatmegőrizni. A templomhajó boltozatát az eredeti állapotának megfelelőenállították helyre. A templom szentélyének boltozata, melyet végső formájában1786-ban hoztak helyre, nem változtattak, ennek következtében az itt levőablakok felső párkányán és annak faragványain csak a padlástérben lehetgyönyörködni.Teljesen új építmény, amit azóta már lebontottak, a torony hengeralakúlépcsőháza és a déli oldalon nyitott kapu. Az egymást metsző pálcatagozatok-kal bélelt, tehát késői gótikus formákat követő ajtónyílás a hajó harmadikablaka alatt helyezkedik el. A templom forgalmának simább lebonyolításacéljából épült.Még a restaurálás előtt, 1895-ben levelet írt a Magyar Nemzeti Múzeum-nak az akkori plébános, Kommandinger Kálmán. . . a  boltozatlan, különbentető alatti részben . . .  midőn leásattam, 45 cm mélységre tégla és vakolatalépítményre találtak munkásaim; tovább nem tudtak lehatolni. A téglákszabályosan vannak egymás mellé erős vakolattal nem lapjukkal, hanem élük-kel rakva, mintha boltozat lenne” 9 .Sztehlo Ottó, a templomot restauráló építész, a következőkkel egészítetteki Kommandinger írását: ,,A falmaradványok a diadalív előtt a hajóban kelet--nyugati irányban húzódnak egymástól 4,40 m távolságban párhuzamosan” 10  .Talán itt is az történhetett, mint a balatonszemesi templom esetében,mert annak idején (1517) Buzlai Mózes nagyobbította meg az Árpád-koritemplomot. Kőröshegyen viszont a ferencesek nagyobbíthatták meg az eset-leg a 11 — 14. században már létező kápolnát vagy templomot, vagy alapfa-lainak egy részét felhasználhatták új templomuk megépítésekor. De az iselőfordulhat, hogy a ferencesek temploma alatt altemplom vagy kripta húzód-hat meg.Az első világháború közepén, 1916-ban, mindkét harangot hadicélokravitték el, amit csak 1921-ben tudott pótolni az egyház.A 30-as években három fontos évfordulója volt az egyháznak. 1930 SzentImre év, 1931 Szent Erzsébet 700 éves évfordulója és 1938-ban az eucharistikaéve volt.1942-ben újabb változás történt a templom belső terében. A templomhajója és szetélye közt levő ívet eltávolították. A munkálatokat Leskowszkyfestő irányította a kivitelezést Pálfy János szántódi építész végezte.A templomot 1944—45-ben újra restaurálták. Ekkor az említett fes-tő újjáfestette és freskókkal látta el. A templom külső gótikus megjelenése,tehát középkori hatása, teljesen elütött a belső, világos, meleg színű freskóktólés falszíntől. Ezek a színek és freskók ma már nem láthatók.A restaurálás után olvashattuk a következő sorokat: „Belső berendezéseés újabb kifestése ízléstelen példája annak, hogy egy komoly érték, melynek
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gondozása művészeti kérdésekben járatlan kézben van, hová jut az illetékesszakhatóság megkérdezése nélkül” 11 .Winter Imre még 1933-ban megvette a kőröshegyi Széchenyi birtokot.Ezenkívül az egyházi birtokból is megvásárolt 14 kh földet. A birtok eladásánakérdekes következménye lett. Winter Imre izr. vallású volt, így kegyúr afennálló rendeletek értelmében nem lehetett. A kegyúri jog és kötelesség,mely eddig a Széchenyi családé volt, megváltás alá került. Kb. negyven holdföld, termény, fa és egyéb járandóság képezte a kegyúri megváltás alapját.Ebben az időben Széchenyi Gyula családjával Kőröshegyen lakott, és az egy-házközség tiszteletbeli tagja volt.A templomba lépve, szemünkbe tűnik a fiait saját vérével tápláló pelikánreliefjével díszített oltár, melyet Homoray Béla veszprémi oltárkészítő 1917-ben alkotott. A fölötte függő oltárkép festője Hofrichter József. A kép sötét-szürke alapon feszület, rajta függő Krisztus, 1885-ben készült. Az oltárképpelkapcsolatban J .  János 1818-ban írt leveléből a következőket idézzük: „Kívülrégiséget, belül pedig nagy szegénységet mutat. Az egyetlen egy oltáron aa felfeszített Idvezítő van lefestve, valamely Sopronyi festő által, s oly helye-sen, főképp a függő Krisztus, hogy akármelyik legpompásabb templomainkbanbéillenék” 12  . Vagy az oltárkép készítésének időpontja nem pontos, vagy eztmegelőzően hasonló oltárkép volt ugyanezen a helyen.1947-ben a templom tornyát újra befedték. Ezzel megmentették a belsőbordázatot a teljes pusztulástól. 1960-ban pedig a teljes tetőzetet cseréltékle. 1969-ben Zádor Mihály építészettörténész irányításával a templom külsőés belső helyreállítása, valamint az épület környékének a rendezése is megtör-tént. A régi, oda nem illő freskókat eltüntették, és a falakat fehérre meszelték.Tehát ebben az évben, a nemzetközi hírű kőröshegyi hangversenyeket márméltó környezetben rendezhették meg.1958-ban az OMF, a BIB, a MT és a helyi tanács elhatározta, hogy atemplom körüli épületeket (a régi urasági épületet és a volt „Hangya” bol-totot) lebontja. A BIB az út kiegyenesítésével egybekötött megfelelő központitér rendezési tervének elkészítését vállalta. A rendezési tervből azonban nemlett semmi. Sőt a következő évben engedélyt adtak az óvoda megépítésére,így még zsúfoltabb lett ez a terület, melyből a teret akarták kialakítani.A nagyforgalmú kanyargós út napjainkban kezd életveszélyessé válni. Atemplom környékén pedig már régen egy parkolóhelyet kellett volna léte-síteni. (Vajon mikor és kinek jut eszébe, hogy ennek a csodálatos középkoritemplomnak teret, levegőt kellene biztosítani?)Még a múlt század végén új orgonát vásárolt az egyház, melyet az Or-szágh-féle orgonakészítő cég állított fel. Ezt az orgonát 1970-ben KovácsEndre orgonaművész tervei alapján, a Fővárosi Kézműves Vállalat orgonaüze-me, Szeidl János irányításával újította fel.Eddigi ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy Kőröshegynek a közép-korban legalább három temploma és egy vagy két kolostora, monostora volt.Az egyik a ferencesek temploma, amely megrongálódva átvészelte a törökhódoltságot, és ma is áll. Sajnos, a kolostori rész teljesen elpusztult, csak az1960. évi ásatás, melynek vezetője Feuer Istvánné volt, eredménye alapjánismerjük annak nagyságát, elhelyezkedését.A másik két templom helyét is megtaláltuk. Most már csak az a kérdés,melyik volt a település plébániatemploma és melyik a bencések kolostora éskápolnája, illetve temploma.
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(Esetleg kimutatható egy negyedik, a keresztesek, többek által emlegetett,kolostora, temploma.) Sőt egy merész, már említett gondolat, hogy a ference-sek temploma, egy Árpád-kori templom alapfalait is magába foglalta.A következő nemzedék kutatói, újabb adatok birtokában, kimondhatjáka végső szót, amit mi még nem tudhattunk.Ezek a gondolatok a temetőhelyek vizsgálatával kapcsolatban merültekfel bennem. Az a véleményem, hogy a ferences templom és kolostor köré nemtemetkezhetett a falu népe, mert a középkornak ebben a szakaszában Kőrös-városközpont (vagy a város egyik középpontja,a század 30-as évének elején, amikor a földvárihegy mezőváros volt. Itt volt ttere), és a vásártér is. Viszontkövesutat építették, mely a templom tőszomszédságában húzódik, a felszínrekerült csontok középkori sírok maradványai lehettek. Tehát ez lehetett atelepülés első temetője. Felvetődik tehát a kérdés, hogy a 11 — 14. századbanmár állhatott itt egy templom, ami köré, az akkori kor szokása szerint temet-keztek.Talán ugyanebben a korban, de a későbbi századokban a Malom-árokfolyásától keletre, a régi homokbánya területén volt egy nagy kiterjedésűtemető, melynek területe egészen a mai kastély kerítéséig nyúlt fel. (E teme-tőhelyen a 20. század első felében láttak olyan sírkövet, mely az 1600-as évekelejéről való, és Kovács Erzsébet és János neve volt olvasható rajta. Tehát atörök hódoltság alatt ide temetkezhettek. Ettől a temetőhelytől délnyugatra,a régi templom körül, szintén temetőnyomokat találtunk.)Csak jóval később, a 18. században került a temető a falu déli végérea Kaposvári út keleti oldalára, melybe a 19. és a 20. század első felében te-metkeztek. E temető sírjai, keresztjei és sírkövei közül még jónéhány ma isáll. Érdemes lenne ennek központi részét kegyelethelynek nyilvánítani ésrendbe tenni, hisz sok élő személynek nyugszik itt hozzátartozója.A mai temető, a régitől nem messze, a mai sportpályától délre terül el.A plébánia előtti kereszten csak az 1808-as évszám látható.Az iskola előtti keresztet ,,Az Isten nagyobb dicsőségére a szeplőtelenülfogantatott szent szűz tiszteletére állítatta Istenben boldogult Bősze Antal1896. évben. (Alatta egy Kempis idézet.)A szántódi elágazástól Kőröshegyre vezető út elején, bal oldalon áll egykőkereszt. Szabó Antal szántódpusztai pusztagazda állíttatta 1871-ben.Az Öreghegyen levő fakeresztet állítólag Matkovics György a 48-as nem-zetőrök kapitánya állította13  , a Te véli kereszt, a Cserhegy és a Borochegyfelé vezető úton található.

A templom szakrális emlékei, illetve tárgyai :
73.72 Monstrancia Aranyozott réz. Ovális, magas talp, négy pilaszterrel tagol-va, poncolt alapon rózsa- és margaréta csokorral. Öntött barokk váza-idomú, nódus levélpalmettával. Ovális sugárkoszorúval övezett, láng-nyel vés, kagylódíszes szentségház álékkövekkel díszítve. Körülöttekétoldalt, öntött, térdelő angyalok, tétjén az Atyaisten alakja barokkbaldachin alatt. 1750 60 magyar. Mérete: 20.5 X 15,5x48 em.
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73.73 Templomi zászló Piros damaszt négykarélyos medaillonokkal és levél-dísszel, piros rojttal. Egyik oldalon Mária a gyerekkel. Barna alapon,kék-köpenyes, rózsaszínruhás, kék fejkendős, balraforduló Mária,balkarjában a gyerek. Másik oldalán Szent Anna tanítja kis Máriát,szürke alapon. 18. század, magyar. Mérete: 45,5x34 cm.73.74 Templomi zászló Piros damaszt. Szürke alapon. Szent Joachim balrafor-duló alakja barna és okkerságra öltözetben, balra fent Máriamonogramsugárkoszorúban. Másik oldalán barna alapon kék-barnaruhás SzentJózsef balraforduló alakja. Kezében liliom és rózsaszál. 18. századimagyar 45 X 34,5 cm.73.75 Krisztus a kereszten oltárkép felül köríves záródással. Sötétszürke alaponfeszület, rajta függő Krisztus. Sziklás háttér. 37OX 185. Festette: Hofrich-ter József 1885.73.76 Navicula (tömjénmilye) tartó. Réz, trébelt. Kerek tagolt lap, pogácsa-alakú nódus. Csónakalakú, stilizált levéldíszes test, csuklós tetején sti-
73.77 lizált levéldisz poncolt alapon. 18. század magyar 15,3X11X8,5 cm.Feltámadási Krisztus: Fa, faragott, festett. Aranyozott felhőkön álló,piros, fehérrel bélelt köpenyes, barnahajú Krisztus, jobb kezét felemeli,bal kezében zászló. 19. század, magyar 58 cm.73.78 Kör menet kereszt: Barnára faragott puhafa kereszt, naturalisztikusszínezésű testtel, barnásszürke szakáll és haj, rajta töviskoszorú. Testénfehérre festett ágyékkendő. Feje felett fehér INRI tábla. 19. század, ma-gyár, 52 cm.73.79 Oltárkép: Keresztelő Szent János születése (fém szegecselt lemezen.)Felül ívelt záródású. Sárgásbarna színezéssel, felül dicsfényben a Szent-lélek galamb képében. A középmezőben Szent Erzsébet fekszik, az előtér-ben jobbjór Mária gyermekével, baloldalt Szent Zakariás térdel vörösköpenyben és két térdelő szolgáló a fürdővizes medencével és kancsóval.Jelzés nélkül. 18. század, magyar. 230X 180 cm, fekvő.73.80 Keresztelőkút : Fehérre festett fa. Kerek, tagolt talp, kanelurás félgöm-bös test, öntött réz belsővel. Tagolt, profitált fedél, tetején KeresztelőSzent János színzett szobra. 1815. magyar. 127 cm.
A torony 3,90 m belvilágú, 3,40 m magas, keresztboltozatos földszinti helyiségesekrestyéül szolgál. A sekrestye ajtaja mellett oszlopon álló hengerestestűfaszószéket a hit-remény-szeretet jelvényei díszítik, hangvető baldachin-ján urnák, pántok, sugárkörbe illesztett mózesi táblák és függönybojtosperem díszítik. A templomban elhelyezett stáció Kálmán István somogyifafaragó mester alkotása.A „Cantus Pannonicus” elnevezésű zenei rendezvény 1967-ben kezdődöttKőröshegyen. 1967-ben még Musica Antiqua Hungarica, 1969-ben MusicaHungarica elnevezés szerepelt a meghívón. Csak a következő évben vette fela „Cantus Pannonicus” nevet.A hangversenyrendezés Takáts Károly helybeli esperes plébános ötletevolt. A helyi elképzelést az Országos Filharmónia, az Országos IdegenforgalmiTanács és a Somogy Megye Tanácsa is támogatta.Már az első rendezvényen előadták Esterházy Pál, 1699-ben írt, kétkantátáját, melyet Bónis Ferenc talált meg a Magyar Tudományos AkadémiaKönyvtárában. Az előadás után vastaps csendült fel a templomban. A követ-
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kező évben az osztrák és a kanadai rádió is közvetítette az itt elhangzó zeneiműveket.A szereplő művészek, kórusok, karmesterek nevét szinte lehetetlen fel-sorolni.1970-ben mutatták be először Farkas Ferenc zeneszerző „Kőröshegyibetlehemesét”, mely vegyeskarra, kamaraegyüttesre és orgonára készült.A kantáta tulajdonképpeni tartópillérei: a Janus Pannonius in Epiphanium c.latin nyelvű versére komponált négy kis vegyeskari tétel. Ezeket az orgonaszólóvisszatérései készítik elő. A négy pillér között helyezkednek el a zeneszerzőáltal gyűjtött somogyi (Lábod, Szántód) és erdélyi népdalok és betlehemesdallamok nyomán írt pastorale és egy vegyeskari tabló, a „Karácsony éjsza-káján”. A számokat narrátorszöveg köti össze. Végül a művet orgona-utójátékfejezi be.A „Kőröshegyi betlehemes” már eljutott Rómába is. Még annak idejénTakáts Károly küldte el VI. Pál pápának.Érdemes az itt szereplő kórusok, karnagyok, énekesek, zeneművészekés zenekarok közül néhányat felsorolni.Kórusok: Veszprém város Vegyeskara, a Budapesti Madrigál Kórus,A Magyar Rádió- és Televízió Gyermekkórusa, a Pécsi Nevelők háza kórusa,a Kaposvári Pedagógus Kórus, a Kaposvári Vikár Kórus, a Debreceni KodályKórus.A karnagyok közül Szekeres Ferenc, Zákány i Zsolt, György Antal, BotkaValéria és Csányi László vezényelték kórusukat.Az énekesek : Werner Mária, Réti József, Ágay Karola, Posa Mária, EszenyiIrma és Olga, Fáy Erzsébet, Szirmay Márta, Forgách Éva, Antalffy Albert ésBíró Ágnes.Híres és sikeres zeneművészek léptek itt fel: Lehotka Gábor, KovácsEndre, Szendrey Karper László, Kistétényi Melinda, Berényi István, MargittaiSándor, Sebestyén János, Virág Endre, Csupor László, Ella István és mások.A külföldiek közül Johan Huys (belga), Alena Veseiá (csehszlovák).A Pro Musica Kamarazenekar és a Kolozsvári Filharmónia vonósnégyesis szerepelt itt.
A kőröshegyi r .  k.  egyház plébánosai és papjai :

1237. Kőröshegy paróchiás papja Jakab főesperes1376. János, a pannonhalmi apátság jószágkormányzója Kőröshegyen. Ugyan-ekkor Unicus klerikus szolgált itt.1518. Sebestyén a plébános. Albert, Bertalan, Gergely és Mihály oltáros papok.1529. Tövisi Imre ferences gáardián1530. Hederhely András ferences gáardián1531. Salánki (Sallangi) Tamás ferenci gáardián1533. Hederhel (Hederhely) András (ismét) Misés pap: Dalmadi Máté, CsabaiKelemen gyóntatással, Vállaji Jakab, Kölesei Benedek, Mernyei Mihályigehirdetéssel foglalkozott.1535. Dalmadi Pál gvárdián1546. MatiásJánosJánosDimitri
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1552. MatiásJánosJánosDimitri1749. Tőrjén Ferenc licenciátus1770-től az andocsi ferencesek szolgálnak ezen a plébánián.Német TádéBognár Dávid (ismét)Kulcsár MarcellVlaszti JácintMártonBán FerdinándMolnár JoakimGalavits Richárd

Újvári TeodorPáter HillárionDéri LukácsVida AlbertBedő MátyásBedő AlajosTakács AntalPribék LászlóBognár Dávid1809 — 1814 Rákóczy Antal1814 — 1821 Tikos István1821—1823 Pál József1823 — 1860 Sopronyi Imre1860— 1876 Szabó József1876 — 1914 Kommandinger Kálmán1915— 1941 Pados Gábor1941 — 1943 Vajay József1943 — 1944 Magyar János1944— 1978 Takáts Károly1978 — Dr. Galambos Iván14 .
JEGYZETEK

1. VPL Visitatio canonica distr. Kaposvárién a .  1749.2. Uo.3. Uo.4. Hóvári János:  Forrásközlés (Kőröshegy az 1546. évi összeírásban), koppányi szan-dzsák, kőröshegyi nahije,  valamint az 1552. évi összeírás. Koppány No. 412. 64. old.5. OL P .  623. X .  k .  6. cs. 11. sz. 437. cs. Kőröshegyi gazdasági iratok 1767 — 1800.Canonica visitatio ecclésiae et parochie Kőrös-hegyiensis 1778.6. Radnóti Aladár — Gerő László: A Balaton régészeti és történeti emlékei Bp. 1952.96. old.7. Sörös Pongrácz: A pannonhalmi főapátság története Bp. 1903. II .  k .  232. old.8. Dr .  Szőnyi Ot tó:  A kőröshegyi középkori templom Bp. 1924. 9. old.9. Badál Ede :  Kőröshegy középkori templomainak történetéről Bp. 1955. kézirat57—58. old.10. Dr. Szőnyi Ot tó :  i .  m. : 7. ojd.11. Entz Géza —Gerő László: A Balaton környék műemlékei Bp.  1958. 164. old.12. Tudományos Gyűjtemények VII .  k .  Pest 1820. 63  —64. old. 5; Egy levél Veszprémés Tolna vármegyék utazásaiból. Tihany, 1818.13. A földvári úti kanyar első ház kertjében is áll egy fakereszt. Ennek történetét nemismerjük. A földvári 7-es műút melletti fakereszt történetét lásd a földvári kötetben.14. Köszönetemet fejezem ki dr. Galambos Iván kőröshegyi plébánosnak, aki a p lébá-nia  irattárát rendelkezésemre bocsátotta.
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SZENT KRISTÓF SZOBRA

Dr. Sarudy Viktorin tihanyi apát a rend szántódi rétjéből 1938 januárjábana Somogy megyei Automobil Clubnak a Budapest és Graz felől jövő, valaminta Kaposvár felé menő út találkozásánál 300 négyszögöles területet adottajándékba, mert a klub itt az utasok védőjének, Szent Kristófnak — Szántód-pusztán ma is látható — szobrát kívánta felállítani 1 .A Somogy megyei Autó Club már 1938 februárjában felhívással fordultMagyarország összes gépjármű tulajdonosához, hogy a balatoni műút mellett,Balatonföldvár és Szántód között a járművek és az utasok védőszentjének,Szent Kristófnak szobrát felállíthassa 2 .A szoborról annyit tudunk, hogy Bottfay Hűvös László készítette ésVigháli R. bronzöntő a kivitelező. Á szobor méretei: 0,96X1,13X2,60 m.A ma meglevő szobor 2,8 m magas, súlya kb. nyolc mázsa.A két, egymástól alig eltérő adat alátámasztja azt, hogy ebből a szoborbóllegalább két példány készült. Az egyik Budapesten a Műcsarnok melletti, amásik a szántódi. Csak azt nem tudjuk még biztosan, hogy az 1910/11. évműcsarnoki kiállítás katalógusában melyik szerepelt, mint eladásra várómű. Az adományok lassan gyűltek, ennek ellenére 1939-ben a következőtudósítás látott napvilágot: „Szent Kristóf ünnep. Az Országos Tiszti Tudo-mányos és Kaszinó Egyesület Autós és Motoros Osztálya (a KMAC egyik tag-egyesülete) felemelő ünnepség keretében leplezte le június 29-én az Ezredesutcai m. kir. honvéd javítóműhely udvarán felállított gyönyörű szobrot nagyszámú katonai előkelőség részvételével. Jelen volt József főherceg tábornagy
őfensége és Dálnokfalvi Bartha Károly honvédelmi miniszter 3 .A szobor megáldását annak idején Gidro Bonifác tihanyi apát végezte.A Somogy megyei Automobil Club Szent Kristóf Szobor-Bizottság akkoritagjai: vitéz József Ferenc kir. herceg, fővédnök, Stephaich Pál Somogy vár-megye alispánja, elnök és Szily Márton országgyűlési képviselő, alelnök.A 40-es évek balatoni útikalaúzi említést tesznek a szoborról, a későbbiekazonban hallgatnak róla.1954. VII. 14-én ledöntötte valaki, akinek útjában állt írta egy szemtanú.1954. VII. 18-án a vasutas üdülőben pihenő dolgozók helyreállították 4 .1955 október végén ismeretlen személyek lelökték és összetörték a SzentKristóf szobrot — emlékezik vissza Samu Kálmán kőröshegyi lakos. 1955november elején Takáts Károly kőröshegyi esperes-plébános kérésére aSamu és aTatai család a darabokra tört szobrot a balatonföldvári r. k. templom‘tornyában helyezték el. Huszonkét évig hevert ott, senki sem kereste.1977 márciusában a KPM négy dolgozója vállalkozott arra, hogy a szobrotösszehegeszti. Augusztusban készen állt a szobor, és azt a KPM területénállító tták fel. Szent Kristóf azonban itt sem maradhatott sokáig. A KPM telepakkori vezetői felszólították a szobor felállítóit, hogy távolítsák el a művet
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a telep területéről. így került Hámoros Károly szántódi lakos telkére, aki 1977szeptemberétől őrizte és óvta Szent Kristófot.1977 december 22-én délután több kőröshegyi lakos egy daruskocsi se-gítségével az emlékművet az eredeti helyére és talpazatára újra felállították.Két nap múlva, a felállítás után, rendőrségi nyomozás indult. A rendőrségcsak arra volt kívácsi, nincs-e politikai háttere a szobor visszahelyezésének 5 .1978 januárjában a KPM az útszélesítés és az útépítés korszerűsítésekapcsán kérte a szobor áthelyezését. Az útszélesítés 1978 februárjában kez-dődött. Március 4-én a KPM Közúti Igazgatásának Szántódi Kirendeltségeátszállíttatta a szobrot Szántódpusztára, és ott a Kápolna-dombon állítottákfel. Ekkor került a mű a SIOTOUR kezelésébe.Közben, februárban Vörös Gyula zamárdi plébános tiltakozott a szoborSzántódpusztán való felállítása, illetve elhelyezése ellen.A SIOTOUR 1978-ban Krach Ernőt és Szvetnik Joachimot, a MagyarIparművészeti Múzeum restaurátorait kérte fel a szobor szakszerű helyre-állítására.A művet, restaurálás után, 1979 nyarán a kápolnához egészen közel aHársas fasorban helyezték el. A talpazatot Ágostházi László építész tervezte,a kivitelezést Máthé Dániel kőfaragó végezte.A Szántódpusztai Tudományos Bizottság 1983. ápr. 22-i ülésén úgy ha-tározott, hogy a szobrot állítsák, ha nem is az eredeti helyére, de legalábbaz út mellé.Zamárdi Község Tanácsa, Fülöp Imre a Magyar Autóklub SomogyMegyei Szervezetének titkára, Bem Istvánná, Schneider Mária honismeretiszakkörvezető, Kiss Jenő Zamárdi MDF elnöke, Gazsó István BalatonföldvárMDF elnöke és Vörös Gyula zamárdi plébános 1989. jún. 20-án Dr. FeketeGábort bízták meg a szobor eredeti helyére való visszaállítás ügyintézésével.A Szántódpusztai Tudományos Bizottság, miután a Siófoki Hírek 1989.szept. 8-i számában megjelent követelésre, újra foglalkozott a szobor áthelye-zésével, és egy öttagú albizottságra bízta a szobor végső helyének való kijelölé-sét. Az albizottság tagjai Dr. Boross Marietta, Kopári Dénes, Reőthy Ferenc,Szigetvári György és L. Dr. Szabó Tünde az 1989. okt. 2-i helyszíni bejárásalkalmával a Kopári Dénes mérnök által készített három változat közül a„C” változatot fogadta el. A hely a régi szobor talpazatától néhány száz mé-ternyire keletre, az M 7-es út déli oldalán egy enyhe ívű négysávos szakaszánlenne, ahonnan a szobor mind keleti, mind nyugati irányból 4—600 m-rőlaz autósok szemébe tűnne 6 .Igaz, hogy a szobor területileg Zamárdihoz, illetve Szántódhoz tarto-zik, de az eddigiekből kitűnik, hogy Kőröshegy népe magáénak is érzi a SzentKristóf szobrot. Ezért is mondta és mondja, hogy a Kristóf szobor a kőröshegyielágazásnál található, és azt szeretné, ha ma is ott állna.
JEGYZETE K

1. Fülöp Éva Mária:  Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848 — 1945.Szántódi füzetek IX.  Győr 1985.2. A Királyi Magyar Autó Club Hivatalos Közlönye 1938. febr. 1. I I .  évf. 2.  sz. 2. p3. Uo. 1939. júl. 1. I I I .  évf. 7. sz.4. Szondi József kereki és Szelényi József köröshegyi tanító adatközlése5. Samu Kálmán adatközlése6. A Szántódpusztai Tudományos Bizottság és a SIOTOUR irattárából és jegyző-könyveiből.
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A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETTÖRTÉNETE

A reformátusok kőröshegyi jelenlétére az 1552. évi tahrir defter adata engedkövetkeztetni. Míg az 1546. évi defter négy papról tesz névszerint említést,addig az 1552. éviben már a négy pap közül kettő nős. Természetesen ebbőlaz adatból nem lehet azt megállapítani, hogy a nős papok már biztos, hogyprotestáns papok lettek volna, de nagy a valószínűsége1 .Az viszont biztos, hogy az 1619. évi pápai zsinaton a kőröshegyi StephanusRádai, a ref. egyház iskolájának rektora részt vett 2 . Ugyanebben az évbenSamarjai Méhes Miklós lelkész a máj. 1-jei pápai és az aug. 24-i körmendi,valamint az 1621. év júl. 1-jei veszprémi zsinaton megjelent. Szakonyi Benedekkőröshegyi lelkész az 1623. év aug. 24-i szentlőrinci zsinat jegyzőkönyvébena távol levők közt volt felsorolva. Az 1628. évi jún. 27-i pápai zsinat jegyző-könyvében Nagymegyeri Borbély István nevét olvashatjuk 3 .Hevesiváni Orbán (Urbánus Heves-Iváni) kőröshegyi prédikátor az 1629.évi jún. 19-én a pápai zsinaton volt jelen 4 .1650-ben Bús Péter, 1652-ben Petrus Büy (?) a prédikátor Kőröshegyen 5 .A régi harangot, mely 232 fontos volt „Joseph Eisenberger gross michin Raab és Vízhelyi Reformált Eklésia csináltatta Anno 1651-ben 6 .Ahol pedig lelkész, harang, iskola, rektor volt, ott templomnak vagyharanglábnak, vagy istentisztelet célját szolgáló épületnek kellett lenni.Az 1652. évi egyházkerületi ülésen a somogyi szeniorátus szervezését be-fejezettnek tekintették. A szeniorátust alkotó egyházak között Kőröshegyneve is szerepelt 7 .
van.gálatról, melyben ezt olvashatjuk: „...vallják mindnyájan azt, hogy 1681-ben, sőt azelőtt és azután mind templomot bírtunk, mind vallásunk szeréntvaló közönséges isteni szolgálatunkat gyakoroltuk.” A vizsgálat 31. pont„bizonysága vallja, hogy 1671-ben fatemplomot csináltak, mely az 1683. évitörök háborúban elégettetett . . . ” (A vallásügyi vizsgálatról részletesen szólLadányi Sándor: 1721. évi vallásügyi vizsgálat Somogy vármegyében c. tanul-mánya8 ).Á fentieket igazolja Tikos István kőröshegyi r. k. plébános, aki 1814— 1821között működött a faluban. 1815-ben készült latin nyelvű írásában — többekközött — a következőket írta: „Ezekután mind több és több kálvinista jött,és falut formáltak aszerint rendezvén el házaik építését. Ezek is templomotépítettek maguknak, mivel az előbbi templomuk teljesen elpusztult; templo-mukat pedig ezek is paraszti módon építették gerendákból és deszkákból,kívülről sárral betapasztva, ahogy ebben a korban szokás volt, a falu közepénkelet felé azon a helyen, ahol most kukoricás van egyenesen arra, amerre aBorkút nevű pincécske felé kell menni. (Élőktől kapott szájhagyomány).

A török hódoltság alatti református templom létezéséről több adatunk isAz 1816. évi canonica visitatióban szó esik az 1721. évi vallásügyi vizs-
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De most alapjait sem lehet látni, mert a falut is inkább nyugat felé terjesztet-ték ki.”Tikos plébános írásában még a következőket is feljegyezte. A törökökkiűzése idején ütközet készülődött, a törökök az egész falut tűzzel-vassalelpusztították, a földdel tették egyenlővé és végül elfutottak. A községbenlakó magyarok maradékai Gyugy faluban kerestek menedéket. (A most Gyugy-nak nevezett helyen, ahol ma is látszanak a házak alapjai és a földek és aszőlők határai, de most sűrű erdő borítja és jelenleg a földesúr által évenkéntbérbeadott nagy számú diófa foglalja el.) Gyugyról fokozatosan ismét vissza-szivárogtak, és lakni kezdtek az elhagyott faluban csak kálvinisták, akikmindenhol elszéledtek. Az első birtokosok Dankházi, Kováts és Pap voltak.A középkori Gyugy, mely a török hódoltság alatt még élő falu nem té-vesztendő össze a mai Gyugy-pusztával. Gyugy falu a pusztától pár száz lé-pésre, északra feküdt, és a török hódoltság alatt a simontornyai szandzsákhoztartozott9 . Templomának helye a mellékelt térképen jól látható.Kőröshegy közvetlen közelében, a mai Gyugypusztáról északra pár százlépésre létezett egy falu a középkorban. Gyog(y) 1229-ben Gyogu, 1231-benGudoh, Gyud(oh), 1334-ben Gyoog, 1338-ban Gyog, Gyogh, 1470-ben Gywg,1477-ben Gywgh, az 1536. évi adólastromban Kys gywg. Részben a fejérvárikáptalané és az óbudai apácáké volt.A török hódoltság alatt a simontornyai szandzsák endrédi náhijébe tar-tozott. A Tímár-defter szerint 1580-ban Kis-Gyun, a Tahrir-defterben Kis--Gyugyot Ör(ö)si-pusztával együtt írták össze.
1580-ban:Bor. . .Sebestyén fia JánosKapás J ános fia SebestyénSebő Lőrinc fia GyörgySzabó GyörgyPapp MátyásBégő (?) Petre fia JánosBecsi (Pécsi) BálintNagy MártonSzabó BódizsárOrbán AnbrusKapás Jakab fia Bálind testvére István1590-ben:Furminogyi (?) Sebestyén fia JánosSebő Lőrinc fia GyörgyKapás JánosPapp MátyásErzsébet özvegyOrbán AnbrusSára BalázsMátyás AnbrusJános (Bános) AnbrusFekető BalázsKis AnbrusNagy Anbrus családai laktak ebben a faluban.
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Ez a kis falu adott menedéket Kőröshegy népének a török hódoltságvégén.1650-ben itt tartották egyik gyűlésüket a környék református lelkészei.Az ülés jegyzőkönyve megmaradt az utókor számára. íme az eredeti szöveg :„A szent társaságnak könyvéből (melyben a kánonok is benne vágynak,a mely tiszt. Sénior uram kezénél tartatik), pro futuro testimonio (a jövőbizonyosságáért), ilyen dolgokat írtam be, anno a nato Christo 1650, die 11martii :A gyugyi partikuláris synodusunkban (részleges egyházi nagygyűlés)a község körül némely megáltalkodott és minden régi jó rendelésnek ellenetusakodó istentelen embereknek ingerlésekből a két tartománybeli községellenünk felzendült a temetőpénz felől, mivelhogy némely temetőpénztadnak 25 dnrt ha prédikál, néhol is ha prédikál is a tanító csak 12 dnrt adnak.Néhol ismét ugyan semmit sem adnak. Találtattak már olyan istentelentemberek is, akik ezt kiáltották felőlünk (felénk): hogy ha szintén a két tarto-mányból mindvégig kimegyünk, még sem adnak semmit. Végzésünk azértcommuni consensu (közös jóváhagyásunk) ez: hogy mindenik tartománybeliprédikátorok a kik vagyunk, bemegyünk az urakhoz és a háládatlan községnekellenünk ilyen éktelenül való feltámadásukat megjelentetjük, ő nagyságuktólaz uraktól búcsút veszünk. Azonban senki közülünk, a ki szinte kezét beadtavolna is jövőnbeli megmaradásra nem szolgálunk semmiben jövendőbeligenerális synodusig, (fő és általános egyházi nagygyűlésig). Akkor tiszt, püs-pökurunknak és a sz. koronának elibe terjesztjük a dolgot, valamint ő kegyel-mének, hogy abban megmaradni akarunk.
Valaki pedig ez végzésünket felbontaná, absque miser icordia deponál-tassék (irgalom nélkül „helyezzék letétbe”). Ez végzésünknek pedig mind-nyájan alá ja akarunk írni.

Gregorius Ujkéri P. E. Vögyén S. —Alexander Laskó P.  E. Nagots (Laskai ?)Nikolaus Bodo m. k. Sz. CsepelyGregorius S. m. k. Latranyensis (Süttő)Andreas Lósi m. k. AdandiensisAndreas Sallai m. e. KapoliensisGregorius Endrédi m. k. BeréniensisPetrus Buy (Bús ?) KőröshegyiensisStephanus TolnaiBasilius Darányi (Ladislaus ?)Gregorius Vass m. k. B. E.Michael Harang m. k. B.Stephanus Mórági (Mórágyi ?) m. k. TuriensisMartinus Adandi (Ádándi)Gregorius Szakali (Szokoli)Mathias R. Komáromi m. k.Stephanus Sz. Mihályi m. k. W. (Szent Mihályi)Basilius Szalai m. k.Michael Szombathelyi m. k.Ezt a jegyzőkönyvet a kőröshegyi protocollumból másoltam ki. A jegyző-könyv alatt a kö vetkező, szöveg olvasható :
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A Szt. Társaság könyveiből, „á mellyben a Canonok (jogszabályok) isbenne vágynak á mely Tis. Senior Uram kezénél tartatik Profuturs testimonio,illyen dolgot írtam be. Másolója Joan K.  anno 1775.”Erről a faluról, illetve annak templomáról az 1825. évi gazdasági leírásbana következő olvasható: „Vagyon már a régi templom dülledékje mellett szépdiós, ezt többnyire árendába veszik ki a kőröshegyiek, egyébiránt a lopástólúgysem lehetne őrizni.”Rómer Flóris a múlt század második felében ezt írta: „A gyúgyi pusztaitemető helyén állott a régi falusi templom, melynek ma semmi nyoma.”(Valószínű Rómer nem ment fel erre a magaslatra, mert a kőröshegyeik közülmég a 20. század második felében is látták a romokat.)Érdekes adatot hagyott ránk örökül Jankó János, aki minden valószínűségszerint még láthatta a ref. egyház 1650-től vezetett protocollumát, mert eztjegyezte fel: a puszta helyén egykor falu volt, templomhelye, régi temető-je máig megvan; benne református tractuális (kerületi) gyűlések is tartattak.”Tikos plébános így folytatja írását: ,, 1688-ban ismét elkezdték vallásbeligyakorlásukat a reformátusok, egy régi tető nélkül fennállott templomhozragasztott sekrestyét reparáltak, és mindaddig bírták, mígnem az említettesztendőben (1749) azon templomtól megfosztattak.” 10
így emlékezik meg erről Szőke József prédikátor, aki 1784-ben kerültKőröshegyre: „Kőröshegyi Helv. Confession tévők Isteni tiszteleteknek Helyeez időben élő embereknek emlékezetére sok esztendőkig a Romano Catholiku-sok Nagy Templomának oldalában lévő valamelly épületben. Onnét akkoriföldesuraság gróf Széchenyi Antal Generál hatalma által 1749. esztendőbeneltiltatván az Isteni tiszteleteknek Helye volt a Romano Catholikusok NagyTemploma mellett lévő predicator háza udvarán valamely leveles ágakbóltsinált épület alatt 1784. esztendeig, így 35 esztendeig.”A teljes igazságot Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1749. évipüspöklátogatási jegyzőkönyvéből tudjuk meg :„Ebben a romos templomban néhány éve az andocsi ferences atyák miséz-nek,. . .és mivel a helyi lakosok nagyobbik része helvét (ref.) hitvallású, ezérteddig az előbb említett templomot ők is használták, sőt még a jelenben isnyilvános istentiszteleteiket ennek a templomnak az eléggé tágas sekrestyéjé-ben tartják, ahol kórust építettek maguknak, elégséges ülőhelyet, szószéketés úrvacsora asztalt.” 11
Tikos plébános írásából még egy érdekes adatot tudhatunk meg, melyfényt derít az akkori viszonyokra: s ezek (vagyis a reformátusok) maguk-nak építettek egy imaházat az elhagyott monostor köveiből és pedig az őimaházukat (oratórium) úgy kötötték össze a mi mostani templomunkkal aziskolamester felé, hogy az ő templomuk ajtaja észak felé nézett és a toronynekik is tornyuk volt.”A 18. század első negyedétől már pontos adatok állnak rendelkezésünkre.1726 —27-ben Joó János a prédikátor, ö volt az első lelkész, aki a születésianyakönyvet felfektette. Betegsége idején Huszár István iskolamester he-lyettesítette. A következő lelkész, Igmándi János tíz évig szolgált Kőröshegyen.Utóda Körmendi Sámuel (1737— 1740) 1737-től kezdte vezetni az esketésiés a halotti anyakönyvet12  .Hubai István négy évet (1740— 1744), Sebő János pedig 27 évet töltöttel mint lelkész Kőröshegyen. Az ő helyzete lehetett a legnehezebb a prédikáto-rok közül. Az ő idejében 1749-től nem tarthatták istentiszteleteiket a volt
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ferencrendi templom, illetve kolostorból kialakított oratóriumban, hanem aprédikátor háza udvarán, 35 éven keresztül, egy „leveles ágakból tsinált épületalatt” végezték az egyházi szertartásokat. Tikos plébános így ír erről: „MidőnSzéchenyi Ferenc szabályozta a falut és a reformátusok templomát le kellettbontani, megjelölték a helyet, ahol felépítsék, de ezt több éven keresztül nemtették meg, hanem itt a templom mellett Geiger Antal mostani házában, ahol aprédikátoruk lakott, a fészerben és a ház körül tartották meg szertartásaikat(magától az élő prédikátortól, aki ott szokott szónokolni, tudom,) míg végremegegyeztek a templom területében, oratóriumot építettek maguknak.”A nehéz esztendőket nemcsak a templom hiánya, hanem az is nehezítette,hogy 1752-től 1784-ig, 32 esztendőn keresztül, a „romano catolikusok papja,vagy franciscano szerzetbéli adminisztrátor hirdette, eskettette a házasulandóreformátusokat” — írta Szőke József prédikátor 1784-ben.Közben két lelkész is Szentmiklóssi Sámuel (1771 — 1775) és Kábái János(1775— 1784) is átvészelte a nehéz esztendőket.Meg kell még említeni, hogy az 1749. évi püspöki látogatási jegyzőkönyvtornyok c. fejezetében a következő olvasható: „Az előbb említett ősrégi, mégmunkálatok alatt álló, templom mellett lakik a ref. prédikátor és mellette az őiskolamestere, akinek négyszögletes telke előtt erősen épített és zsindellyelfedett ref. harangtorony áll, melyben a kálomisták két harangja van fel-függesztve: az egyik 60 libra (font), a másik 30 libra.Kábái János lelkész idejében a ref. egyház az új templomépítési engedélyért1779-től hat ízben utazott Bécsbe. A küldöttség vezetője minden esetben aegyző volt, akit a hívek által megbízottak kísértek.1783. márc. 6-án II. József császár engedélyezte a templom építését.1784. márc. 4-én kimérték a helyét, és ez év júl. 5-én lerakták a fundamentu-mot, és novemberben Szőke József lelkész istentiszteletet tartott. A templomépítésének végleges befejezése 1786. dec. 16-án történt meg. Erről a templom-ról csak annyit említünk meg, hogy ,,. . .építtetett 1784. esztendőben fecske-rakásra, 24 oszlopból és sárból.” A papiak és az iskola is így épült. Az építéshezszükséges fát a katolikus földesúr adta. A tornyot később, 1794-ben, építettékfából. A toronyban két harangot helyeztek el.Ebben az időben többnyire „minden jutalom nélkül eskettetett”, annakellenére, hogy e század végén már pontosan írásban rögzítették a lelkész járan-dóságát, mely szerint: Az eskettetésért a helybéli házasulandók egy forintotfizettek személyenként. A kívül állók és a szolgák, akik lélekpénzt és lélekbúzátsem adtak, azok is hasonlóképpen fizettek. A háromszori hirdetésért 30 kr járt.A leány egy márjást vagy egy keszkenőt adott. A halotti prédikációért egy fo-rintot a keresztelésért 1 7 kr-t fizettek ahívek. Az őszi, a tavaszi vetés, a rozs, atönköly, a zab, valamint a két hold kukoricaföld termése egész évi szükségletétfedezte. Kenderföldje egy pozsonyi mérő mag alá való. Káposztaföldje is volt.Szénát termő rétje fél sessio földhöz való, melyet 1794-ben árokkal vettekkörül, és ugyanezen a télen ötszáz szekér trágyát hordtak rá. Tűzre való fát„minden marhás embernek kér része egy-egy kotsival szokott hozni.” Bortminden pár ember nyolc iccét adott- Ezenkívül húsz font faggyú és egy mázsasó, valamint évi 30 kor. kézpénz is járt a lelkésznek.A 18. század végén Sípos István (1790 — 1792), Ross Péter (1792 — 1793)és Varjas János (1793 — 1802) látták el a lelkészi teendőket.Az 1813 és 1818 között épült templomról már többet tudunk. Az építésfeladatai Várad Mihályra (1802— 1817) hárultak. A templom fundamentumá-
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nak letétele 1813. ápr. 24-én történt. 1816. okt. 10-én a toronygömb feltételealkalmával külön oratiót mondtak. 1817. szept. 4-én helyezték el a toronybaa két harangot, melyekben ez a felírás volt olvasható: ,,Joan Brunner CossMich In Ofen 1767” és ugyanez a felírás 1778-as évszámmal. A templom 1817.szept. 24-én készült el, a belső felszerelése pedig 1818. aug. 16-án. Ekkor márVáradi Mihály nem élt, így az első istentiszteletet már az új lelkész, FürdősDávid (1818 — 1829) tartotta, aki több helyen is ,,Ferdős”-nek írta nevét.Róla az irodalmi hagyományok c. fejezetben külön is szólunk.E templom építésével kapcsolatban a következőket szeretnénk idézniaz 1787 és 1833 között följegyzett protocollumból. ,,A tégla égetésre a fátelegendőt adván a pusztaszemesi erdőről az akkori földesuraság SzéchenyiFerenc úr ő exellentziája, minden fizetés és szolgálat nélkül...”, valamint,,35 ezer téglát készen méltóztatott adni ilyen okból:” ,,A húsz s több eszten-deig tartott frantziával való háború alkalmatosságával a polgári rendbőlinsurgens gyalog katonák állíttatván. . .Somogy megyében; Midőn az ármádiá-hoz megindíttatnának fegyverestül, még a vármegyében pártot ütöttek nemakarván menni, elszéledtek; és ugyanezen. . .uraságok jószágaikban sok helye-ken nagy prédállást tettek; nemtsak magok az katonák vagy insurgensek, hanema polgári lakosok közül is sok helyeken hozzájuk adván magukat hasonlóképpentselekedtek azok is; mely törvénytelen vakmerő gonosz tselekedeteikért sokanközülök sok helyeken fel is akasztattak.”„Hogy a kőröshegyi lakosok ily nagy zavarodásban nem elegyedtek, hanemtsendességben a méltóságos uraság hűségében megmaradtak, legkevesebbkárt sem kívánván tenni — ezen jobbágyi hűségüket a 35 000 téglával kívántamegjutalmazni ő exellenciája. Ez a zavarodás pedig ezen Somogy megyébenesett 1800. esztendőben november és december holnapokban.” A további350 ezer tégla kiégetéséhez szükséges fát szintén a földesúr adta ingyen a puszta-szemesi erdőből.A gyülekezet javaslatára 1823-ban új harangot öntettek. (Az új harangona következő felírás olvasható: „Öntetett Milter Ferenc által Budán Anno1823.”) Ez a harang 1823. jún. 18-án került a toronyba. A következő évben újpapiak, 1826-ban pedig új iskola épült.Fürdős Dávid után Galgótzi Gábor (1829 — 1830), Polgár Károly (1830—1834) és Peremartoni Nagy Zsigmond (1834— 1835) végezte a lelkészi teendő-ket. Nagykállói Kállay Lajos (1835 — 1858) idejében, 1845 —46 —47-ben, há-rom új harang került a toronyba, melyeket Schandt András Pesten készített.Az első 12 q 1 font, a másik hat q 23 font, a harmadik pedig három q 75 fontsúlyú volt. 1852-ben pedig orgonát vásárolt az egyház.Kállay Lajos halála után egy évig két káplán, Szalai Ferenc és JediviFrigyes végezte a lelkészi teendőket.Gaál György hat évi kufsteini várfogság után, 1859. ápr. 26-án kerültKőröshegyre. (Életéről, munkásságáról külön fejezetben számolunk be.)„1862. április közepén új papiak építéséhez fogtak. Már tető alatt voltaz új papiak, s még a réginek is egy része fennállott, midőn 1862. aug. 26-ána templom közelében egy öt éves gyermek Hoch László félszerében a zsúpotmeggy új tóttá, miről az egyházi épületek meggyulladván, elégett a templom -torony, a toronyóra, a harangok elolvadtak, az orgona, a papiak, a tanítói laks ezen kívül a reformátusok közül mintegy 43 gazdának az épületei elhamvad-tak.” — írta Gaál György ref. lelkész az 1887. évi állapotrajzban.12
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1870-re minden újjáépült. Az elolvadt harangokból három újat öntöttek.A három harang közül a legnagyobb 775, a középső 440, a legkisebb 232 kg-osvolt. 1877-ben pedig új orgona került a kórusra.Gaál György lelkész látása, a várbörtönben szerzett betegsége miatt,megromlott, ezért élete végén, 1885-től Kudai Kálmán és 1887-től pedig egrediTúry Károly helyettesítették, illetve segítették munkájában.Halála után Módra Imre (1897 — 1909) lett a lelkész. Utóda Kozma Andor(1911 — 1940) az első világháború alatt, míg a tanító fronton volt, ő látta el atanítói teendőket is. Halála után Varga József, Kozma D. Béla, Bács Géza ésHettesheimer Péter szolgáltak, mint helyettes lelkészek. Közülük Kozma D.Bélát választotta meg a presbitérium 1940 végén. 32 évet töltött el a köztisz-teletnek örvendő lelkész a faluban.1916-ban, a három harang közül a legnagyobbat és a legkisebbet, majdkésőbb az orgona homlokzati sípjait is hadi célokra vitték el.Az új harangot 1922. nov. 12-én helyezték el a toronyban. 1928-ban,közvetlen a templom mellett, új iskolát építettek, amely még ma is áll.Kozma D. Béla után, először mint helyettes lelkész, majd 1973-tól mintrendes lelkész István József látja el a lelkészi teendőket, aki a falu társadalmipolitikai és sportéletében is fontos szerepet játszott, illetve napjainkban istevékenykedik .Működési ideje alatt a templomot és a parókiát tatarozták, melynek tel-jes költsége több mint félmillió forintba került. Ebből a Somogy megyeiTanács 300 ezer, a Somogy megyei Műemléki Felügyelőség százezer, a Dunántú-li Püspöki hivatal és a Holland gyülekezeti segély adomány meghaladta a 150ezer forintot, Az adományok és a helybeli gyülekezet által gyűjtött összeg 240ezer forintot tett ki.A munkálatok elvégzése után, 1983. október 30-án hálaadó istentiszteletés ünnepség keretén belül emlékeztek meg, a török hódoltság alatt épült temp-lom 300 éves pusztulásának az évfordulóján, az 1818-ban épült templom fel-újítása alkalmából.1984-ben a lelkész kezdeményezésére, Gaál György helybeli lelkész,kufsteini rab emlékére emléktáblát helyeztek el a parókia falán.A templom egytornyú, későbarokk, népies faragásé szószékkel.Az egyház úrasztali edényei ónból készültek. 1710, 1788 és 1863-as évszá-mok olvashatók rajtuk. A kenyérosztó tányér, mely szintén ónból készült,1725-ből való. Az úrasztali térítők 1700 és 1900 között készültek. Közülük az1898-ban bordó posztóból, arany rojttal készült, a legszebb.
Kőröshegy református lelkészei

Samarjai Méhes MiklósSzakonyi BenedekNagy megyeri Borbély IstvánHevesiváni OrbánBús PéterPetrus BüyJoó JánosHuszár István

? 1619—1621—?? —1623—?? —1628—?? —1629—?? —1650—?? —1652—?1726—271726 — 27 (a beteg lelkészt az iskolamesterhelyettesítette. )Igmándi JánosKörmendi SámuelHubai Bálint (István)
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Sebő (Sebők) JánosSzentmiklósi SámuelKábái JánosSzőke JózsefSípos IstvánRoss PéterVarjas JánosVáradi MihályFürdős (Ferdős) DávidGalgóczi GáborPolgár KárolyPeremartoni Nagy ZsigmondNagykállói Kállay LajosSzalai Ferenc

1744—17711771—17751775—17841784—17901790—17921792— 17931793— 18021802—18171818—18291829— 18301830— 18341834— 18351835— 1858 (A következő lelkész beiktatá-sáig káplánok.)Jedivi FrigyesGaál GyörgyKudar KálmánEgredy Túry KárolySzekér SándorMódra ImrePátkay JánosKozma AndorVarga JózsefBács GézaHettesheimer PéterKozma D. BélaIstván JózsefIstván József

1859—18961 886- tól Gaál György helyettesei1887- től helyettesei1897—19091909—19111911—1940
lelkész1940—19721972— 1973 helyettes lelkész1973—

JEGYZETEK
1. Az 1546. és 1552. évi tahrir-defter adatai. Hóvári János forrásközlése.2. Payr — Pokoly: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár.3. Thury Etele :  A dunántúli ref. egyházkerület története II .  k .  Pápa 1908. 236. old.4. Földvári László:  Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez Bp.1898. 1. — II. I .  köt. 101. old.5. A kőröshegyi ref. egyház jegyzőkönyve (protocollum) 1650 — 1833. ( I .  1650 — 1787.II .  1787—1833.)6. Uo.7. Somogy vármegye. Szerk. : Csánki Dezső  Bp. é .  n .  546. old.8. Ladányi Sándor: 1721. évi valásügyi vizsgálat Somogy vármegyében. Somogymegye múltjából 1972. 3. köt. 91  — 118. old.9. Dávid Géza:  A simontornyai szandzsák a 16. században Bp. 1982. 140 —41. és255. old.10. Tikos István latin nyelvű kéziratát Badál Ede :  Kőröshegy középkori templomainaktörténetéről c .  kéziratában dolgozta fel Bp.,  1955.11. Visitatio canonica distr. Kaposvárién, a .  1749.12. Ezenkívül felhasználtam még :A kőröshegyi ref. egyház 1816. évi canonica visitatióját, A kőröshegyi ref. egyház1877-ben készült állapotrajzát és a kőröshegyi ref. egyház 1923-ban kelt rövidtörténetét, valamint a külső-somogyi ref. egyházmegye 19. és 20. századi jegyző-könyveit.Köszönetemet fejezem ki István József ref. lelkésznek, aki az egyház irattárátrendelkezésemre bocsátotta.
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EGY ELFELEJTETT KUFSTEINIRAB*

Gaál György néhai kőröshegyi lelkész, volt kufsteini rabot nem tartotta számona történetírás. Reőthy Ferenc ny. pedagógus, balatonszemesi lakos kutatta felhiteles adatait a Ráday Levéltárban, ahol megtalálható Gaál György önélet-írása, valamint a kőröshegyi egyházközségi levéltárban, ahol István Józseflelkész, és a Kufsteinben élő Náday Károly szkv. alezredes segített neki, afontos okmányok másolatát küldte meg. Fényképét Győry László családja
őrizte meg, mi Sebők József útján Pécsről kaptuk szívességből, felhasználásra.Somogy 1848 —49-es fényes csillaga Noszlopy Gáspár. Az ő nevét az egészország ismeri. Nem mondható el ez Gaál György kőröshegyi református lelkész-ről, aki a 48-as szabadságharc után hosszú éveken át raboskodott a kufsteinivárbörtönben.Ki is volt tulajdonképpen Gaál György, a gályarabok utóda?Iregen (a mai Regszemcsén), Tolna megyében született 1814-ben. Édes-apja, Gaál György, tanító volt. Édesanyja Szabó Klára. Elemi iskoláit Miszlánvégezte, ahol édesapja tanítóskodott. Az algimnáziumot Gyönkön végezte.1829-től Pápán tanul, a református főiskolán, majd 1836-tól Nagyszékhelybenkáplán, illetve segédpap J?apí vizsgát 1837-ben tett, és Pesten szentelték pappá.Először Túrban (ma Somogytúr) lett pap. Innen 1838-ban Nagykőrösre ment,és Farkas Ferenc fiainak nevelője, tanítója, majd 1839-től két évet Nagyszék-helyben töltött. 1841-től helyettes, félfizetéssel Dabason. Itt két évig műkö-dött. 1843-ban nagyszékhelyi magyar pap lett. 1846. ápr. 27-én került KilitbeUgyanebben az évben megnősült. Gulyás György látrányi lelkész Eszter nevűlányát vette feleségül.A Kilitiben töltött évekről és az utána történt meghurcoltatásról a kőrös-hegyi protokollumból a következőket tudhatjuk meg:,,Keck Dániel nagyszékhelyi pap meghalván helyére meghívatott, de azéppen akkor lezajlott forradalomban való csekély, szószéken történt részvételemiatt irigyei, hogy székely i pap ne lehessen, feljelentették, s 1849 okt. végénPestre, a katonai hatóság elé kísértetvén, miután irigyei előéletéről kedvezőtlenjelentést küldöttek, renitens embernek rajzolván őt, mint felségsértő kötéláltali halálra ítéltetett, mit azonban Haynau húsz évi vasban töltendő vár-fogságra változtatott. Ennek folytán 1850. áprilisában Kufsteinba szállíttatott.Vele együtt ott voltak: Haubner Máté ev. superintendens, Róka József Csanádinagyprépost (püspökhelyettes), Czuczor Gergely, a költő, Boczkó Dániel voltforradalmi kormánybiztos, Luzipovics Antal turopolyai gróf, Niczky Kristófgróf, Csíki Sándor, Teleki Blanka stb.”Gaál György 1856 júliusában amnesztia útján kiszabadult, és nejéhez*Látrányba ment. 1857-től Nágocson szolgált, majd innen 1859-ben Kőröshegy-

* Megjelent a CONFESSIO c. folyóirat 83/2 számában
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re került. Az egyházmegye felismerte tehetségét, ügybuzgóságát, előbb pénz-tárossá, majd tanácsbírává nevezték ki. 1873-ban esperessé választották.Érdemeinek és sikereinek híre terjedt és 1877-ben kerületi tanácsbírává válasz-tották. Tevékenyen és köztiszteletben szolgált mindaddig, míg élete vége felé,a várbörtönben szerzett betegsége miatt, látását majdnem teljes egészében elnem vesztette.Az elmondottakhoz hozzá kell tennünk még azt, hogy Gaál György olyanmunkatársra talált Bodor Sándor tanító személyében, aki 1857-től 1906-ig,49 éven át tanította a kőröshegyi gyerekeket. Volt erejük, hogy a nagy meg-próbáltatás után néhány évvel később, az 1862-es nagy tűzvész után, újjá-építsék az iskolát, a templomot és 43 házat.A község lakossága kegyelettel őrzi és ápolja a volt kufsteini rab emlékét.1980. május 17-én a Kőröshegyi Általános Iskola 1955-ben végzett növendékei,nevelőtestülete és az egyház elöljárói megkoszorúzták a 48-as hős sírját. GaálGyörgy sírja jelenleg (a volt Széchenyi Zsigmond-féle kastélytól pár száz lépésrelevő) régi temetőben található.A református gyülekezet 1984-ben emléktáblát helyezett el annak a ház-nak a falán, melyben 37 évig munkálkodott. Az emléktábla szövege:E PAROCHIÁN LAKOTT ÉS SZOLGÁLT1859— 1896-IG, HALÁLÁIGAZ 1848-AS SZABADSÁGHARCBAN VALÓRÉSZVÉTELE MIATT HALÁLRA MAJD 20 ÉVREELÍTÉLTGAÁL GYÖRGYREFORMÁTUS ESPERES6 ÉVES KUFSTEINI RABSÁGA UTÁNHÁLÁS EMLÉKEZÉSSEL ÁLLÍTTATTA A KŐRÖSHEGYIREFORMÁTUS GYÜLEKEZET 1984-BENA helybeli református egyház elöljárói díszsírhelyet szeretnének biztosítani,a régi helyett, az új temetőben.Kufsteinben, a börtöntorony falára, a budapesti evangélikus leánygim-názium helyezett el márványtáblát 1937-ben. A felvésett 94 név között ott vanGaál György neve is. Sajnos, a névsor hiányos és a nevek birtokosainak felenem raboskodott ott.
Az ítélet magyar fordítása

Cs. kir. haditörvényszék. Pest
ÍTÉLET

Az itteni katonai kerületi parancsnokság rendeletére összeállított és metes-ketett haditörvényszék, egyhangúlag jogosan megállapítja:Gaál György, Kilitben (Somogy vm.) Magyarországon született, 35 éves,református lelkész Kilitiben, nős, gyermektelen, törvényes alapon megállapí-tott tény alapján és részben beismerése, részben szavahihető tanúvallomásokszerint megállapítást nyert, hogy a forradalmi kormánytól és annak szerveitőlkapott parancsokat nem csak átvette és kihirdette, de a felségsértő felforgatópárt múlt évi április 14-én Debrecenben, a legfelsőbb uralkodó család trónfosz-tásával kapcsolatosan július 15-én Ságváron tartott népgyűlésen egy lázító
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és az általános felkelésre szító beszédet mondott, melyben a cs. kir. osztrákkormány ellen is gyalázó kifejezést használt, végül május hónapban, lelkészikörletében a népfelkelők szervezésében és felfegyverzésekor igen veszélyesés forradalom javára igen sikeres tevékenységet fejtett ki.Gaál György vádlott ezért a bűncselekményért — a felségsértésért — az 5.hadicikkely utasítása és kapcsolatosan 1848. október 3-án kelt legfelsőbb kéz-irattal valamint 1848, július 2-án kelt báró Haynau őnagy méltósága a cs. kir.táborszernagy úr és hadseregparancsnok utasítása szerint a tulajdonábae levővagyon elvesztésével, mely a forradalom által okozott kár pótlására szolgál,kötél általi halállal büntetendő.
így szóltak a haditörvényszéken.
Pesth, 1850 február 20-án.

Fohmann s. k. Gallina s. k.
őrnagy elnök cs. kir. főhadnagy hadbíró

Az ítélet jog útján igazoltatik, de a kegyelem útján 20 évi vasban eltöl-tendő várfokságra enyhítendő és így az ítéletet ki kell hirdetni és végrehajtani.
Pesth, 1850. február 21-én. Haynau s. k. táborszernagy
Kihirdetve. Büntetésideje a 20 évi várfogságnak a mai nappal kezdődik.
Pesth, 1850. február 22-én

Mühlwenzel s. k. cs. kir. főhadnagyhadbíró
A kufsteini várparancsnok naplójából

1850. április 17-én érkezett Kufsteinbe.1850. június 30.: „Csak rövid ideje, hogy itt van és így nem vagyunk abban ahelyzetben, hogy valami biztosat mondjunk felőle.”1850. június 30. : „Nagyon csöndes és levert.”1851. június 30. : „Csendes és szerény.”1851. december 31.: „Nagyon levert, egyébként magatartása mindig nyugodtés higgadt.”(1852. július 30. a hadügyminiszternek 3273 és 3320 js/M. K. számú rendeleteértelmében őfelsége Gaál Györgynek a büntetési idejének a felét kegyelembőlelengedte.)1853. március 6. : „Nagyon levert, magaviseleté alázatos, magatartása nyugodtés higgadt és mégis nem lehet benne bízni.”1853. május 28.: „Nagyon csöndesen viselkedik és legtöbbször igen levert.”1853. június 30.: „Nagyon levert, magaviseleté alázatos, magatartása nyugodtés higgadt.”1853. október 1. : „Nyugodtan viselkedik de legtöbbször nagyon levert.”1853. december 31.: „Nyugodtan viselkedik, alázatos magaviseletű, a sétáknáltársasága elárulja, hogy milyen érzelmű.”
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1854. június 30.: „Magatartása nyugodt, szerény és minden megjegyzéstalázatosan vesz fel. A sorsa láthatóan érzékenyen érinti és büntetése a legjobbbehatással lehet érzelmeire esetleges szabadon bocsájtása esetében. Kegyelem-re érdemes.”1854. december 31.: „Nyugodt és szerény, alázatos, sorsától érzékenyen érint-ve mely érzelmeire jó hatással lehet. A családjára való tekintettel, melyrőlúgy tudja, hogy a legnagyobb szükségben van minden kegyelemre érdemes.”1855. június 30.: mint 1854. december 31-i bejegyzés.1856. március 16. : „Nyugodtan viselkedik és látszólag jobb érzelmekre jutott.”1856. április 30. : „Nyugodt és szerény. Kegyelemre ajánlva.”1856. június 27. : „Magatartása mindig kielégítő.”(1856. július 12.: A legfelsőbb hadsereg parancsnokság 1346. számú rendeleté-vel kegyelmet nyert és 1856. július 16-án szabadon bocsájtották.)Másolta : Náday Károly
Gyász jelentés

ÖZV. GAÁL GYÖRGYNÉ, sz. GULYÁS ESZTER s unokája SZEREMLEYLAJOSÉ úgyszintén a kőröshegyi ev. ref. egyház mélyen megszomorodottszívvel jelentik, hogy szeretett férje, nagyatyja s illetőleg szeretve tiszteltlelkésze :
Nagytiszteletű GAÁL GYÖRGY úr

kőröshegyi ev. ref. lelkész, a külső-somogyi ev. ref. egyházmegye kiérdemültesperese a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi tanácsbírája f. évi február hó25-én reggeli 5 órakor, életének 82-ik évében, hosszú szenvedés után elhunyt.A drága halott hűlt tetemi f. hó 27 -ikén délelőtt 1 1 órakor fognak az ev. ref.vallás szertartása szerint a kőröshegyi ev. ref. sírkertbe örök nyugalomratétetni.
Kőröshegy, 1896. február 26.

ÁLDOTT LEGYEN EMLÉKEZETE!
JEGYZETEK

1. Ráday Levéltár Budapest: Külső-somogyi helv. hitv. egyházmegye jegyzőkönyv©1726-tól.2. R L Bp. Nagy Protocollum 1800. (Benne Gaál György életrajza 1844-ig.)3. R L Bp. Egyházrajzok 1877.4. A kőröshegyi református egyházközség jegyzőkönyvei (protocollum, anyakönyvei1650—1900.)5. Uo. A kőröshegyi ref. egyházközség rövid története 1923.6. Náday Károly szkv. (szolgálatonkívüli) alezredes, Kufstein Baumgartnerstr. 12.(az  ottani múzeum vezető je)  adatközlése.
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1848 ESEMENYEI KÖZSÉGÜNKKÖRNYÉKÉN

Miután Jellasics átvonult a megyén seregével, háta mögött mindenütt moz-gásba hozták a megyei nemzetőrséget.Jellasics 35 ezer főnyi serege Faluszemesnél egyesült szeptember 21-én.A császári sereg szeptember 22-én, a Balaton partján nagy szélviharban vonultát Szántód és Zamárdi helységeken, majd Siófok és Kiüti közt letáborozott.Másnap Faluszemes felől egy másik csapat érkezett, a sereg utóvédje.Zamárdi, Endréd és Kőröshegy nagy kiterjedésű erdeiben a környékbelinemzetőrök rejtőztek, akik tudva, hogy Jellasics Siófoknál van, oldalbatámadták az utó védet, és nagy pusztítást vittek végbe soraikban. A váratlanpuskatűz meglepte a császáraikat. A császáraik vaktában ágyúztak, amerrea magyarokat vélték.A szemtanú így számolt be az eseményről: ,,Az ágyúzás sűrűén hallatszik.Távcsövek segélyével láthatni a Zamárdi alatt küzdő hadfiakat, akik köztnemzetőreink is csatáznak, láthatni, mint sürögnek az erdőben a mieink. . .Sok áldozatnak kellett elesni a császáriak közül.” 1Ekkor Kőröshegy a megyei nemzetőrség 5. zászlóaljához tartozott.Ebben az időben jelent meg a fenti zászlóalj parancsnokságának rendeletea nemzetőri alakulatok készenlétbe helyezésére, A parancs így szólt: , , . . .századjainkat lakhelyeiken együtt és az indulásra minden órában készen tart-sák, hogy midőn és közibük érkezendek hová rendelni leszünk, azonnal indul-hassunk. Készen tartsák Önök századjaikat. . .minden ember legalább isnégy napi eleséggel lássa el magát. Százados urak tapasztalt buzgósága re-méltet! velem, hogy ebbeli rendeletem pontosan és sikeresen fog végrehajtatni.Ezen rendeletet minden százados úr által láttamozva visszaküldetnikérem.
Pál, 1848. szeptember 27. Zichy őrnagy”

Az 5. zászlóalj parancsnokához a következő nemzetőr századok tartoztak:
A nemzetőr százados neveA község neve

Fekete Lajos TabSvatics (Svastics) László IgáiZbella Ignác GölleErdődy Lajos BerkiZichy István NágocsSvastics Imre KérGrubánovics Pál KarádCsapody Pál Ádánd
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EndrédKisbárKőröshegyKötésé 2
Tallián LajosKacskovics SándorMatkovics GyörgyKiss Lajos
Matkovics György Kőröshegy nemzetőr századosáról annyit tudunk, hogyegy ideig kiüti ispán volt.A Cser-hegyre vezető úton még ma is áll egy fakereszt, melyet az idősebbkőröshegyi lakosok közül Matkovics keresztnek neveznek, egyesek Teveli,Teveliné névvel illetik. Többen azt állítják, hogy Matkovics és Teveli rokonoklettek volna. (Szép feladata lenne az utókornak, hogy ki, mikor és miért állí-tatta ezt a keresztet.)Tudomásunk van arról, hogy Földes József kőröshegyi jegyző és tanítóis nemzetőr volt. Bőhm Jakab pedig Kapolyon a 127. zászlóaljban szolgált,mint 48-as honvéd 3 .

JEGYZETEK
1. Andrássy Antal :  Somogy megye 1848/49-ben Kaposvár 1974. 110. old.2. Herk Mihály: Karád története, Katád 1985. 83. old.3. SML 48-as honvédek és nemzetőrök névsora 99. és 301. sorszám alatt.

Gaál György, a kufsteini rab
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A SZÉCHENYI CSALÁD

Anjou Károly uralkodásának megszilárdulásával szerez a Széchenyi család isbirtokokat a vármegye területén. A Kacsics-nembeli Széchenyi Tamás, akiNógrádból származott, szakított nemzetsége pártállásával, már 1301-benKároly táborába ment felajánlva szolgálatait, ettől kezdve haláláig nem szűntmeg Károly király, majd I. Lajos híve lenni. Különösen Károly király uralko-dása alatt volt döntő befolyása az ország kormányzására. A rozgonyi csataután Merke, Tapsony, Terepezd, Sitke, Szob, Bennek birtokokat kapta királyiadományul, melyekbe a budai káptalan 1331. okt. 8-án iktatta be 1 .így nem csodálkozhatunk azon, hogy Zách Felicián vérbíróságánaktagjai közt helyet foglalt a somogyi birtokos Széchenyi Tamás akkori erdélyivajda is, Károly király egyik legodaadóbb híve 2 .A későbbi korból annyit tudunk a családról, hogy Benedek fia, MihálySzécsény(ke) faluban élt, és a 16. század elején Veszprém várának volt a
aki Bán Sárát vette nőül. Házasságukból születettkapitánya 3 .Mihály fia, Márton,György (1592 — 1695) és Lőrinc (1610 — 1678). György, aki 103 évet élt meg,először érsek, majd rövid ideig prímás, az első somogyi birtokos. Lipót császár1677. máj. 14-i, Luxemburgban kelt oklevele szerint a birtokot a kincstártólvette meg. 1629-ben címereslevelet szerzett, ő alapította, többek között, apécsi gimnáziumot 1694-ben.György testvére Lőrinc, Gellén Juditot vette feleségül. Négy fiú és négylánygyerekük született. Ebből a házasságból született negyedik gyerek, György(1656 — 1732) örökölte György nevű nagybátyja somogyi birtokait. Résztvett a török elleni háborúban, többek között, Szigetvár visszavételében is.

ősei és saját katonai érdemeiért 1697. március 30-án grófi rangot nyert,
őfelsége egervári és pölöskei végvárainak főkapitánya már 1688. augusztus26-án, a kanizsai táborban kelt levelében említést tesz Kőröshegy nevű „kas-tély és faluhelyéről”.

A Széchenyi család címere
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(A Széchenyiek grófi címere: Szívpajzzsal díszített négyeit pajzs jobbfelső és bal alsó vörös mezejében zöld hármas halom középsőjéből kinövőezüst kettős kereszt : jobb alsó és bal felső kék mezejében a jobb felső sarokbólkinövő arany nap felé repülő természetes sas. A szívpajzs arany mezejébenzöld halmon álló, vörös csőrében zöld koszorút tartó, kiterjesztett szárnyú,jobbra fordult fehér galamb.)György fia Zsigmond (1681— 1738) az 1726. évi összeírás szerint Kőröshegyura 4 . Az 1726. szept. 17-én összeállított pannonhalmi tized ügyében felmerültháromezer Ft költséget a birtokos nemességnek kellett fizetni. Ezek szerintKőröshegy birtokosa két ötödosztályú, öt negyedosztályú, hat harmadosztályú,két másodosztályú föld és 18 puszta birtokosa 5 .Az 1735. évi máj. 9-én tartott közgyűlés bizottságot küldött ki, hogyMarcali akkori földesurával, gr. Széchenyi Zsigmonddal a vármegyeházépítésére alkalmas telek megszerzése céljából a tárgyalásokat megkezdje.Széchenyi hajlandónak is nyilatkozott egy alkalmas teleknek ingyen leendőátengedésére, mire az 1736. évi szept. 5-én Marcaliban tartott gyűlés a szerző-dést vele nyomban meg is kötötte 6 .Zsigmond fia Antal generális neve sokszor szerepel a 18. századi iratokban,ö kezdi meg a híres ferences templom helyreállítását Kőröshegyen 7 .Antal fia Ferenc (1754— 1820) a Nemzeti Múzeum alapítója fontos szere-pet töltött be Somogy megye életében. 1785 —86-ban Somogy vármegyekirályi biztosa. 1798 és 1811 között a megye főispánja. Amikor a főispániszékébe iktatták, Csokonai: „A haza templomának örömnapja” címmel egytöbb mint 300 soros alkalmi költeménnyel tisztelte meg Széchenyit, aki százFt-tal jutalmazta a költőt8 .A Széchenyi család tagjai közül, a fent említetteken kívül, még többenfontos szerepet töltöttek be az ország vagy a megye életében. Széchenyi Aladár(1862 — 1936) Nagyatád országgyűlési képviselője volt 9 . Széchenyi Pál (1838 —— 1901) földművelési, ipar- és kereskedelmi miniszteri tisztséget töltötte be10  .Széchenyi Imre (1825— 1898) berlini nagykövetről és Sz. Dénes Balaton-földvár, egyik alapítójáról, akik Somogyvár, Kőröshegy, Pusztaszemes,Kálmáncsa és Csokonya birtokosai voltak, már említést tettünk 11 .Széchenyi Imre (1858— 1905) Dénes legidősebb fia, a főrendi ház cs. éskir. kamarás, a magyar szövetkezeti és agrármozgalmak egyik kezdeményezője,terjesztője, a Balatoni Halászati Társulat elnöke 1881-ben bejárta Angliát,Amerikát. Főleg a mezőgazdaságot tanulmányozta. Tapasztalatait „Amerikailevelek” c. munkájában írta meg. Több éven át Somogy vármegye közgazda-sági előadója. A Balatonfelvidék felvirágoztatásában, a filoxéra elleni küzde-lemben elévülhetetlen érdemeket szerzett, ő tölti be ekkor a balatonmellékikormánybiztosi tisztséget. Balatonföldvár létrehozása is az ő nevéhez fűző-dik 12  . (Felesége nevéről, Andrássy Máriáról, kapta egyik Balaton-parti község,Balatonmária, nevét.) Imre építette és az ő tulajdona volt Földváron a „Nagy-tanya”, a „Kistanya” és a „Tulipános”. A középső testvéréé, Gézáé (1860 —— 1930) pedig a „Bölömbika” és a „Kulipintyó”.A legkisebb fiúé, Viktoré lett Kőröshegy és Sárpentele 1898-ban. 1897-benBécsben feleségül vette az osztrák földművelésügyi miniszter lányát, gr.Ladebur Wicheln Karolinát. Házasságukból négy gyermek született: Zsig-mond, Sára, Irma és Márta.
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Széchenyi Viktor 750 oldalas kéziratos naplójából Kőröshegyre és Föld-várra vonatkozólag a következőket tudjuk meg:1897. ,,A júliust Földváron töltöttük, hol Mária sógornőm (Sz. Imréné)„Nagy tanya” nevű villájában szálltunk és a somogy váriakkal, kik a szomszé-dos „Tulipános”-! lakták, együtt éltünk.” (150. old.)1901. „Lilinek édesapja örökrészéből kiadott néhány ezer koronát.Ebből Lili Földváron villát épített, ezt persze ismételten megnézzük.” (182.old.)„A nyári hetekben kibéreltem Gézától „Bölömbika” nevű földvári villájáts odatelepítettem családomat, majdnem naponta jártam le hozzájuk Pestről.”(183. old.)1902. „Kőröshegyre és Földvárra havonta körülbelül egyszer át szoktammenni a gazdaság megtekintésére. Április utolsó éjszakáján arra ébredtem,hogy valaki tompa eszközzel mintha a ház falát bontogatná, hirtelen magamrakapom hálóköntösömet, fogom pisztolyomat, és elindulok a zaj forrásánakkeresésére. Halkan kinyitom az ablak tábláját s a derengésben látom, hogyablakom alatt egy sereg fekete alak nyüzsög, már valami tömeges rablótáma-dásra gondoltam, mikor hirtelen eszembe ötlött, hogy holnap május elseje.Ezek a tévesen rablónak hitt alakok az én hűséges cselédeim, kik májusfátakarnak nekem állítani.”A földvári idény igen mozgalmas volt. Imréék a „Tulipán”-ban, Emilékaz „Éliette”-ben, Majláthék és egyéb ismerősök népesítették be a fürdőt.„Május folyamán meglátogatnak apósomék, s tíz napot töltenek nálunk.Apósomat egyszer átvittem Földvárra, amit még nem ismert: úgy a hely, minta Lilinek épült villája nagyon megnyerték a tetszését.” (190— 191. old.)1922. „Majd egész famíliámmal Földvárra rándulok, hol a lányokramindenféle szórakozás vár. Sári is megjön Lacijával. (Sarolta, Zsigmondhúga, férje: gr. Esterházy László). A „Tulipános” tömve van. Fürdők, vitor-lázások, strandséták, tánc és egyéb társadalmi közjátékok örvendeztetik mega kedélyeket. 23—26-a között pedig ismét volt egy lovasmérkőzés, melynek„hölgy ugratási” számában Széchenyi Irma (Zsigmond másik húga), ismételső díjra tett szert. A fényesen sikerült séjour után hazavonultunk.” (409.old.)„Abban az időben terveztük, hogy Zsigmondot letelepítjük Kőröshegyen,hogy ott gazdálkodjon. A kis kastélyt ezért igyekeztünk a lehetőség szerintmodern fogalmaknak megfelelően lakhatóvá tenni (vízvezeték stb.) Zsigmondmost többször utazik oda a munkálatok ellenőrzésére.” (410. old.)1923. Zsigának igyekeztünk csinos otthont teremteni Kőröshegyen. Lili27-én, Hubert építésszel le is utazott tervezgetés céljából.” (413. old.)1924. „Zsiga új otthonában.” (425. old.)1925. „Nagypénteket Zsigánál töltöttem.” (431. old.)1929. „Földváron tárgyaltunk Zsigával és Gáspárdyval Gyugy bérbe-adásáról.” (464. old.)1932. „Kőröshegy eladása. Megosztott érzelmekkel állok ezen eladáselőtt, örüljek-e vagy sírjak. A birtok több, mint 300 éve van a családban,de másrészt megfogok szabadulni a nyomasztó adósságoktól. Az eladástZsiga bonyolítja.” (540. old.)
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Széchenyi Zsigmondkéziratos naplójából és vadásznapló f él jegyzéseiből
1923 július és augusztusában Inkey ZsigmondnálSzeptember 4— 12-ig a „GarabonciásábanNovemberben az „Eliet”-ben (Eliot)December 8 —23-ig „Először a saját házamban.”1930. szept. 12—30-ig Kőröshegyen. Ez év szeptember 8-án lőtte a „Feketési-erdő” Leveles”-i részében a századik rossz 12-es bikát.1931. szept. 24-én a „Kapuvezér”-ben,szept. 27-én Gyugyon.1932. szept. 3— 10-ig az „Eliot”-ban, a „Sarolta- villá” -bán.SZÉCHENYI ZSIGMOND, Nemzeti Múzeumunk alapítójának, SzéchenyiFerenc grófnak ükunokája. Dédapja volt Széchenyi Lajos, Istvánnak, a„legnagyobb magyarnak” testvérbátyja. Széchenyi Zsigmond 1898. január23-án született Nagyváradon. Gyermekkorát a Fejér megyei Sárpentelén,illetve osztrák és cseh rokonsága Gutenstein, Milleschau és Niemes-i otthonai-ban töltötte. Középiskoláit a székesfehérvári Állami Főreáliskolában, majd abudapesti Ferenc József intézetben végezte. Főiskolai tanulmányait 1919 —23között Münchenben, Stuttgartban és Cambridgeben folytatta.Széchenyi Zsigmond neve elsősorban egy híres magyar vadász emlékétidézi fel bennünk, de ha végiggondoljuk, hogy csodálatos magyarsággal megírtkönyveiben mi minden tárul elénk, hamarosan felismerjük, hogy azokban avadászat, a vadászati kalandok tulajdonképpen csak a keretét képezik egyhatalmas, sokrétű, hallatlanul színes ismeretanyagnak. . .Könyveiben a természet szépségeinek varázsát, szeretetét tudálékosnagyképűség nélkül, szakértői alapossággal, de mégis a kalandos, regényesútleírás izgalmával tárja elénk.Mindez a vadászkalandok írójára, annak színes egyéniségére tereli azolvasó figyelmét.Ez a magyarázata annak a nagy népszerűségnek, mely könyvei nyomán,személye körül kialakult, ő volt korának egyik „érdekes embere”.Hogy mennyi szín, ötlet, fantasztikus elképzelés, terv, humor éltettegondolat világát, nehéz lenne elemekre bontva kifejteni, és papírra vetni.Talán semmi nem jellemezhetné jobban ezt a szenvedélyes természet- ésállatbarátot, vadászt és gyűjtőt mint kiadatlan írásainak egy töredéke:„Életem elsőszámú szenvedélyéről, minden egyéb kedvtelésemen túltevővadászpassziómról bizonyára hallottak már?Természetért, állatokért, különösén a nagy vadállatokért való lelkesedé-semről is?Gyermekkorom óta dédelgetett álmom volt : földünk valamennyi vadálla-tának megismerése! Világéletemben szerettem utazgatni is, minél távolabbitájakat megismerni, minél ritkább állatokra vadászni.Nyilván ezért rajongtam a térképért is. A jó világtérkép — beszéltenekem egy híres utazó — a legszebb epikus költemény! A sokféle szín, cifránál-cifrább ábra — országok, szigetek, hegységek, tavak, folyók — megannyifelfedező álmának valóra válása.Akármelyik tarka-barka térkép bekalandozása valóban varázslatosszórakozás, felér a legérdekesebb olvasmánnyal!

189



És mindig lehet belőle tanulni! Ami nem minden könyvről mondható el.— Csakhogy engem nem a kartográfia, mégcsak nem is a földrajz tudományaserkentett térképészetre, hanem reménybeli jövendőm távoli ködében ková-csolódó fantasztikus útiterveim!Mert a Brehm „Állatok világá”-ban alig akadt számottevő vadállat,melynek felkeresését tervbe ne vettem, megközelítésének pontos útvonalátaz atlasz megfelelő oldalán be ne rajzoltam volna. Persze csak feltűnő színűceruzával, vagy a még kívánatosabb „Indanthren színtartó fémtintá”-val.Ezt még vagyi úton sem lehetett kiirtani. Jótállással tartotta a színt.A század elején divatozó, még a legkövérebb mesekönyvnél is súlyosabb„„Richard Andréé’s Algemeiner Handatlas”-nak — kedvenc „segéd forr ásom”volt akkoriban, — már a könyvtárból való kiemelése, és meglehetősen távol-eső szobámba való láthatatlan átköltöztetése is tekintélyes erőpróbát jelentett.Hát még konzultálása, a szükséges jelölgetések, illetve radírozgatások!A kérdéses vadállat lelőhelyének feltüntetése, majd Brehm-beli leírásávalvaló egyeztetése! Ami persze azonos vonatkozószám feltűnő berajzolásátjelentett — Brehm-ben is, Andrééban is egyaránt. Lehetőleg indanthrennal.Azt aztán a fene se mosta le. Otthoni népszerűségemet viszont — nemigenemelte.Talán már az elmondottakból is kiviláglik, hogy érettségi utáni pálya-választásom nem okozott különösebb fejtörést. Sorra veszem majd a világminden táját — lovaltam fel magam egyre hevesebbre — , összegyűjtődvalamennyi vadállat fajtáját, látványos bemutatót nyújtasz a hazai közönség-nek — megfelelő beléptidíj ellenében! Azzal aztán — mihelyt kellőképpenfelszaporodik — újabb expedícióra indulsz!Valóban egyszerű, világos elgondolás.Ámde elmélet és valóság — tudvalévőén — nagy dobásra esnek egymástól.Mióta megjártam Angliát, sőt a cambridgei egyetemen is vendégszerepel-tem, nemcsak angol szóbőségemet gazdagítottam, hanem említett gyermek-álom is olyan váratlan biztatáshoz, előre nem remélt bátorításhoz jutott,menten kizöldült tőle — tetőtől-talpig!Nem mindennapi történet, érdemes részletesen elmondani:Úgy adta a véletlen, hogy Cambridge közelében, a szomszédos Tringnevű helységben, számomra rendkívül érdekesnek Ígérkező, nagyhírű termé-szettudós tanyázott, jókora parkban épült, hatalmas kastélyában.Nem a nagy park, mégcsak nem is a nagy kastély tette érdekessé a házi-gazdát. Annál sokkal fontosabb körülmény:Övé volt Anglia (sőt tán az egész világ) leghíresebb természetrajzi magán-múzeuma!Úgy a híres természettudós (egyébként mázsás termetű, lobogószakállúóriás), mint sógornéja is a Tring-i kastélyban laktak, vagy hetven kilométer-nyire Cambridge városától.Első pillanatra valóban úgy tetszett, mintha a tringi kastély lakóit mértékszerint, egyenesen énrám szabták volna!A nagyszakállú tudós fényes házában világraszóló állatgyűjteményéneknyoma sem látszott. Nevezetes múzeumát terjedelmes parkjának félreesőrészében, valóságos falut kitévő paviloncsoportban, barátságos bungalow—kben őrizte.Tring-i ismeretségem azzal kezdődött, hogy meglepetésemre, szombatreggelén, ott állt már az értem küldött autó, Cambridge-i Kollégiumom — a
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borostyán-öltöztette „Christ’s College” — ódon kapuja előtt, hogy a keménytélhez szokott magyar diákot olyan meglepő enyhe időjárásban, mintaszerűúton, körös-körül zöldellő, parkszerű tájon röpítse ki új barátai otthonába.Attól kezdve jóformán minden week-end-et Tringben töltöttem.Legnagyobb gyönyörűségem a páratlan múzeum látogatásában tellett,aminek más-más részletét úgyszólván minden ottlétemkor végigmagyaráztabarátságos vendéglátóm. Rengeteget tanultam tőle, számos ritka állatfajtávalismerkedtetett meg. Minél inkább látta lelkesedésemet, annál több kedvvelannál buzgóbban mutogatta féltett kincseit. Mert valóban kincstár volt az amesés gyűjtemény, kitűnően áttekinthető, tudományosan rendszerezett,hiánytalan állatsereglet. A világ csaknem valamennyi emlőse (egértől-elefán-tig), madarak, halak, csúszó-mászók, rovarok, pillangók lakták a különfélepavilonokat.Nemcsak fajtánként, még világrészenként is elkülönítve, ha — teszem —csakis dél-amerikai szitakötők, vagy kelet-afrikai csúszó mászók érdekelnénekvalakit!És volt egy — ennek különösen megörültem — , volt egy albínópavilon is!Amelyikbe csakis fehérszőrzetű, illetve fehértollú abnormitások, világszerteösszeszedett ritkaságok kerültek.Tüstént eszembe jutott otthoni szobám csaknem tisztafehér mátyás-szajkója! Csak égszínkék kis szárnyfedői rikítottak ki az egyébként hófehérmadárból. Tudós barátomat rendkívül felizgatta albínó mátyásmadaram.Ilyennel nem találkozott még! Ismételten szóba hoztam. Mikor végül felaján-lottam neki, láthatóan megörült. Később el is küldtem a mátyást, beköltözötta Tring-i múzeum albínó-pavilonjába.Látogatásom folyamán megtudtam, hogy a hírneves zoológus állandóanbővítgeti-javítgatja, tökéletesíti múzeumát. Évente küld gyűjtő expedíciókata világ különböző tájára, újabban felfedezett, vagy netán pótlásra szorulópéldányok beszerzése céljából.Erre aztán ugyancsak felkaptam fejemet.Ha most is küldözgeti tudományos expedícióit — gondoltam szerény-telenül —, hátha hajlandó lenne engem is beosztani valamelyikbe? S ha való-ban beosztana, s netán hasznomat venné — ábrándoztam tovább — , talánújból kiküldene?Ez a nagyon is kézenfekvő gondolatmenet ugrasztottá el fantáziám kissékönnyűvérű paripáját! . . .Jól tudtam azt is, hogy egyre gyerekesebbnek tűnő tervem első számúbuktatója, legkeményebb akadálya — a háborút követő pénzügyi válság!Ennek kiküszöbölésére pedig — egyenlőre — kevés a remény. Otthonfelől sem kedvező a széljárás.Kevés reménnyel szokott az ilyesféle kunyerálás kecsegtetni. Nem állít-hatnám, hogy szülői házamban kitörő lelkesedés fogadta volna egyre fékez-hetetlenebbül sarjadzó elképzelésemet. „Bolond nagyzási hóbort”-nakminősült . . .A Tring-i múzeum gerjesztette lendület, ha átmenetileg veszített isintenzitásából, nyomtalanul mégsem párolgott el.Nagy ambícióm, úgynevezett életálmom, mitsem változott!Alig értem haza Angliából, bizakodó hangulatomat ugyancsak megrendí-tette kilátásban levő tringi pártfogóm halálának híre, páratlan életmunkájá-nak feloszlása. Hiszen ez az értesülés felbuktatta nekilódult álomparipámat is.
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Gyerektervem szövögetését mégsem hagytam abba! Addig-addig ütöttema vasat, spekiláltam, addig puhítottam az illetékes bugyellárisokat, míg 1927tavaszán mégis sikerült útra kelnem, első afrikai expedícióra elindulnom!A keleti Szudán meglehetősen ismeretlen része, az abesszin határig nyúlóFungtartomány volt utazásom célja.Szerény, spórolós, minden garast foghozverő, mégis emlékezetes, sőtsikeresen felejthetetlen expedíció volt! Szívemet Afrikával véglegesen eljegyző!Arról a „maidén voyage”-omról — „szúzexpedíciómról” — nem mertemmég könyvet írni. Ki sem néztem volna magamból ilyen kockázatos kísérletet.Helyszínen készült naplómat viszont, agyonsanyargatott állapotban, ma isfiókomban őrzöm. Utazásom legfőbb eredménye azonban a jég megtörésevolt!Mert a következő évek örvendetes javulást hoztak.Egymást érték a szebbnél-szebb eredményesnél-eredményesebb afrika-expedíciók! 1928, 29, 32, 33, 34, 35 sőt 1938 is a „Fekete Világrész” varázs-jegyében teltek.Ehhez mérten gyarapodott privátmúzeumom is. Afrika 130 féle nagyvadj aközül 80 félét sikerült begyűjtenem. Még néhány komoly ritkaság is akadtköztük!Habár — kérdezhettem volna jogosan — hol van még az afrikai Mesterutca vége?Könyveim közül pedig a „Csui”! az „Elefántország”, meg a „Hengergőhomok” látott napvilágot. Abba a tíz évbe még Alaszkát (1935 végén), sőtIndiát (1938 elején) is sikerült becsempésznem. Ezek az utazások is borjaztakegy -egy könyvet! „Alaszkában Vadásztam” és a ,,Nahar”-t indiai utam voltegyben az utolsó, saját tehetségemből fedezett exotikus expedícióm! . . . Aztánjött 1944. Budapest ostroma!Végleg beborult felettem az ég — hullatta sokféle bombáit. Legsűrűbbenmintha féltett — Svábhegy oldalában épült — otthonomra hullatta volna . . .Leírhatatlan volt az ott elém táruló kép, házam sehogy sem akart elő-jönni. Nem is jöhetett volna, mert nem maradt belőle egyéb, mint alig félláb-szárig érő, itt-ott még enyhén füstölgő romhalmaz.Nincsenek többé trófeáim!Itthagytak, elsöpörte őket a háború fergetege, áldozatul estek Budapestostromának.Trófeáim — nincsenek többé, de vannak — emlékeim!”1947—50-ig az Erdészeti Központ vadászati felügyelőjeként dolgozott.Ebben az időben jelent meg „A szarvas selejtezése” c. munkája. 1951-bena Mezőgazdasági Múzeum, később a keszthelyi Helikon könyvtár munkatársalett. „De már — (mint írja) — 1955-ben sütni kezdett a nap. A SzépirodalmiKiadónak — eszébe jutottam. Ha nem is én — még negyed évszázaddal ezelőttmegjelent „Csui” nevű könyvem!Attól kezdve egymás után jelentek meg könyveim.Mert a szerencse tudvalévőén — csapatostul jár. Egyiket a másik húzzaHamarosan megfelelő pesti lakáshoz is sikerült jutnom. Ráadásul pedi— négyszemélyes társasággal — Afrikába küldtek, kéthónapos gyűjtőexpedcióra!Ilyen rövid idő alatt, annyi balszerencse után — ugyancsak jelentőspálfordulás!”
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1961-ben megjelent hazai és európai vadászatairól szóló ,, Ahogy elkezdő-dött.  . . ” című vadász-önéletrajzának első kötete. Ebben vadásszá válásánakelső korszakát — a csúzlitól a golyóspuskáig, a verébtől a szarvasbikáig —írta meg. Ezt követte 1962-ben „Ünnepnapok” címmel a férfikor vadászatairólszóló beszámoló. Ebben a könyvben tapasztalattá, hitvallássá nemesíti mind-azt, amit gazdag élményei, töprengései elmondhatnak a természetről, a vadról,a vadászetikáról, a vadvédelemről. Elmeséli személyes tapasztalatait s mind-azt, melyek nélkül a vadászat puszta öldöklés vagy eredménytelen próbálko-zás. 1964-ben Széchenyi Zsigmond utolsó, kilencedik afrikai útjára indul, hogykiegészítse a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult, Kittenberger Kálmán ál-tal gyűjtött Afrika-gyűjteményét.Gyengülő egészséggel, de fiatalos energiával, töretlen kedvvel jár a vadnyomában. így sikerült hiánytalanul teljesítenie múzeumi megbízatását.Erről az utolsó útról „Denaturált Afrika” c. könyvében számol be.1967-ben, közvetlen a kézirat lezárása után halt meg 13  .
Széchenyi Zsigmondmagyar nyelven megjelent munkái :

1. Csui!2. Elefántország3. Afrikai tábortüzek4. Alaszkában vadásztam5. Nahar6. Kétkecske7. A szarvas selejtezése8. Ahogy elkezdődött. . .9. Ünnepnapok10. Hengergő homok11. Denaturált Afrika12. Szarvasok nyomában13. Vadászat négy földrészen14. Trófeáim bemutatkoznak.
Az első tizenegy mű 38 kiadást ért meg, és több mint egymillió példánybanjelent meg.

Idegen nyelven megjelent munkái:
1. Land of Elephants (Elefántország) London.2. Tusschen dieren goudelvers (Alaszkában vadásztam) Amsterdam.3. Alaska (Alaszkában vadásztam) München.4. Bergteufel und Wüstenböcke (Kétkecske és Hengergő homok) Salzburg.5. Nahar Kral’ Dzungle (Nahar) Bratislava.6. Pólóval Somna Alaske (Alaszkában vadásztam) Bratislava.7. Wie es begann. . . (Ahogy elkezdődött) Salzburg.8. Feiertage (Ünnepnapok) Salzburg.
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gr. Széchenyi Ferenc (a Nemzet! Múzeum megalapítója)
□ 1754. ápr. 28. Fertőszéplak+ 1820. dec. 13. BécsNeje: özv. gr. Széchenyi Józsefné, gr. Festetich Júlia
□ 1753. okt. 30. Jablonca+ 1824. jan. 20. Bécs12. Lajos

□ 1781. nov. 6. Horpács+ 1885. febr. 7. Bécs2. neje : gr. wurmbrand-Stuppack Franciska
□ 1797. jan. 21.+ 1873. máj. 7. Bécs19. gyermekük : Dénes
□ 1828. szept. 7. Horpács+ 1892. szept. 28. GuttensteinNeje : gr. Hoyos Mária
□ 1838. febr. 3. Brünn+ 1926. júl. 21. Sárpentele1

Megj. : Dénesnek volt egy bátyja Imre(1825 —1914), aki berlini nagykövet volt.

i----------------------------------------------------- --------

5. Pál 6. István
□ 1789. nov. 10. Bécs+ 1871. márc. 30. Sopron2. neje : gr. Zichy-Ferraris Emília
□ 1803. nov. 13.
□ 1866. szept. 13. Sopron
7. gyermekük : Gyula
□ 1829. nov. 10. Bécs+ 1920. jan. 13. Budapest2. neje : Klinkosch Paula
□ 1851. febr. 18.+ 1901. jan. 3. Abbázia
5. gyermekük: Gyula -4___ 2. házasságból
□ 1878. dec. 10. Bécs+ 1956.Neje : br. Haas Teichen Gizella
□ 1890. dec. 18.1I .  Béla 2. Gyula 3. Hanna 4. Gábor1910. okt. 1909. febr. 1911. okt. 8. 1914.I I .  Achen 27. Achen Abbázia márc. 12.1. férje: br Dő- Abbáziary Andor Hanna br2. férje: RubidoDusóczky Ká- Zichy Han-roly na Ná-Kőröshegy gocs 1 922.1953. okt. 24. jan. 26.Házasság-köt.: Bp.1942. jún._________________10. |

Gábor __________________ AndreaPécs 1943. ápr. 12. Pécs 1944. jún. 20.
Dénes(1828—1892)gr. Hoyos Mária___________________ I __Imre Géza Lajos1858—1905 1860—1930 1865—1889 Viktor 1871—1945Neje: gr. Ledebur WichelnKarolinaH:  Bécs 1897._____________________________ I _____________________Sára Irma Márta Antal1900— 1902— 1905 — 1919 —Sára Férje : gr. Esterházy László

Márta férje: gr. Czernin Morzin Jaromir

Zsigmond
□ Nagyvárad 1898. jan. 23.+ 1967. ápr. 24.1. neje: Growther StellaH :  Wimbledon 1913. júl. 24Fiuk PéterLondon, 1939. febr. 4.2. neje: hertelendi és vin-dornyalaki HertelendyMargit
□ Pacsa (Zalam.) 1925.márc. 26.H :  1953. máj. 5. Keszthely



Gyula
□ 1910. okt. 11. AchenNeje: hg. galántai Ester-házy Bernadetté
□ 1910. júl. 17.

Margit Erzsébet Alice Gyula BélaBudapest Budapest Budapest Budapest Budapest1938. júl. 22. 1940. ápr. 13. 1941. nov. 29. 1943. febr. 4. 1944. szept. 12.
Imre
□ Horpács 1858. márc. 31.+ Somogyvár 1905. nov. 25.Neje : gr. Andrássy Mária
□ Budapest 1865. máj. 1.+ Gmunden 1953. máj. 22.H :  1885. ápr. 29.IErzsébet Leontin Katalin Imre

□ Somogyvár □ Homonna □ Somogy vár 1899—19221888. 1889. 1893. Neje: gr. NádasdyF : hg. Erbach-Schönberg F : Deák-HorváthDénes F : hg. KinskyUlrich Ilona
Viktor 12. fel.: WenckheimMáriaIlona

□Somogyvár 1923.1. F : Zahorán Ákos2. F : br. Dőry Miklós

Mária
□ Somogyvár1886. febr. 12.F : gr. Somssich László4-Graz 1956. máj. 5.
□ Sárd, 1874. máj. 8.

JEGYZETEK
1. Karácsony J .  : Magyar nemzetségek II .  277. Anjouk Okmánytár II .  558. old.2. Karácsonyi:  I I I .  44. — Századok:  1874. évf. 245. old.3. Bártfai Szabó László: A Széchenyi család története III.  k .  A Széchenyi családleszármazási táblázata az 578 és 579. old. között.4. Csánki Dezső :  Somogy vármegye Bp. é .  n .  594 —595. old.5. U .  o. 595. old.6. U.  o. 484. old.Lásd. 3. sz. jelzetet II. 514. old.Csánki:  i .  m .  : 237. old.U.  o. 266. old.U.  o. 267. old.U.  o. 24—27. és 266—267. old.U .  o. 24—27. és 266—267. old.Nagy magyar vadászok Komárom megyei Nyomda Vállalat esztergomi telepe.Felelős k iadó:  Bíró Endre.14. Széchenyi Viktor és Széchenyi Zsigmond naplójából, illetve vadásznaplójából.Ezúton mondok köszönetét Széchenyi Zsigmondnénak, aki rendelkezésemre bo-csátotta a naplókat, kéziratokat, fényképeket, és a családfa összeállításához hasz-nos tanácsokkal látott el.

8.9.10.
12 .13.
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ÉLET A 18-19. SZÁZADBAN

FÖLDMŰVELÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS
A török hódoltság után jócskán megcsappant lakosság 19 adózó családja élt1720-ban községünkben. Ezek közül három családnak csak szőlője volt. 191köblös szántóföldjük mellett csak két köblös irtásföldjük volt. Jó homokostalaján, egy köböl után, csak 2—3 köböl gabonát termett1 .A nehézségeket csak tetézte, hogy a kuruc háborúk, majd a nyomábanfellépő pestisjárvány után újabb csapás nehezedett a községre: a német csapa-tok elszállásolása. A szegény jobbágyság még az adót is szívesebben fizette,a beszállásolás mérhetetlen kárt okozott neki. 1732-től kezdve a würtenbergidragonyosezred 5. körletében Kőröshegyen a IV. szakasz egy őrmesterrelállomásozott itt. 1736-ban Károlyi Ferenc ezredes által vezetett huszárezredlovasszázada, melynek kapitánya Baranyay volt, táborozott községünkben 2 .A 18. század első felében a tihanyi apátsággal folytatott per és a kétbirtok közötti határvillongások nehezítette az itt lakók életét. Az első ilyenösszeütközésre 1726-ban került sor, amikor a kőröshegyiek, állítólag a magukhatárában, egy endrédi jobbágy sertését agyonlőtték, a sertéspásztort meg-verték. A következő évben pedig a ,,Feketés”-ben pusztították el az állatokat.Ekkor az apát mind a ,,Feketés”-től, mind pedig az ún. „Káplánföld” -tőieltiltotta a kőröshegyieket. A kőröshegyiek nem törődtek az apát intézkedésé-vel. Azok a földek, területek nincsenek az endrédi határban, hanem gyugyiföldek, melyeket ők már régen használnak.1730-ban el kellett tiltani a kőröshegyieket a nagy- és kis-endrédi terüle-tek élésétől, és vissza kellett tőlük követelni öt elhajtott sertést, és az erdőbőlelhordott tíz szekér karót.1742-ben, egy határjárás alkalmával megállapították, hogy a kőrös-hegyiek egy darab endrédi erdőt, mind mondani szokták, eljegyeztek vagyis ahatárjelek megrontásával a maguk földjéhez csatolták, makkját feletették.Nem sokkal később a kőröshegyiek újra megrontják a határt, a jogtalan mak-koltatással legalább 200 forint kárt okoztak a tihanyi apátságnak.A határvillongésok alkalmával felgyülemlett harag 1745 telén haláloscsetepatéval végződött. Az endrédiek azt állították, hogy Kőröshegy és End-réd közt levő „Hosszúhegy” tetején a „Csikászói” erdőben bukkantak akőröshegyiek sertéseire, és a kőröshegyiek ütöttek rajtuk puskákkal, fejszékkel,alabárdokkal, vasvillával és más gyilkos szerszámokkal. A kőröshegyiek aztállították, hogy az endrédiek és zamárdiak, kiket az apát parancsolt a hajdúk-kal együtt, csákányokkal, hosszú és apró puskákkal, dorongokkal, baltákkal,fejszékkel jelentek meg Fitos Gergely hajdú és Fehérvári János vezetése alattrájuk támadtak, sertéseiket akarták elhajtani. A kőröshegyiek szerint TormaDávid és Fehérvári mondta: „Most legyen a harc, mert jobb módunk és alkal-
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matosságunk nem volt, mivel kettőnkre s hármunkra alig jut egy kőröshegyiember; azért utolsó csepp vérünket kiontani ne bánjuk.” Az endrédiek szerinta kőröshegyi Torma János lóhátról kiadta a jelszót: „Lődd, vágd, öld! Fejembenjószágomban az ördög teremtette endrédi embereit.” A verekedés eredményeaz lett, hogy Stájer János zamárdi takácsot agyonlőtték, Fitos és Fehérvárimeg mások megsebesültek, míg a kőröshegyiek három sebesülttel a verekedéshelyének urai maradtak.1746 decemberében a kőröshegyiek egy cserjével megrakott hatökrösszekeret elvittek. Több összeütközésről az írások nem számolnak be 3 .Már török hódoltság utáni ferences templom rendbehozatalával kapcsolat-ban észleltük, hogy a földesúr, Széchenyi Antal örökös pénzzavarban lehetett.Ezért kerülhetett sor arra a perre, melyet Felsőbükki Nagy Pálné, KecskésJudit Sz. Antalnak Kőröshegy, Gyugy és Szemes (puszta) elzálogosított birto-kai ügyében indított 1751-ben.A per egyes részletei azért érdekesek számunkra, mert rávilágítanak a18. század közepének jobbágyi világára, gazdasági viszonyaira. A fent nevezetthárom település birtokait 32 évre zálogosította el 31 000 Ft-ért mezeivel,rétjeivel, szőlőhegyeivel, halászóhelyeivel, rákászatával kilenced és tizedeivel,erdeivel, a benne való legeltetéssel, makkoltatással, faizással. Gabona, köles,kukoricatermésével. Állatállományával: a ménessel, gulyával, juhokkal,bárányokkal, méhekkel. Még a náddézsma is szerepel a szerződésben, melyszerint az egészhelyes jobbágy 200 kévét köteles adni az eddigi száz helyett,fát pedig egy ölet. Szó van a szerződésben a vásárpénzről, a csárdákról, csaplá-rosokról, még a juti-marosi révről is, valamint az ádándi jobbágyokról is.Fölsorolják Kőröshegy jobbágyainak minden robotját, hosszú fuvarját, és afüstpénzt, a kappanpénzt, a mogyorópénzt („holott náluk soha mogyoró nemis termett”).Ebben a korszakban is előfordult, hogy a súlyos terhek miatt a jobbágyokelszöktek a faluból 4 .A fentiekhez járult még a sok „hosszú fuvar” is, mely két napi járóföldetjelentett. A megye 12 mérföldben állapította meg ezt a távolságot, ami kb.100 km-t jelentett.Az 1767. évi urbárium szerint az egész jobbágy házhelyhez 22 hold szántó(minden hold két pozsonyi mérő) rét 12 kaszálóra való, mivel esztendőnkéntcsak egyszer kaszálható.Az 1550. esztendő 36. articulusa szerint, Szent Mihály napjától SzentGyörgy napjáig a jobbágyoknak szabad bort árulniuk, mivel szőlőik vannak.Két marhával maga szekerével, szántáskor pedig négy marhával magaekéjével vagy boronájával, ha pedig négy marhája nem volna, mással összefogés két napig szánt, de ezzel csak minden szántáskor egyszer tartozik szolgálni.Szántáskor négy marha mellé, ha két személy szükséges, az egyik olyanlegyen, aki a marha hajtására alkalmas, más munkára ezt a jobbágyot nemkényszeríthetik .Az egész házhelyes a kétszeresét úgy végzi, hogy legföljebb egyszer marhásés kétszer kézi munkát végezzen, a félhelyes fertályos csak egy hétre szólórobotját kétszerezze meg.Ha a jobbágy földterülete a fél fertályt nem éri el, semmiféle duplázásranem köteles, nekik csak kilencedet kell adni. Akinek fél fertályosnál kevesebbföldje volt, csak házas zsellér lehetett 5 .
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Az úriszéki iratok érdekes fényt vetnek a jobbágyság akkori életére,mind gazdasági, mind pedig erkölcsi vonatkozásban.Már a 18. század második felében több olyan esettel találkozunk, amikora jobbágy irtásföldjét elveszik és másnak adják. Molnár István panaszolta,hogy míg ő az ispánnal a makktermést vizsgálta, az inzsellér másnak mérteki irtásföldjét, illetve csak a felét hagyta meg. A Karika- völgyben kapottkárpótlást, de később azt is elvették, sőt 40 gyümölcstermő földjét is, annakellenére, hogy a bért megfizette utána. Mindezeket a területeket a pajtabírókapta meg.A 19. százád eleji úriszéki iratokban már egészen más témával találkozunk.Néhány kiragadott példa az 1817 és 1820 közötti iratokból:„Papp Sámuel 76 éves, már négyszer ült a Csokonai tömlőében. Az őszödibíró júliusban fogta. Lovat lopott. Tömlöcvasba veretett.”„Szabó János 26 éves, a kőröshegyi tiszttartó kanásza disznót lopott,majd birkalopásért 38 pálcaütést kapott.”Sági István 51 éves. A kőröshegyi uraság parkolábja vetette börtönbe,mert menye, a 25 éves Kiss Sára „reá vallott”, hogy apósa őt „megdolgozta”.Ezért két évi tömlöcbüntetést, 200 pálcaütést és esztendőnként 80 korbács-ütést kapott.Pap Sándor, Pap István jobbágy lovát lopta el.Rohonczi József 24 éves, pusztaszemesi juhászbojtár kost lopott. Mind-kettőt felmentették®.Itt kell megemlítenünk, hogy a hajdúk elsősorban robothajtó feladatokatláttak el. A pajtabíró kötelességei közé tartozott a rostálókra, gabonaforga-tókra, nyomtatókra stb. felügyelni. Az erdőpásztor az erdőkre felügyelt.Felettese az erdész volt.A 18. század közepén változás állt be. A földközösség felbomlása után ajobbágyok telek formájában művelték a nekik juttatott földdarabot. Ez leg-több helyen egybeesett a majorságok újjászervezésével. így volt ez Kőröshegyenés a környező községekben. (Látrány, Somogyvár stb.) Az 1742. reguláció ótavannak állandó és meghatározott telkek a párás1814-ben a következőképpen oszlott meg őröshegy földterülete
hold öl14 1/812 6/8256 6/816 —1422 7/81440 6/862 2/8556 1/81270 4/8619 —11 7/8— 5/83 6/89 9/819 —4 7/8
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Gyugy-puszta szántóföldjeGyugy-puszta erdőterülete 2/84/8359551
Összesen : 6/8

□ ölek nélkül910
Mindkét birtok területe összesen : 6631

Ha egy évszázad fejlődését tekintjük csak át, akkor meg kell állapítanunk,hogy 1720-ban 19 adózó család 191 köböl szántóföldet és 69 kapa szőlőtmunkált meg, addig 1825-ben a Balaton területével és Gyugy-pusztávalegyütt 6628 holdból állt. 54 és fél sessió-földjét, vagyis telkét 126 gafcda, 18házas és 36 házatlan zsellér művelte meg. A felsoroltak 6328 gyalog napotrobotoltak. 54 és fél öl fát termeltek ki az erdőkből és szállítottak be.Ebben a határban a „regulatio” azért történt szabálytalanul, mert amezők igen egyenetlenek, nem lehetett egyenlő nagyságúra kiszabni. Az egyik„calcatura” a szántódi út mellett volt, ahol a helyi plébános földjét is kimér-ték. Itt épült egy téglavető is. A másik rész négy dűlőben helyezkedett el aKarika- völgy tői a falu irányába. A Gyugy-pusztai 418 hold szántóföldjehárom mezőben, egyenként 139 hold területre volt osztva.Egy érdekes megjegyzést találtunk Gyugy-puszta leírásánál, mely kétszempontból is figyelemre méltó: „Vagyon még a régi templom dülledékjemellett szép diós, ezt többnyire árendába veszik ki a kőröshegyiek, egyébiránta lopástól úgysem lehet őrizni.”Ekkor Pap Pál ispán irányította a kőröshegyi ispánságot, akinek jelenté-séből tudjuk, hogy a birtok igazgatásában segítségére volt a két hajdú, azerdész, az erdőpásztor, a beosztottak közül: a birkás, a bárányos, a bojtárok,a révész a két hajóslegénnyel, a kanász. A felsorolásban ott találjuk az árendástakácsot, kovácsot, a zsidó boltost, a molnárt és a kocsmárost. A tabella elsősoraiban pedig Soproni Imre plébános és Kozma Ferenc fiskális úr nevét is9 .A 18. század végén és a 19. század első felében fontos szerephez jut anépélelmezésben a burgonya. A Széchenyi uradalomban a gazdasági ügyintézőutasította a tiszteket, hogy termesszenek ninél több burgonyát.Természetesen, a főtermény a búza, a rozs és a zab, melynek ára aszázad elején még nagyon jó. A búza pozsonyi mérője 25— 28, a rozsé 22, azabé 12 Ft-ért kelt el. Pár évvel később a búza kilaja (egy kila=két pozsonyimérő) már csak 10— 12, a rozsé 6 — 7, a zab ára pedig csak 2 forint 30 krajcárbakerült.Még rosszabb a helyzet a repcével kapcsolatban. 1811-ben még 45 forintotígértek egy pozsonyi mérő repcemagért, addig 1813-ban már csak hat forintotakart adni a zsidó kereskedő kilajáért. Ha saját maga szállítja el Kőröshegyről,akkor csak ötöt. (Ekkor merült fel először egy olajütő malom építésének azügye.) 10
Tíz holdon termeltek kendert. Ezt a nyersanyagot a háziipar és a szépszámban itt élő takácsok dolgozták fel.Takarmánytermesztéssel is foglalkoztak. Volt lucernakert és vetettekbükkönyt is.Az uradalom, és a jobbágyok termeltek káposztát, lencsét, borsót.A kertkultúra szépen fejlődött. A református lelkésznek már a 18. századmásodik felében kerített káposztáskertjéről beszélnek a korabeli írások.
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1812— 13 — 14 és 1817-ben jégverés pusztította el a vetést. Az 1812. aug.17-én történt jégverés pusztításának összeírása megmaradt. Zabból 221 holdatvetettek el, és abból egy szem sem maradt. 1817-ben sem búzája, sem bora nemtermett a község lakóinak11 .A 18. század második felében a Tüskésben és a Kis-erdő helyén voltak alegjobb kukoricaföldek.A 19. század első felében sok szó esik a rétek, kaszálók rendbetételéről,megnagyobbításáról, melyről arra lehet következtetni, hogy az állatállománygyarapítására, a trágyahiány pótlására ebben az időben az uradalom nagygondot fordított.Ekkor a Kerék-rét nagysága 11 5/8 hold.Amikor a helység egyik malmát eladták, annak 25 és fél holdból állógátját rétnek használták.A jobbágyi rétekből, csere folytán, 70 holdra növelték a rétek területét.Ezen a réten szárító és szívató kanálisok (csatornák) készültek ebben azidőszakban. Azt tervezték, ha ezek elkészültek, húsz öl széna és tíz öl sarjútakarítható be. Ennek a területnek dombosabb része feltörhető, felszánthatóés bükkönnyel bevethető.A Feneketlen-tó köre 171 5/8 hold a „Bozóttal” együtt, de a Balatonmagasabban fekszik, mint ez a tó, ezért ennek lecsapolása akkor lehetetlenvolt.A Karika-völgyi kaszáló 9 egész 6/8 hold, a lucernáskert pedig 5 egész6/8 hold nagyságú.Gyugy pusztán már 1816-ban 81 hold legelőnagyobbítást hajtottakvégre12  .Jó legelő volt tehát a Bozótban és Földvár-pusztán a Mészkemence körülés a Major-réten. De legeltettek a parlag földeken is.Mivel a földesúri birtokhoz Balaton-part is tartozott, évente mintegy1500 kéve nád járt az uraságnak a nádlásból. (A halászatról nem esik szó ebbenaz összeírásban.)Már a rét, legelő és terménygazdálkodással kapcsolatban láttuk, hogy azállatállomány fejlesztése központi feladattá kezd válni a kőröshegyi ispán-ságban.A 19. század elején szép gulyállománya volt a kőröshegyi gazdaságnak.A Széchenyiek somogyi birtokain az igás állomány igen gyenge volt, egyjobbágygazdára nem jutott átlagban egy ökör és egy ló. Kőröshegyen ezzelszemben 360 szarvasmarha, 400 sertés és 150 lovat írtak össze 1825-ben. Azösszeírásból láttuk, hogy ekkor ezen a településen 126 gazda, 18 házas és 36házatlan zsellér élt.Ezenkívül összeírtak itt 4 bérest 16 ökörrel. A tisztek és a cseléd áren-dások 44 tehenet, 33 borjút, 28 öregsertést, 41 süldőt és 93 malacot tartottak.Ezek mind együtt legeltek a jobbágyok közönséges legelőin.Az előbb említett sertéseket egy kanász legelteti, szintén közösen. Fizeté-sén kívül tíz sertés tartására van engedélye.A birkák azaz a juhok, bárányok számát nem tüntették fel az összeírás"bán, de következtetni tudunk az akiok számából a felépítésre váró akiok és acseléd árendások számából. Ezek szerint egy 2600 férőhelyes aklot kellerieépíteni Kőröshegyen, Gyugy-pusztán pedig 800 férőhelyest. Az 1825. éviösszeírásban név szerint is szerepel egy birkás, egy bárányos, bojtárok, Gyügy-pusztán és Pusztaszemesen szintén. Ezekből az adatokból atra következtef-
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hetünk, hogy kb. 3 —4 ezer birka lehetett ebben az ispánságban. A kőröshegyiösszeírásban találtunk egy olyan megjegyzést, hogy: „a birkasereget kétezerrekell lassanként szaporítani.”Az épületek anyaga, állapota, szerepe szintén a korabeli viszonyokattükrözte.A kastély, melyben a helybeli ispán, a pajta bíró, a hajdúk laktak „kétemeletű”. Az alsó szinten három szoba, három kamra és egy kéményes konyha.Mindegyik boltozott. A felső részben öt szoba, egy ebédlőszoba, egy kamra ésegy kéményes konyha helyezkedett el.A pintér lakás egy szoba, egy kőkéményes konyhát, egy kamrát és egyműhelyt foglalt magába.A régi tiszt, majd ismét ispán lakás három szobából, egy és egy kamrábólállt. A plébánia lakás szintén három szoba konyha, kamrából tevődött össze.A pápista mesternek csak egy szoba, konyha, kamrából állt a lakása.Az árendás takács háza a pintér lakással volt azonos, hozzá hasonló volta téglás lakása is.A kocsmaház két szoba és egy füstös konyhája mellett istálló, szekérszín,pince is volt.A mészárszék egybeépült a vágóhíddal.A boltos zsidó lakása egy portékás helyisége, három szobája, egy kőké-ményes konyhája, kamrája nagy pincével egészült ki.Ettől az épülettől nem messze volt a zsidó imádkozó ház, mely két imád-kozó szobát, egy füstös konyhát és egy kamrát foglalt magába. Ez az épületegy fedél alatt volt egy depositóriummal (térház, rakodóhely), kamrával,istállóval, kamrával, kocsiszínnel.A hamus zsidó lakása egy szoba és füstös konyha, mely cselédlakássalegészült ki.A hamuzsir főző épület falábakra, sövény oldallal készült, deszkával voltfedve. Két kazán, egy fehérítő téglakemence és egy kamra volt benne.A pálinkás ház szoba és kőkéményes konyhájához kapcsolódott a kőké-ményes pálinkafőző konyha és egy műhely.A téglás lakás mellett volt a 15 öl hosszú téglaszín, mely falábakon álltszalmatetővel.A mészégető kemence Földvár-pusztán téglából készült, „egy gömbölűépület födél nélkül egy likra, a fűtő helye deszkával vagyon befedve, mibenégy és ötödfélszáz mérő mész elfér és égettetik benne.” (1 mérő=61,49 liter.)Két granariumról tesz említést az összeírás, a régiről és a Balaton mellet-tiről. Ez utóbbi két alsó „tractusa” téglából készült felső része, melybenkukoricát tartottak, kőoszlopokból és lécoldalból állt. Az alsó két részben agabonaneműeket, a padlásrészen a zabot tartották.A régi birkás ház kétszobás, az új három szobás és zsindellyel fedett.A régi révészlakás helyett kétszobás, két kamrás épületet emeltek.Pince, istálló, félszer stb. csatlakozott minden épülethez.Az épületek közül nyolc sövény falú volt, hetet téglából építettek, egy-egy„fecskerakásra”, mórtéglából és tömésből készült. Tíz náddal, öt szalmával,három zsindellyel fedett.A kastély körüli istállókban 34 tehén és 12 ló számára volt hely. A birka- é8
gulyakolról szintén említést tesznek az összeírások.
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A szükséges épületekről is szó esik. Többek között egy 2600 férőhelyesbirkaakolról, szénás, gabonás és cséplőpajtáról, egy malomról, molnár lakásról,egy új vendégfogadóról stb 13  .
SZŐLŐMŰVELÉS

— Előzmények—
Az Árpádok alatt a szőlőtermelés az egész országban elterjedt. A híresebbbortermő helyek közül ott találjuk Somogyot is.A tihanyi apátság és Albeus mester összeírásaiban, névszerint is, megtalál-juk a szőlőműveseket.Az egyháziak példájára a világi földesurak is vásároltak Somogy északirészén szőlőbirtokokat.A 13. és a 14. században szőlészettel és borászattal foglalkozó vincellére-ket, kulcsárokat és pincemestereket találunk környékünkön.A Fejérváron letelepedett olasz telepesek, vendégek, akiknek Somogybánis volt szőlőbirtokuk, már a 13. század legelején, közvetlen a szüret utánösszevásárolták a mustot, a bort környékünkön, és saját termésükkel együttkicsempészték a megyéből, még mielőtt a tizedszedők megkapták volna atermelőktől a bortizedet. Ebből aztán per lett 14 .Már Kálmán király korában szokás és törvény volt, hogy a kijáró helye-ken, a vámra a király vámszedője nyomja rá a pecsétjét, a másik oldalra pedigaz ispán vámszedője üsse bélyegét. A királynak ezt a rendeletetét később abelső vámhelyeken is alkalmazták a tizedszedő területekről kivitt borokra is.Ezeknek a boroknak a kiszállítására szintén vámcédula-féle pecsétes írást,engedélyt kellett kérni, de csak szüret idején, dézsmaszedés előtt és díjtalanul.A fejérvári olasz telepesek nem csak környékünkön termelt saját szőlőik-ből, hanem a vásárolt borokból is kötelesek megfizetni a tizedeket, vagy várja-nak a vásárlással Szent Márton ünnepéig (nov 11.), hogy a tizedszedők aborból járó tizedeket összeírhassák. Ha előbb akarnak vásárolni, akkor csakaz apát engedélyével, a tőle kapott pecséttel merjenek vásárolni, és a vásároltvagy saját termésű boraikat csak így vihetik ki.1226-ban a pannonhalmi apát, akinek kiterjedt birtokai voltak Somogy-bán, panaszára a királytól kiküldött bizottság újra szigorúan elrendelte, hogya fejérvári olasz vendégek, miután szőlőikből megadták a tizedeket, Somogy-bán és mindenütt szabadon vásárolhatnak bort, de csak az apát és a konventtizedszedőinek és apáttól évenként kért királyi emberek jelenlétében. Ha atizedszedők nem lennének ott, ahol az olaszok bort vásárolnak, akkor díjta-lanul kötelesek a hordók számát jelző pecsétes írást vagy „csomókat” leadni.Aki pecsét nélkül el merné vinni Szent Márton ünnepéig a bort, tolvajokmódjára bűnhődjenek, és az összes borát, valamint ott levő holmiját veszítseel15 . A 15. század utolsó évtizedében pecsétpénz fejében a szentmártoni apátságdézsmálói Somogy megyében a viaszpecsétekért egyes helyeken két, a Fokbirtokon és a foki késen minden egyes boroshordótól vagy csebertől (tina,tinna=akó) tizenkét dénárt szoktak szedni, kicsikarni16  . Később a pecsét-pénzt törvényesen is szedték „pecunia sigillaris” vagyis hegyjog címen. így abor tized mellett egy újabb jövedelemforrásra tesz szert az apátság17 .
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Egy faluban több birtokosnak is volt birtoka, szőlőterülete. A földterüle-teket, tehát a szőlőket is különböző határjelekkel különítették el. Az össze-írások, hamis oklevelek, a határleírások pontatlansága, sok bonyodalmatokozott. A föld- és a szőlőterületekért már a 13. és a 14. században elkezdő-dött. A király, a nádor, az országgyűlés, sőt néha a pápa is beleavatkozott avitás kérdésekbe. Évszázadokon keresztül folyt a per a szőlőterületekért, aszőlődézsmáért. Ebben a perben részt vett az egyház, a világi földesúr, denem marad ki belőle a jobbágy sem.A fejérvári káptalan 1405-ben pert indított a pannonhalmi apátság ellen,és megszerzi Kőröshegy község környékén levő falvak bor tizedeit. 1429. éviperben, a fenti káptalan azt panaszolta, hogy a szentmártoni apát, környé-künk 36 településének 1196 szőlőjéből foglalta le a bortizedeket. A per kimuta-tásából kitűnik, hogy a környék legnagyobb szőlőtermelő települése Kőrös-hegy, melynek már akkor 103 (kapás) szőlője volt.Ebben az időben sok földesúr, hogy egy-egy pince bort a maga számáratartott fönn; a dézsmálást ott meg nem engedte, hanem a maga számáraszedte a tizedet. Tekintélyes kárt okoztak így a bortizedekben, mert nem csakazt tették, hogy a legjobb gazdának pincéjét foglalták le, hanem arra is voltgondjuk, hogy más jobbágyokkal is itt préseltették ki szőlőjüket, és ezektizedét is itt foglalták le.A 16. század eleján sokan megtagadták a bordézsma fizetését.A 15. és a 16. században a tizedszedő helyeket, illetve kerületeket ,,kés”-eknek nevezték. Ebben az időben Somogy megyében hat tizedszedő kerületvolt. Ezek: Szent Pál-, Fok-, Kis-, Nagy-, Szala- és Segesd-kés 18 .A 16. század elején, sok törvénytelenség miatt, vizsgálat indult a foki-késtisztje ellen. Huszár Egyed, a foki-kés tisztje, a pecsétpénzek fejében, elszedtea polgárok pénzét értéktárgyait, borát, néha minden felszerelésüket elkobozta.Ebben az ügyben Máté, pannonhalmi apátot és a konventet Kőröshegy váro-sába, Huszár Egyedet pedig Fokon a nádor elé idézték. A fenti kivizsgálásellenére, Somogy megye északkeleti részén a pecsétpénzeket továbbra isszedték.A tizedszedéssel kapcsolatos bajokat csak tetézte az 1532. évi törökhadjárat. Somogybán rengeteg falu leégett, lakatlanná vált, a tizedjö vedelemis erősen megcsappant. Ebben az időben a legbiztosabb jövedelemforrás atizedek bérlete volt. A bérlő azonban nem fizetett az előírt időben, vagykevesebbet adott. így volt ez Török Bálint esetében is. A konvert a királlyalegyütt sem tudta elérni, hogy 1533—34-ben Török Bálint nem foglalja le asomogyi tizedeket. Sőt Török Bálint mellett Pekry Lajos, a király tótországi(szlavóniai) lovaskapitánya is szedte a somogyi tizedek egy részét. 1535-benTörök Bálint 368 falu, település, puszta, illetve jószágból állt, évi háromezerforintért. Az 1535. évi tizedjegyzékben Kőröshegy és a környező falvak neve isszerepel 19 .A tizedjö vedelem megcsappan, amikor a török befészkelte magát Somogymegyébe. Kisfaludy Ferenc deák dicator 1550-ben összeírta Somogy falvait,az összeírásban említett 297 helység közül több mint az egyharmad rész, 113helység, teljesen elpusztult. Ha a fenti két adatot összehasonlítjuk, akkor agyors pusztulást jelzi, hogy 15 év alatt a somogyi falvak fele eltűnt a megyetérképéről, a lakosság létszáma is megfogyatkozott, ami egyben azt is jelen-tette, hogy a tizedjö vedelmek is jócskán megcsappantak.
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A tizedjö védelmek nagysága a 16. században, míg a portyázó törökcsapatok a késeket teljesen fel nem dúlták, 1200 forintért vették bérbe. KésőbbNyári Ferenc bérlő 500 forint helyett csak 250-et fizetett. De ugyanez volt ahelyzet a többi kések esetében is.Az előbbi bajokhoz járult még a tizedek visszatartása, erőszakos lefogla-lása is. Még Nádasdy Tamás országbírónak sem sikerült érvényt szereznieutasításainak, parancsainak.A bajokat csak tetőzte, hogy most már nem csak az egyház, a földesúr,de a török is szedte az adót, a dézsmát.A hódoltság alatt az élet tovább folyik, annak ellenére, hogy egyes közsé-gek eltűntek az összeírásokból. Környékünk községeinek jórésze a tihanyivárnak, illetve kapitányainak is beszolgáltatták a bordézsmát.Az 1572. évi úrbéri összeírás mint pusztát említi Szántódot. Ennek ellenérea mindig tihanyi apátsághoz, illetve Tihany várához tartozó lakatlan Szántódbirtok szőlőit és földjeit Bátori Miklós kőröshegyi jobbágyai művelik, nevezete-sen Bedő Fülöp bíró, Móricz Gergely, Néhai János, Babis Antal és ParlagIstván 20 .Az 1609. évi tihanyi urbárium szerint a Kőröshegy környéki településeka kilencedik tizedrészt a tihanyi várnak, a tizediket pedig a töröknek adta 21 .A töröknek is érdeke volt, hogy ne pusztítson el mindent. Ezt bizonyítjaaz 1609. és az 1645. évi urbárium összehasonlítása is. Az 1645. évi urbáriumkimutatása szerint, egyes községekben határozott emelkedést mutat a szőlő-termelés 22 .1647-ben minden somogyi falu pénzben rótta le tartozását, a portyázótörökök miatt lehetetlen volt a természetben szedett dézsma békés elszállítása.1660-ból pontosan ismerjük Somogy megye északi részének helységeit,birtokosait és dézsmaváltságukat.Vidékünkön 17 szőlőbirtokost 58 községet sorol fel az összeírás. A SzentGyörgy várához tartozó Segesd, Marcali, Látrány, Kőröshegy és Somogyvár aSomogy déli részén elterülő községekkel együtt Széchenyi György és NádasdyFerenc fele-fele arányban bérelték 50— 50 forintért.A török hódoltság végén és azt követő időben a pannonhalmi főapátsága somogyi tized ügyében támadt zavarokat nem tudta. Az apátság alapító-levele alapján a nemesektől is követelhette a dézsmát, pedig tisztában voltvele, hogy az 1563. évi országgyűlés kimondta, hogy a nemesek belső telkükrőlés házi kezelés alatt álló földjeikről nem tartoznak dézsmát adni. A nemesekkiváltságuk megsértését látták, és megtagadták a dézsmát. A főapátságkarhatalommal szerzett érvényt jogainak. A somogyi nemesség bosszúból ajobbágyokat is a tized visszatartására kényszerítette. A király békítő szavasem használt. Megyénk nemessége az 1708. évi pozsonyi országgyűlésen ter-jesztették elő panaszaikat. * * *A 18. század elején, az 1715. évi szőlőösszeírásban községünknek 18szőlőművelő jobbágya 61 kapás szőlővel rendelkezett. Ahhoz, hogy érzékeljükKőröshegy szőlőterületének nagyságát, elmondjuk, hogy Somogynak ebbenaz évben 4132, környékünk hetven községének 1194 kapás szőlője volt. Ebbőla hetven községből csak hat településnek volt több szőlőművelő jobbágya, éscsak két községnek nagyobb szőlőterülete.Az 1720. évi összeírás nem sokban tér el az előbbitől. 69 kapa szőlőjükvolt, amelyhez Bálványoson még egy kapa járult. Más helységbeliek négy kapaszőlőt használtak itt. Tehát már az első összeírásokban is találtunk „extranei”,
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extraneus szőlőműveseket, akik a szomszédos községekből vagy egy távolabbitelepülésről jártak át szőlőt művelni.Az 1720. évi összeírás a szőlőterületeken kívül közli a kapásonként!átlagtermést és a bor árát is urnánként, vagyis akóban kifejezve. Kőröshegyitt is az első csoportban szerepel. Termése 3 — 4 akó között mozgott. Még 14község tartozott ebbe a kategóriába. A bor árát tekintve községünk az elsőhelyet foglalta el. Kőröshegy bora akónként „1 Ft-ért, 1 aranyért (imperiális),sőt 2 Ft-ért is értékesítenek”.Az 1720. évi összeírás után néhány évvel Bél Mátyás Somogy vármegyérőlszóló leírásában megemlékezik e vidék néhány jól termő szőlőterületéről,településéről, szőlőhegyéről, ő írja: a szőlőművelésben erős, ezen a partonegyáltalán nem a második”.A század elején természetesen megnőtt a jobbágyság szőlőtelepítési kedveis. A földesúrtól kérték, hogy az irtásföldeken szőlőt telepíthessenek: ,,. . .he-gyen kezdettük nagy erős erdőből egy kevés új szőlőnek való földet irtanyi ésfognyi. . . a föllebb nevezett helyen szőlőt rakni, nagy alázatossággal kérjüka mi kegyelmes főurunkat mihozzánk is méltóztassék kegyes irgalmasságotmegmutatnyi és valami 8 vagy 9 esztendőkre való szabadságot engednyi. . . ”(mentességet adni). * * *
A bordézsmálásról, egy 1715-beli írásban, a következőket olvashatjuk.Az írás bizonyítja, hogy a kötelességek mellett bizonyos jogokat is „élvezett”a jobbágy. „A bordézsmálás is különben, hanem a maga a dézsmás úr hordókatszerez és maga meghozza, és így ki-ki magától járandó igaz dézsmát vigye éstöltse hordójába, az maga határában, és ne engedjék, hogy az embernek aborát egész helységül járandó bordézsmáért vegye el, hordót is cédulájára, sepénzére ne adjanak, hanem hozzon az maga pénzéért akármelyik pintértőlszerezi az dézsmás úr. Bort sem tartoznak határán kívül kivinni, sem a pincé-ben ingyen helyet adni, vagyis pénzért maga a gazda kárával az borát apincében tartani, hanem ha pénzzel fogad helyt az pincében és ha kár történnékaz borban az maga kára dézsmás uramnak. A bordézsmát pedig, ha vízkeresztnapig bé nem szedi azután egy cseppel sem tartoznak” 23  .

* * *
Az 1772. évi szőlőösszeírás névszerint feltünteti a kőröshegyi szőlőművelőj obbágyok nevét. Ezek szerint ebben az évben 117 helybeli 453, a 18 bálványosi51 kapás szőlőt művelt.Ha egy félévszázad változásait akarjuk szemlélni, akkor az 1772. éviösszeírást hasonlítsuk össze az 1828-assal (Landesconscription). Ez a kimuta-tása már nem kapában, hanem pozsonyi mérőben adja meg az adatokat.Kőröshegynek ekkor 110 szőlőművelő jobbágya és hat „extraneus” szőlőműve-se volt, akik 442 pozsonyi szőlőterületet műveltek meg 24 .Az 1828. évi összeírás a borárak alapján öt kategóriába osztja a falvakat.Kőröshegy, ebben a kimutatásban is, környékünk mintegy hetven községeközül, még két településsel együtt, az 5/5-ös, legjobb csoportba tartozott.E három községben a bor ára 1 Ft volt. Összehasonlításul csak annyit, hogya második csoportba sorolt 4/5-ös jelzésű falvak bora csak 60 kr volt.1848-ban Kőröshegyen 90 szőlőművelő jobbágy 643 hold szőlőt művelt.
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Ezenkívül, természetesen, a földesúrnak is volt majorsági, ún. allodiális,egytagban levő szőlője is.Az 1825-ös gazdasági leírásban a következőket olvashatjuk: ,,Az uraságallodiállis szőlője 12 3/8 holdból áll, és különb vagyon Horvát uraság szőlőjé-nél. Nagyon elhagyatott, egy esztendőtől fogva jobb gondviselés és munkálásalá vétetett, bő esztendőben teremhet abban 180 akó bor, és ha jó karbahelyeztetik, több is. A jobbágyok szoléi négy különböző hegyeken úgymintKis-Hegyen, Borkúti, Márkos és Boroc hegyeken vannak, melyek összesen631 3/8 holdakból állnak, és ezekből a szőlőlábak 234 3/8 holdakat foglalnakel. Kilenced és dézsmabor 456 akó bejöhet. Mind a majorság, mind a dézsma-bornak elégséges helye vagyon a Borkúti pincében”. (Ezek szerint legkevesebb1804-456=636 akó bor fért el ebben az időben a Borkúti pincében.)Községünkben 1848-ban, Széchenyi Lajos birtokán, a hegyvámos öreg-hegyen 677 324 Dől, az urasági major szőlő felett 22 275 Dől, a Kis-hegyen72 819 öl szőlő volt, ami 643 holdnak felelt meg. Viszont a majorsági szőlő-hegy 14 391 nöl .  Ezenkívül a borkúti pince környékén 1373 Dől szőlő díszlett.A kettő együtt kb. 13 holdat tett ki 21 .1848. évi szemptember 15-én eltörölték a szőlődézsmát, 1849 szeptemberé-ben pedig visszavonták a rendeletet. A végleges eltörlést az 1868. évi XXIX.te. mondta ki. A megváltás összege a dézsmatartozás húszszorosa, amit 22 évalatt kellett letörleszteni.A bordézsma eltörlése a mi szőlővidékünkön is új fordulatot idézett elő aszőlőgazdálkodásban. A hegy vám elvesztése földesurainkat rákényszerítettearra, hogy nagyobb területeket telepítsenek be szőlővel, hogy pincéik üresenne maradjanak. Nemes szőlőket kellett telepíteniük, a terméshozam mennyiségemellett a minőség is fontos tényező lett, mindezekhez szakemberek alkalmazá-sára került sor.A paraszti szőlők területe borvidékünkön 1848 után fokozatosan csökkent.A filoxéra vész után, 48-hoz viszonyítva 1/3-os visszaesés mutatható ki.A 19. század második felében többen is megemlítik Kőröshegy szőlőhegyétés borát. Fényes Elek (1851) „Van igen szép szőlőhegye”. Galgóczi Károly(1855) „Somogybán kitűnőbb borok közül valók . . .  a kőröshegyi. . . mind aBalaton körül”. Csorba József (1857) „A Balaton mellékiek közt említéstérdemelnek — többek közt — a kőröshegyi is”. Pesty Frigyes (1864) a szőlő-hegyi dűlőket is felsorolja: „Termő melletti lejtőn levő szőlő, Porszőlő oldalasszántóföld. Kishegy lejtős fekvésű szőlő, Parrag szőlő dombos szántóföld,Öreghegy magas hegyeken fekvő szőlő.”A filoxéra, melyet népünk „szőlőtetű”-nek nevezett, a Balaton mellettBalatonfőkajáron jelent meg először 1878-ban. Tíz év alatt mindent letarolt.A déli parton is terjedt és pusztított. 1886-ban már Endrédet is elérte. 1890-ben pedig Kőröshegy felől érkezett, és Szárszóval is végzett. Itt útját állta asomogyi homok. 1873 és 1885 között a déli parton és környékünk 17 községé-ben 868 hold szőlő pusztult ki. Balatonszentgyörgyön és Balatonberényben17— 17, Lengyeltótiban 31, Lellén 42, Faluszemesen 8, Balatonőszödön 111,Balatonszárszón 14, Kőröshegyen 84, Zamárdiban 1, Endréden 80, Kilitiben216 hold. 1885 és 1895 között összesen 1057 holddal csökkent a Balaton délipartján elterülő községek szőlőterülete. Ha a két adatot összegezzük, akkorazt kell megállapítanunk, hogy 1873 és 1895 közötti 22 év alatt összesen 1925kát. holddal csökkent a szőlőterület a Balaton déli partján 28  .
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Ha a dél-balatoni borvidék területén elhelyezkedő mintegy hetven tele-pülés szőlőültetvényeiben 1873 és 1895 közötti filoxéra pusztítást összegezzük,akkor 3518 kát. holdat kapunk.
A következő kimutatás érzékelteti a filoxéra pusztítás előtti és utáni helyzetet.

Év Somogy megye A dél-balatoni borvidék Kőröshegyszőlőterülete holdakban
1873 26 575 11 725 3601895 18 905 8 207 951913 21 412 7 514 3031935 11 000 7 188 300

Környékünk szőlőterülete 1970-ig alig változott. 1962-ben 7038, 1969-ben7173 kát. hold. Ugyanekkor Kőröshegyen 280, illetve 304 hold szőlőterületvolt.A filoxéra pusztítás ellensúlyozására a vármegyei gazdasági egyesület1893-tól beszerzési áron bocsátotta a károsultak rendelkezésére a védekezéshezszükséges szénkéneget. Szénkénegraktár volt Kőröshegyen kívül még négytelepülésen. 1894-ben 11 kát. holdnyi földterületet vásárolt a gazdasági egye-sület, és azt amerikai alanyokkal ültette be, és mintatelepet létesített. Ilyentelep létesült Kőröshegyen és még három községben. Vállalati telep létesültSomogy várott 10 hold területen. Itt évente 400 ezer oltványt állítottak elő.A filoxéra pusztítás ellenére Kőröshegy bora híres volt a 19. század máso-dik felében is. Nemcsak rizlingje, hanem vörösbora is. Ezt bizonyítja egy kora-beli vendégfogadás is. „Széchenyi Dénes gróf és fiai, Imre és Géza grófokmeghívták a balatonfüredi Stefánia Yacht-Clubot kőröshegyi birtokukra,. . .  az ebéd minden alkatrésze honi volt, az úri birtok termesztvénye, a vörös-bor ugyanazon fajtából való, mellyel id. Széchenyi Imre gróf, monarchiánknagykövete Berlinben egy alkalommal kedveskedvén Vilmos császárnak, eza magyar vereset jobbnak találta a bordóinál, és kedvenc itala maradt ismindvégig” 27 .A 20. század első felében a nagybirtokosok mellett elég sok 5— 10 holdasszőlőbirtokot is találunk. Kőröshegyen Berger Miksa, Bállá Miklós, CsesznékBenő örökösei, Dankházi József, mindkét Pákozdi Géza, Pákozdi Gyula,Felső Pákozdi János, Pákozdi Károly, Horváth László, Kátai Sándor, ReiderFlórián és Kovács Jenő rendelkezett ilyen nagyságú szőlőterülettel.A múlt század második felében (1873) községünkben 360 holdon 338 hlfehér, 488 hl vörös és 562 hl siller bort szüreteltek.A 20. század harmincas éveiben szőlőfajtától függően 9—31 hl bor termettholdanként. De tudunk 40—50 hl-es bortermésről is.A 18. század elején erdei murokrépával főzött musttal készítették előa hordókat. A következő század elején már használták a „büdös követ”,tehát kénezték a hordókat. Ebben a században ismerték a vizahólyaggal ésatojásfehérjével való derítést is.Kőröshegynek a múlt századtól napjainkig legjellemzőbb szőlőfajtája a„Mogyoród-tetőn” és a „Gyikóban” termett rizling. A rizling mellett föltétienmeg kell említenünk a burgundit, mely a „Mocsánnány” nevű dűlő jellegzetesszőlejeként emlegetik.
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Kőröshegyen termelt legjellegzetesebb szőlőfajták:
a századfordulón napjainkban a termelőszövetkezetben
RizlingOportoKiskanadaMadeleineBurgundiOthelloCsabagyöngyeChasselasMuscat OttonelDelawareKadarka

RizlingOportoKiskanadaMadeleineBurgundiOthelloCsabagyöngyeChasselasMuscat OttonelDelaware

Rizling

KövidinkaSzlakamenkaSárfehérBajorEzerjóJuhfarkTúli pirosMézesfehérJakabszőlő (Jakab napi)

RizlingszilvániZöldvelteliniZalagyöngyeMerlotZweigeltSemillonSauvignonTraminiKocsis IrmaZöldszilváni

Rizlingszilváni

Emlegetik még az aprószeműsárgásfehér legkorábbi, júl.végén érő „Prekozdit”.
Ezeréves MagyarországCsiri-csuriHárslevelűPannónia kincseNarancsízűFavoritBoglárka KM 45Cserszegi fűszeresPassatutti

A 18. század elején a szőlőt ,,bojtóág”-ról vagy venyigéről szaporítottákültették. Később a kiveszett szőlőt döntéssel, bujtással pótolták. A törzsökoi -tást vagy nyakoltást is alkalmazták, a zöldoltást júniusban végezték. A fiatalí-tást és a pótlást a 19. században és a 20. század elején is porhéjas készítéssel ésa tőkék ledöntésével végezték. A karózás az előző századokban nem voltáltalános.A mi vidékünkön simavesszővel és gyökeres vesszővel egyaránt telepítet-tek. A sima vesszőt vagy vízbe, vagy híg trágyalébe állították. De tudunkolyan hajtatási eljárásról, melyet csak a mi községünkben alkalmaztak. Atrágyatelep tetejét leszedték, a szalmás részt eltávolították. Négy ujjnyihomokot szórtak rá. Erre tették a szőlő vesszőt, kukoricaszárral körülvették,és így két hét alatt telepítésre alkalmas vesszőt nyertek. Az eredés megközelí-tette, a 100%-ot.írásos emlékünk van arról, hogy községünkben a 13. században „ganajos”földterület is volt. De a trágyázás még a 18. században sem volt általános.
211



A 19. század elején csapra metszettek vagy rudast hagytak. A századmásodik felében elterjedt az ún. sarokműveléses rendszer, melynek különbözőváltozatait alkalmazták. De bagoly fej re vagy kopaszfejre is metszettek, de akét világos szemes bakművelést is ismerték, sőt a csapos fej metszést, karóhozkötött szál vessző vei, is alkalmazták (pipaszárazás).Amikor termőcsapra metszettek, természetesen biztosító csapot hagytak,melynek neve babuka. A rejtett szemet sárszemnek nevezték. (Érdekes, hogya szőlőmetsző kést, „melyen bárdforma élesség van” babókás szőlőmetszőkésnek nevezték.)Környékünkön általában húzva metszettek. A tőke tisztításához, aharmatgyökerek eltávolítására, külön kis csákányhoz hasonló eszközt használ-tak. A szőlőmetszőkés használatával kapcsolatban a szakemberek sokoldalúkövetkeztetést vontak le. Az egyes korok termesztésére, a művelési módokravonatkozólag szőlővidékenként más és más megállapítás született. Sőt azeszközök koronkénti és területi elterjedése, valamint a régészeti feltárásokrahivatkozva kétségbe vonja a kontinuitás tényét. A néhány év óta folyó vitáraeddig még senki nem tett pontot.Ezekből a szőlőmetszőkésekből még ma is szép számmal találhatunkrégi pincéknél, présházaknál, helytörténeti gyűjteményekben. Egyes helyekenmég ma is használják „csutaszár” szedésére és répafejelésre.A 18. század első felében már kacsoztak, és csonkázás is divatban volt.A 19. században virágzás előtt, májusban a fattyúhajtásokat levették. Azalsó, két-három levél eltávolítását tisztogatásnak vagy gyomlálásnak nevezték.Virágzás után kötöztek. A kötözést jól beáztatott rozs zsúpszalmával végez-ték, de használtak bereksást, áztatott hársfahéjat, gyenge szilfahéjat, későbbrafiát, majd műanyagszálat.Kapálásra különböző kapaformákat és sarabolót használtak. A nyitásvagy kikapálás, kinyitogatás március—áprilisban, simára történt. Az elsőkapálást májusban végezték, a másodikat június—júliusban bakhátra. Aharmadikat kitakarásnak is nevezték. Ilyenkor gereblyéztek is (tolvajokellen). Szüret után a betakarás következett.Rézgáliccal (bordói lé), az időjárásnak megfelelően, 3 — 8-szor permetez-tek. (A Balaton közelsége, a páratartalom, a peronoszpóra terjedését elősegí-tette.) A porzást, szükség szerint, kénporral végezték.A szüret a 19. század elején, de már korábban is, általában Szent Mihálynapja után két héttel kezdődött. Az artikulusok helyenként más és más idő-pontot jelöltek meg a szüret megkezdésére. A legtöbb helyen általában októ-ber közepén kezdődött, és három hétig is eltartott.A fehér szőlőt zsákban taposták, a vörös szőlőt összetörve, kádban,törkölyön nyolc napig érlelték. A fehér bort kétszer, a vöröset egyszer fejtették.A törköly kifőzésére minden kerületi központban, így Kőröshegyen is,volt egy szeszfőzde az uradalmi árendások kezén. Később majdnem mindenfalunak volt szeszfőzdéje.Kőröshegyen és környékén a 18. és 19. században az egykarú emelőelvén működő prések három változata volt ismeretes. Az első, talán a legré-gibb, a bálványos vagy regős, némely helyen gerendősnek nevezett présnekegy csavarmenete és egy forgó sorfája volt, melynek segítségével a bálványvagy főfa préselte ki a szőlő levét.
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A másik változat a középorsós kancaprés, melynek közepén volt az orsóvagy csavar. A két oldalgerendát fogta össze a sor vagy körőgerenda, melyetbálványnak neveztek. Környékünkön talán ez volt a legismertebb.A harmadik változat az állóorsós kososprés, melynek két szilárdan állósorfája van. Két kos szorítja le a gerendát.Mindhárom megtalálható borvidékünk területén. Szép példányait őrzika szőlősgazdák Balatonendréden, Balatonbogláron, Szemesen és községünk-ben is.A modern borsajtót 1910 körül kezdték használni ezen a vidéken 28 .A 18. század elején, az 1720. évi összeírás szerint vidékünkön kapánként1,5 —4 akó bor termett, a 19. század elején egy és tíz akó között.

A HEGYKÖZSÉG ÉLETE
A szőlők egy-egy község határában több évszázadon keresztül ugyanazon ahelyen voltak, és zárt egységet, hegyközséget alkottak. így volt ez Kőröshegyesetében is.Szervezete hegymesterekből, bírákból, esküdtekből, hites nótáriusból,vincellérekből és szőlőpásztorokból állt. Ez a szervezet irányította a szőlő-hegyen folyó munkák rendjét. írott törvényei, articulusai voltak. A vezetőség-nek joga volt a szabályok ellen vétőket szigorúan megbüntetni, nemest ésjobbágyot egyaránt, az előbbit pénzbüntetésre, az utóbbit pálcaütésre.Az egyházi és világi földesúr, akinek szőlői a jobbágyszőlők szomszédsá-gában voltak, egységes rendeletekkel akarta virágzóvá tenni a birtokáhoztartozó szőlőhegyeket. Ezért a hegyközségi törvényeket, artikulusokat aföldesurak tisztjei szerkesztették, és a vármegye hagyta jóvá. A hegybéliartikulusok, attól függetlenül, hogy hány pontba foglalták azokat, azonossémára készültek, de az egyes települések articulusai, a helyi szokásoknakmegfelelően, eltéréseket is tartalmaztak.A mi községünk artikulusát a Széchenyi család először 1723-ban fogal-mazta meg. (Korábbi artikulust a megyében nem ismerünk.) Ezt 1787-benújraírták. Az 1830-ban kelt artikulusban, melyet Csokonyán adtak ki, akövetkezőket olvashatjuk: a jó Rend, hogy Helységünkben is, a SzőllősGazdák között fenntartasson; minekutánna Szőlő Hegyünk Árticulussa, a’Régi-ség által haszonvehetetlenné tétetett, ahol megszavazott Elöljárók, alázatosbizalommal könyörgünk a’ Tekintetes Nemes Vármegye színe előtt, a’ végett,hogy el rongyollott Árticulusunk helyében, Ujjat adatni méltóztasson.”Ezt az artikulust Sárközy István továbbította a vármegyének, mely 26pontot tartalmazott 20 .A hegy törvények évszázadok jogi (örökösödés), a feudális kötelezettsége-ket (dézsma), és a szőlőműveléssel kapcsolatos szokásokat összegezi. Tartal-mazza a szervezet felépítését, felsorolja a tisztségviselőket, foglalkozik a gye-pűk, az utak, a kapuk, az egyházi szokások rendjével, az emberi magatartás,viselkedés normáival, tilalmi kérdésekkel (tűzgyújtás, lopás, vadászat, vere-kedés, közlekedés, birtokháborítás), a tisztségviselők és a szőlőbirtokosokjogaival és kötelezettségeivel. Szól a borhamisításról, a hegyközségi gyűlésekmegtartásáról és annak időpontjáról. A feudális jogszokásoktól eltérőenbeszél a szőlőterületekről, az irtásföldek hasznosításáról, a szőlők telepítéséről,
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Hegybéli articulusok
a vételről, az eladásról és az örökösödésről is. Minden esetben leszögezi, hogy avétségek elkövetői milyen összeget kötelesek fizetni, a jobbágyok esetébenpedig, hágy pálcaütés jár a vétség elkövetéséért.A szőlőhegyet minden esetben árok, gyepű, élősövény, tüskekerítés vettekörül, melynek karbantartásáról a szőlősgazdáknak kellett gondoskodniuk.A szőlőhegybe vezető utak kapuját is jó karban kellett tartani. A kapukat ahatáros dűlők neveivel jelölték. A mi községünkben a „Cserhegyi”, a „Borkúti”,„Gyikói” kapura és annak helyére is emlékeznek a ma élők 30 .A hegyközség név híven tükrözi, hogy a szőlőhegyeknek állandó lakói isvoltak. A kőröshegyi Borochegyen nem olyan régen még 15 család lakott.Egyes artikulusok egyenesen tiltották, hogy a szőlőhegyeknek állandó lakosailegyenek.A hegy vám eltörlése után tovább élik életüket a hegyközségek. Az 1894.évi rendelet a hegyközségek megalakítását megengedi, de nem rendeli el. Az1929-ben hozott rendelet a hegyközségek megalakítását kötelezővé teszi, decsak a 150 k. hold vagy annál nagyobb összefüggő szőlőterület esetén. Ennélkisebb területen a hegyközség megalakítása nem kötelező. Az 1938. évi XXXI.te. minden 50 k. hold szőlővel rendelkező településen kötelezővé teszi a hegy-
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községek megalakítását. Ennél kisebb szőlőterületű község vagy településesetében a társulás önkéntes.Tehát még a 20. század 30-as éveiben is alakultak hegyközségek, devannak nagy múlttal rendelkező egyesületek isAzt biztosan tudjuk, hogy 1801-ben Kis Pál, 1812-ben Farkas Mihály,1815-ben Molnár József volt a hegybíró.A kőröshegyi hegyközségeknek e század 30-as éveiben 300 hold szőlő-területe volt. A 40-es években Szelényi József tanító volt a hegyközség elnöke.1948 után a szőlőhegyek termésének hasznosítására különböző társulások,csoportok jöttek létre.
A KŐRÖSHEGYI SZŐLÖSZAKCSOPORT RÖVIDTÖRTÉNETE

1948 után a szőlőhegyek termésének hasznosítására, értékesítésére különbözőtársulások, csoportok jöttek létre. A szakcsoportok alapítását és működéséta SZÖVOSZ elnökének 40/1960. sz. utasítása írta elő. (A szakszövetkezetekalakulásáról a 6/1961-es utasítás intézkedik.)A fenti utasítást azonban néhány községben megelőzték. Biztos tudomá-sunk van arról, hogy községünkben már 1954, illetve 1955-ben szőlészetiszakcsoport alakult. Alakuláskor 54 tagja volt, nem sokkal később 68 tagotszámlált.A szakcsoport a helyi földművesszövetkezet kebelén belül működött.Ez volt akkor a földművesszövetkezet legifjabb hajtása, mely életerősségétnéhány év alatt bebizonyította. Feladata és célja a tagok által megtermeltbor értékesítése. Ez a tevékenység a saját borkiméréseiben történt. Ilyenüzletek Kaposváron, Komlón, Enyingen és Siófokon voltak. Ezen üzletekforgalma biztosította a tagok borainak az eladását. Közös tevékenységük aboreladáson, értékesítésen kívül a mész, a szénkéneg, a különböző növényvédő-szerek beszerzése, elosztása.A borkimérők havi forgalma 70 — 75 hl. 1958-ban 960 hl bort értékesítet-tek. A szakcsoport első elnöke Papp Gyula, majd 1958-tól, egészen a megszű-nésig, Járfás János látta el ezt a tisztséget.1956-ban a borankéton három megyei nagydíjat a szakcsoport tagjainyerték el.1959-től, a termelőszövetkezetek alakulása után, az üzleteket, illetve aborkiméréseket a termelőszövetkezet működtette tovább.1956-ban 65 tag, 105 k. holdon 1500 hl bort termelt.Közös tevékenységük: szőlővadtelep létesítése (Farkasvermi dűlő), elő-adások, szakmai vita 31 .
KÁDÁROK, PINTÉREK, BODNÁROK

A tihanyi apátság alapítólevele (1055) két kádár házról tesz említést, de nemjelöli meg a települést, ahol a két kádár lakott 32 .Ebben az időben a kádár elnevezésen kívül a következőket is használták :kádár—ács, pintér—pohárnok. A tálkészítők fatálakat, fapoharakat és hordó-kat is készítettek 33  .
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Albeus mester összeírása szerint (1237 — 40) a pannonhalmi apátságnakKőröshegyen már volt kádára. Egy ház Nyche kádáré, ki úgy szolgált, mint atarjáni kádárok, akik kötelesek voltak a bort elszállítani az ország bármelyrészébe az apát költségén. Tehát az volt a feladatuk, hogy elkísérjék a bor-szállítmányt 34 .A hordókat általában tölgyfából készítették, és faabroncsokkal erősítettékmeg. Csak a 18. és 19. századból kezdték alkalmazni a vasabroncsot. De méga 19. században is találunk olyan pincét, ahol a hordók nagy része faabron-csos volt.A hordók nagysága, űrtartalma különböző és különféle volt. Általánosanismert a gönci hordó, mely három akós volt. Ez azonban a szállítások alkalmá-val kicsinek bizonyult, ezért 3 — 14 akós hordókat készítettek. A földesurak20, 40, 60, 100, sőt 200 akós hordókat is csináltattak.A 17. és a 18. századtól kezdve a kádárok, illetve pintérek céhekbe tömö-rültek. A mi borvidékünkön nagy hírnévre tett szert a kőröshegyi pintércéh 35 .Később a kötési vegyes céh is, melynek kebelén belül igen sok kádár is dolgo-zott. A továbbiakban az ő történetüket szeretném röviden bemutatni.A felső-somogyi kádárok (pintérek), a török hódoltság után néhány évti-zeddel, összefogtak, hogy céhet alakítsanak. Ebből a célból 1719-ben PectelPintér Jónás kőröshegyi, Lázi S. István látrányi kádárok szövetkeztek VörösP. Mihály tihanyi kádármesterrel, s artikulusokért a Veszprém megyei Vázsonyközség pintér céhét keresték fel.Vázsonyban 1701. január 3-a óta volt pintércéh. Galántai Esterházy Pálherceg nádortól kapták a pintérek a céhlevelet, melynek alapja a pozsonyifőcéh szabályzata volt. A céhalkotás iránt beadott kérelmüket pártolta Vázsonyfő- és vicekapitánya is. Amikor a felső-somogyi pintérek Vázsonyba fordultak,akkor a helység földesura gr. Zichy Imre titkos tanácsos. Elsősorban az őengedélyét kellett megnyerni, mivel ő volt a főcéhmester. Nevezett az artikulu-sok átengedésébe beleegyezett azért, hogy a felső-somogyi pintérek a sokhimpellért (kontárt) kipusztíthassák.Ezután a vázsonyi pintércéh 1719. január 20-án, pecsétje alatt kiadja afelső-somogyi pintérek részére szabályzatát annál is inkább, mert Kőröshegyhelység földesura is ajánlotta nekik a kérő mestereket, s óhaja az, hogy cik-kelyeik a pintérség terjedése és erősödése a himpellérek kigyomlálására szol-gáljanak.A fiókcéhnél létesítendő összeköttetés fenntartása céljából kimondták,hogy a vázsonyi pintérmester esetleg Kőröshegyre költözne, úgy az ottani,vagy az időközben székhelyet változtatott céh tartozik őt jó szívvel befogadni,s évenként csak 48 pénzt köteles fizetni, amit kántorpénznek hívnak, illetveneveznek. Ha viszont a somogyi pintér szükségből Vázsonyba tenné át lakását,hasonló elbánás alá esik.A pintércéh szabályzata idővel a Somogy megyei Kőröshegy pintéréihezszármazott át ,  innen a kapcsolat a szomszédos megye két céhe közt.A céhmestert egy évre választották, ő irányította a céhet. A tisztségviselőkközül az elsők között kell említenünk a szolgálómestert vagy ifjymestert, akitatyamesternek is neveztek. A kőröshegyi pintércéh szabályzata szerint feladatakörébe tartozott a legényeknek kéthetenként tartandó gyűlésein részt venni,amelyen két hites mester is megjelent. Az atyamester állt a legény céh élén,teendőiben két öreglegény segédkezett neki. A legénycéh gyűléseit az ő házá-ban tartották.
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A további tisztségviselők: a pixismester, céhesküdtek, öregmesterek (tanács-adók), visitátor, látómesterek. A céhnótárius a céh levezetését végezte, kiadta afiókcéheknek az artikulusok másolatát. A kőröshegyi pintérek céhnótáriusa1721-ben Horváth János, andocsi lakos volt.Minden céh négy kántorban, vagyis negyedévenként gyűlésezett. A kán-torhetek jelentősége a céhek életében rendkívül fontos volt. A letűnő évnegye-deket a kántorhetek jelezték. Bizonyíték erre a kőröshegyi pintércéh szabály-zatában levő kifejezések is. „Fertály kántor”, „minden negyedévben, vagyiskántorban”. Ezen kívül minden két hétben is, délelőtt 11 órakor, a pintércéhgyűlést tartott. A gyűlésről való elmaradásért a céh minden tagja 10 fillérttartozott fizetni.A kőröshegyi pintércéh artikulusa szerint, ha Orbán napján (máj. 25.)vagy máskor gy üléseztek, a mester vagy legény idegent szó nélkül be nevigyen, hanem a mesternek jelentse be. Ha jó barátja, attól a „becsületesitalt” nem fogják megtagadni. Arra nézve is határozatot hoztak, hogy agyűlésről a mester tudta nélkül senki el ne távozzék, s a legény pintérezősulykot, kötőkést vagy más efféle szerszámot ne vigyen oda magával, mert acéh megbünteti.Ha a mester vagy legény társát illetlen szóval bántja, szidja, esküdözik,rútul szitkozódik s „a jó rend ellen rugódzik”, a céh javaslata szerint nyerbüntetést, ezenfelül a lakóhely magistratusának törvénye alá esik. Ha valakiparáználkodott, kitiltották a céhből. A kőröshegyi pintérmestert ilyenkor méga magistratus külön is megbüntette.A kőröshegyi pintércéh legényartikulusai megszabták, hogy a legényekközönséges asszonyt mesterük házához, vagy céhbeli „lakozásba”, s ahol amesterek és legények együtt vannak, ne vigyenek se éjjel, se nappal, s nehúzzák-vonják; ételt ne adjanak neki, ne szóljanak hozzá, hanem szemérmetes-ségben és önmegtartóztatásban szorgalmasak és serények legyenek, aki pedignem így tesz, azt a céh ahhoz képest bünteti meg, amilyen állapotban találják.Az inasok rendtartása értelmében, amely inas mestere házán kívül, vagybelül lányokat, szolgálókat vagy asszonyokat mocskos, trágár, illetlen szókkalmegbántott, velük „vonykodott”, szerelmeskedett s gazdája vagy enneklegénye őt ezen érik, megbüntethették érte.A lopást szigorúan büntették. A pintérinast Kőröshegyen ha a rábízottedény árából valamit is ellopott, kivetették a mesterségből, többé nem tanul-hatott.Kőröshegyen a közköltségen eltemetett pintérlegény pénzét, ruháit azöreglegény a ládába tette, s ha a hozzátartozói jelentkeztek érte, csak az eset-ben adta azt át nekik, ha a céh költségeit megtérítették. Ha' nem maradt utánaannyi, amiből kitelnék a céh kiadása, akkor azt elengedték nekik.A hároméves inas (három évre szegődött) nemcsak annyi lábbelit kapott,amennyit elszaggatott. Évenként egy pár fehérruhát, ezenkívül viseltes ruhát.Szolgálata végén pedig morvadolmányt és nadrágot kapott. Mindazt, amit azinas a gazdájától kapott, a céhmester már szegődéskor előzetes ígéretet tett.A pintérlegénynek, ha hét nap előtt távozott, mestere nem tartozottbért adni. Ha a szegődött idő előtt elment, és egy másik helyen akart elhelyez-kedni, a másik mester nem fogadhatta fel. Kőröshegyen az idegen vándor-legénytől az öregmester mindig megkérdezte, hol tanult, dolgozott, meg van-ekeresztelve. Ha nincs, és meg akarna keresztelkedni, a legények, amikor nekiktetszik, régi szokás szerint együtt kereszteljék meg őket. (1738-ból van egy
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adatunk, amikor is a pintércéh felszabadította Pintér István fiát, aki a kereszt-ségben Friderik nevet nyert. Két keresztapja is volt: Szili P. István és Kop-pányi Ferenc.)Kőröshegyen a pintér (bodnár) mesterremek elkészítése a következőkép-pen történt. A jelöltnek be kellett szereznie a ,, mesterfát”, a szerszámokat,ételt, italt és az ágyat a maga számára. Cserfából négy hordót kellett készítenieegy negyed év alatt. Ha valamelyik hordó megrepedt, újat kellett készítenie.A mestermunkát a vizsgáló mesternek kellett bemutatni, akinek minden jelöltengedelmeskedni tartozott. (Érdekes, hogy Vázsonyban, ahonnan a kőrös-hegyiek artikulusaikat vették, drágább volt a mesterjog.) Csak a remekelfogadása esetén kellett az előírt „taxákat” fizetni. Ennek az összegnek akőröshegyi pintércéhben italpénz volt a neve.Ha a mester fia mesterleányt vagy özvegyet vett el, mesterebéddeltartozott. Érdekes kivétel, hogy Kőröshegyen az ilyen mesterfiú ebéddel nemtartozott.A mesterek és a legények közt felmerülő ügyeket a céh elé kellett vinni.A céhmester a céhbeli mesterekkel együtt mondott ítéletet. A kőröshegyipintéreknél ilyenkor a céh ítélt, megbüntetve a bűnöst. Fontosabb ügyekben,ha a céh nem ítélhetett, a magistrátus elé kellett terjeszteni a dolgot. Ezen-kívül kimondták még azt is, hogy a mesterek és a legények közt felmerülőügyekben kirótt büntetés fele a mesterek, fele a legények ládáját illette.Érdekes, hogy a kőröshegyi pintérmester nem vihetett abban az időbenkész terméket a szőlőhegyek alá, de tilos volt a szőlőhegyeken kívül leraknivagy ott eladni áruját. Csak lakhelyén, saját műhelyében árulhatta termékeit.Megtiltották a mestereknek és legényeiknek azt is, hogy Kőröshegyről vagyahhoz tartozó helyekről a szőlők alá, vagy máshová menjenek hordórendelőketcsípni. Meg kellett várniuk a vevőket a faluban, illetve a műhelyben. Aki nemígy tett, a mesterek ítélete alapján nyert büntetést. Másik mester munkájátcsak abban az esetben folytathatta, ha az előbbi mesterrel megbeszélte, és azta megrendelő az eddig végzett munkájáért kifizette. Különben egyes dolgokatminden ember ott vehetett, ahol akart.A pintérözvegyek érdekében a pintércéh kimondta, hogy az özvegy annyicselédet vagy legényt tarthat, amennyi neki tetszik, de mindegyikről gondos-kodnia kellett.Ha csak az 1719-től 1750-ig terjedő időszakot szeretnénk összegezni, elkell mondanunk, hogy a kőröshegyi pintércéh Somogy megye területénekmintegy egyharmadát hálózta be. 1719-ben még csak 14 pintérmester dolgo-zott a következő helységekben: Kőröshegyen, Igáiban kettő-kettő, Németeg-res, Hatvan, Hídvég, Látrány, Mernye, Szólád, Endréd, Koppány, Csepely,Szil helységekben egy-egy. A következő évben számuk 21-re emelkedett.Koppány kettő, Németegres, Látrány, Szil, Ürög, és Beged lakóhelyekkel.1722-ben egy koppányi pintér lép be a céhbe. 1724-ben két igali, három kőrös-hegyi és mernyei. 1738-ban három, 1741-ben négy, 1749-ben hat, 1750-benkét kőröshegyi pintérmesterrel növekszik a céhtagok száma. 1750-ben csakmaga Városhídvég öt pintérrel dicsekedhetett.A 18. század e három évtizedében a kőröshegyi pintércéhnek mintegyötven mestere volt. Ha minden mesternek csak egy legénye és inasa volt,akkor létszámuk 150 fölött lehetett.
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A kőröshegyi pintércéhhez tartozó falvak majdnem fele a balatoni vonzás-körzethez tartoztak. Ráadásul a céhlevél a Kőröshegyen megtelepedőknekkedvezményeket is biztosított 3 ".Ugyanebben az időben a Széchenyi család kőröshegyi birtokán szinténdolgozott pintér, annak ellenére, hogy a faluban virágzó pintércéh működött 37 .A 20. századi kádárok közül Kiss János a Kossuth utcában lakott. Apjais kádár volt. Mesterjelzése a hordók fenékdongáján a két külső kör vastag,a belső két karika vékonyabb volt.Garaboi Sándor kapolyi jelzése ennek fordítottja volt. Kívül két vékony,belül két szélesebb, vastagabb karika. Ismert jel ez Kőröshegyen, mert gyak-ran szállított ide is hordókat.1927-től a Kaposvári u. 1. sz. alatt dolgozott Galácz Kálmán kádár, akiúgy származott be Kőröshegyre.Csupor Géza elődje Samu István volt. Elődje halála után feleségül vetteSamu István özvegyét.Reider Flórián házában dolgozott 1945 után Pataki Domonkos kádármester, aki később az Alma-hegybe költözött.A balatonszemesi Horváth Mihály kádár jelzése négy egyforma karika,
ő szintén szállít hordókat Kőröshegyre.

ERDŐGAZDÁLKODÁS
Már Albeus mester összeírása szerint (1237— 1240) a pannonhalmi monostor-nak ö t  helyen volt erdeje Kőröshegyen.Az előzőekből már tudjuk, hogy községünk területének nagy részét,egykor az egész tájat átfogó erdőség borította. A talaj ma is kiválóan alkalmaserdőnevelésre.A környék, a táj uralkodó fafajai a szil és a kőris, és igen gyakori a hárs.A széles völgyek vizes berkeiben a nyár, a fűz, az éger mindenütt előfordul.A gesztenyések régi telepítések maradványaként megtalálhatók. Föltétienmegemlítendő még a fekete és erdei fenyő is, mely jól tenyészik a homokon is.Még napjainkban is kiterjedt fenyőerdőket találunk. A „Lucs-tető” neve iselárulja (lucs=lucfenyő), hogy ezen a területen a fenyő volt az uralkodó.Elég nagy területet foglal el a gyorsan növő akác is. A különböző kártevőkazonban, különösen az utolsó évtizedekben, óriási pusztítást okoztak ezekbenaz erdőrészekben.A táj jellegzetességéhez tartozik a jegenye is. A megye már 1838-ban fel-hívta azon birtokosok figyelmét a jegenyék telepítésére, ahol apostaút áthalad.Az uralkodó fafajok közül elsősorban a kocsányos és kocsánytalan töl-gyet, a bükköt, a csert és a gyertyánt kell megemlítenünk. De gyakori a juharés a borókafenyő is.A 18. században az írtásföldekkel növelte a jobbágy és a földesúr is föld-területét. Mária Terézia Urbáriumának rendelkezése szerint, a már régebbena jobbágytelkekhez csatolt, írtásföldeket nem volt szabad elvenni. Ennek el-lenére nagyon sok esetről tudunk, amikor az írtásföldet elvették a jobbágytól.II .  József idejében még háromnegyed részben erdő borította a Balatonkörnyékét, így Kőröshegyet is. Az erdők csökkenésének másik oka az volt,hogy ebben a században jövedelmező exportcikké vált a hamuzsír. A hamu-zsírban található káliumkarbonátot fölhasználták az üveggyártók, a kékfesték -
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készítők, kelmefehérítők, a salétrom- és szappanfőzők. Hamuzsírégető amiközségünkben is működött nem messze a mai szeszfőzde épületétől.A fa átlagosan csak fél százaléknyi hamualkatrészt tartalmaz, s ennekis csak egytized-egyhatod része hasznosítható hamuzsír. Elképzelhető, hogymennyi fát kellett ahhoz elégetni, hogy megfelelő hamuzsírt nyerjenek 38 .Megnőtt a fa iránti kereslet is. Bognárok, kádárok, ácsok, zsindelykészí-tők, cserzővargák, asztalosok, kerékgyártók részben vagy teljes egészébenaz erdőkből éltek.Az erdőterület csökkenése következtében jobban érvényesült a víz és aszél romboló munkája. A nagy nedvességtartó tölgyesek, bükkösök pusztulásá-val a vízforgalom egyensúlya is megbomlott, a források egy része elapadt,vagy vízhozamuk ingadozóvá vált. A patakok vízjárását egyre jobban a csa-padék szeszélyei kormányozták. Az erózió következtében a sok hordalék ésannak lerakódása sokszor még a patakok irányát is megváltoztatta. Ez tör-ténhetett a községünket átszelő Malom-árokkal is.Az erdők ekkor még az uradalmak birtokában voltak, a jobbágyok csakévi tűzifaszükségletüket elégítették ki azokból. Az erdők elhanyagoltak voltak.Egy részüket bérbeadták makkoltatás céljából. 1806-ban Varga János tiszt-tartó bérbeadta a keleti erdő nyugati felét csekély makkért és 1 20 napi gyalog-napszámért a helybélieknek, akik marháikat és sertéseiket legeltették itt.1810-ben a Halászói erdő makkoltatásáért 300 Ft makkbért és 300 napi gya-lognapszámért, de csak Szent Miklós napjáig. Attól kezdve csak az uraságbirkái legelhettek ebben az erdőrészben.A 19. század elején Gyugy-pusztáról nem tudták a szarvasmarhákat apolgári legelőre lehajtani, ezért a Márkus-hegyen kívül napkeletre, 1814-ben,egy 81 holdnyi erdőterületből marhacsapást vágtak ki.A 19. század első negyedében Széchenyi Ferenc egyik gazdasági vezetőjerészletes írásbeli javaslatot tett az erdők hasznosítására.A részletes jelentés és javaslat a kőröshegyi erdőkre vonatkozólag ígyszól:A kőröshegyi határban három erdő található. Az Öreg vagy Kisfeketés er-dő 574 hold, melynek részei:
CserszélKáplán-gödörSzőlő-úti-erdő

Kiscsikós (ló)HatárvölgyFarkasveremPaperdőDorongos -oldal
A hol ritkább, hol sűrűbb erdő többnyire tölgyes, cseres és gyertyános. A ha-tárhalmok jó karban vannak. Többnyire vén fákból áll. Legszebb a szántódihatár felé eső völgy. Földje mindenütt jó, homokkal kevert agyag. Ezt azerdőt 120 szekcióra kellene felosztani, melyből minden esztendőben négy ésfél holdat kellene kivágni. A vágást a Gyugy-pusztánál javaslom elkezdeni.A kivágott területeket makkal kell beültetni. Az első három szekcióból agyertyánt, a galagonyát, mogyorót, tüskefát ki kell vágatni. A dombosabbrészen fenyőmagot kell vetni, hogy épületnek való is nevelkedjen.A második erdő az „Ágasvári” 284 hold. Nagy része tölgyes. Gyugy-pusztafelé eső része a legszebb. A vén és száraz gyertyánfák téglaégetésre alkalmasak.Ez az erdő az uraság birkáinak legjobb legelője. Másra nem is való, mivelnagyon ritka. A szarvasmarhák is szünet nélkül járják. A sok tüskebokrotki kell vágni, és évenként két holdanként kultúra alá kell venni.
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A harmadik erdő a Halászó 458 hold. Ez az erdő a földvári csárdától délnekigen ritka, kevés tölgy van benne, egy hold alig ad négy öl fát. A Halászókeleti oldala ritka vén fákkal van tele, de 14 öl fát is ki lehet termelni belőle.Ebben az erdőrészben sok a mogyoró, galagonya, a jávorfa és a szömörce.A Halászó úti erdődarabban növendék fákat is találunk: tölgyet, csert, kőrist,jegenyét, szilt stb. Ez az erdőrész holdja már 22 ölet ad. A Halászó-i delelő28 —30 öl fát, tehát a legtöbbet képes szolgáltatni. A kötéséi határ felé esőrészből már az épület és a pintéreknek való hatalmas tölgy és cserfákat mindkivágták. Ezt az erdőrészt akarta az uraság a jobbágyoknak adni.Kétféle változatot dolgoztak ki. Az egyik szerint az 54 és fél szesszióra,telkenként 13, illetve 15 holdat, a zselléreknek három vagy öt holdat. Az ter-mészetes, hogy a plébánosnak és a prédikátornak is ennyi jár, a mestereknekpedig a fele.A Karika-völgyben levő fákat ki kell vágni, és mészégetésre felhasználni 39 .
földesúri és majorsági földek

| | jobbágytelkek
rét, legelő, kaszáló

SSgjl erdő
| major

A község, a jobbágyfelszabadítás idején
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JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS
A jobbágyfelszabadító levél kimondta :

a) a legelőket ezután a jobbágy szabadon használhatja,b) a helységtől délre a „Tüskésig” az uraságé. A temetőre két holdat szakítsa-nak ki.c) A Tüskéshez és a legelőkhöz a marhák és a birkák számára Gyugy-pusztaés Kereki felé összeköttetés (csapás) legyen. Kárpótlásul a zselléreknek kertiföldet kell adni.d) Az ,,Ágasvár”-i és „Paperdőre” a szőlőgyepű mellett a Gyugyi-pusztaierdőből egy darabot kell biztosítani út céljára.e) „Besenyő”, annak ellenére, hogy urasági birtok maradt, itatás szükségemiatt, legyen a jobbágyságé. E helyett az uraságnak maradjon meg a Tót-aljai erdő.f) A jobbágyok a kendermosást továbbra is a Balatonban végezhetik.g) „Somos” is legyen a jobbágyoké. Ugyanitt a r. k. és a ref. lelkész 5 —5 holdföldet kapjon.h) A Balatonhoz egy száz öl széles út szabad legyen a jobbágyok, valamintaz állataik számára itatás és fürdetés céljából.i) A „Pap”- és a ,,Gyugy-puszta”-i erdőből 180 holdat a gróf magának ha-gyott meg, a kitermelés joga viszont a jobbágyoké.j) 59 és 3/8 telekre járó 178 és 1/8 hold erdő a „Dorongos” (a mai öreg- ésPaperdő) oldal és az út közt legyen kijelölve.k) A jobbágyok az erdei tereken szabadon legeltessenek, legeltethessenek.A „Gubacsos”-t a földesúr fenntartja magának az állatszökések megakadá-lyozására.A jobbágyfelszabadító levél jegyzőkönyvét még a következők hitelesí-tették :
Szvasztics István Somogy vármegye főbírája s. k.Simon Károly Somogy vármegye esküdtje s. k.Botka Antal tiszti főügyész s. k.1849. március 14.A jelen „per” valamelyik pontját nem tartják be, Somogy vármegye alispánibíróságához utasíttassék.
Kacskovich Ignác főjegyző s. k.

Kőröshegy birtokmegoszlása 1 848 után :
Széchenyi Lajos birtoka □ öl 1200D öl=holdBelső telek házai 20 532 17 1/8Kaszáló és rét 128 333 106 1/8Szántó 300 413 253 3/8Elkülönözött erdei legelő 464 193 386 7/8Elkülönözött gyeplegelő 387 192 322 5/8Bozót a Eeneketlen-tó mellett 59 428 49 4/8Szőlőhegy 15 764 13 1/8Haszon vehetlen 91 360 76 1/8Urasági birtok összesen : 1 467 215 1 222 5/8
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Úrbéri birtokPapok, mesterek birtokaHelység birtokaHegy vámos szőlőhegyTemetők (r. k., ref., izr.)TemplomhelyekHaszon vehetlenekNem urasági birtok ö. :

3 284 872 2 737 3/864 680 53 7/88 077 6 6/8772 418 643 5/88 176 6 6/8687 — 5/8154 281 128 5/84 293 191 3 577 5/8
1) Az r. k. és a ref. egyház a „Kishegy”-i uradalmi földből 3 — 3 holdat azértkapjanak, hogy a jobbágyokat szorgalomra, hűségre és istenfélelemre ne-veljék. A tanítóknak 6 —6 holdat adjanak, ezért adót sem kell nekik fizet-
ni) A Kereki út helyett a „Gorzon” részből elégítsék ki a jobbágyokatHálás köszönet Széchenyi Ferenc grófnak.Aláírások : Dankházi MihályOrszág GáborPapp SándorPintér JánosKőröshegy, 1847. május 21.Vázsonykői gróf Zichy László s. k.P. H.ifj. Pap István s. k. a helység bírája.A felszabadító levél szerint :55 telkes jobbágy,15 házas zsellér1 r. k. lelkész1 ref. lelkész1 nótárius (jegyző) (egyben tanító is.)1 mesterösszesen: 61 egész 3/8 telek, azaz 842 egész 2/8 holdat kapjanak.Ezek szerint egy jobbágy telek, erdő és legelő nélkül, 14 hold lehetett.Ehhez járult még kb. hét hold legelő és három hold erdő.Urasági birtok összesen :Nem urasági birtok összesen :Balatonvégösszesen :

1 222 5/8 hold3 577 5/8 hold965 4/8 hold5 765 6/8 hold
1850. október 31.
Hitelesítők : Gáspár Miklós hiteles mérnök s. k.Botka Gábor uradalmi mérnök s. k.

A jobbágyfelszabadítólevél aláírói :
ifj. Pap István a helység bírájaöreg Dankházi MihályGulyás MihályBartos Mózes s. k.Bartos József s. k.

Nagy IstvánKovács József
Pákozdi Gergely s. k.
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Geczi József Kapor JózsefPintér István Sághy FerencGróf Sándor Pap MózesVarga János Szabó IstvánBartos János Geczi JánosKis Pál János Heves IstvánDánkházi Sándor Bencze JózsefBóza János Gyugyi GyörgyGyugyi Mihály F. Szabó IstvánJ. Kovács János Dobro vics J ánosid. Kovács Jánosné Kasza JánosSzita Péter Kovács György FerencKovács János Istvánná Szita SándornéJárfás János Varga JánosGulyás István Kis Pál SándorFarkas István Molnár JózsefKovács Ferenc Varga JózsefTömör János F. Kis PéterSághi Péter Farkas JánosSzabó János Kotán JánosAlsó Kis Péter Nagy IstvánNagy István Papp IllésNagy János Alsó Pap IstvánSói András Debrecenyi FerencHuszár Ferencné Ország GáborPap Ferenc Pap SándorKocsonya Antalné ifj. Kovács JánosPetrecz József Koczka GyörgyKovács Gábor Kis GergelyKovács Illés János Kovács MihályBalog János Szüts IstvánSzi ver József Heves JánosGyugyi János öreg Molnár JánosVarga István felső Szabó MihályKovács Illés Dánkházi IstvánAntal Istvánná Gyugyi Istvánnáifj. Farkas János Dánkházi J ánosPap Márton Mihály Varga MihályGeczi Ferenc Kovács IstvánBencze Mihály Varga Ferenczifj. Bencze József Nagy JózsefMórez József Dánkházi Pál JánosGulyás János Dánkházi PéterGyugyi István Bartos PéterPap Samu Istvánná Pap Gergely JózsefPákozdi Péter Vámos JánosKoczka Ferencz Kovács Pál JánosnéVámos Mihály Bartos IstvánVámos Ferencz ifj. Kovács JózsefPap Péter Gál József né
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Pap Ádám IstvánTorma MihályLajos GyörgyPap JánosKalauz FerenczSzőke István

öreg Pap JózsefBencze Istvánalsó Pap J ózsefCsuti JózsefMolnár J ánosSzabó MihályTakács József 40 .
1848 után látszólag megváltozott a helyzet. Annak ellenére, hogy a tag-osztás Kőröshegyen már 1847-ben elkezdődött, csak 1850-ben ért véget, de alegelőelkülönítésre csak 1858-ban tettek pontot.A majorsági igás munkát ekkor is majorsági erővel végezték. A kézi nap-számok részben gyalog béresek által, részint a majortól távolabb eső részesművelésű szántóföldekhez kötött napszám szolgálat, részben „szakmányos”munka és készpénzes napszámosok segítségével történt. Mind az urasági ma-jorban, mind a volt jobbágyok földjein, 1848 óta, általánosan a föld javítását,a gazdaság fejlődését, emelkedését lehetett tapasztalni.A tiszta haszonbér készpénzért történt, de ez csak csekély mértékben,kivéve ott, ahol az egész gazdaság bérbe volt adva, mint Kőröshegyen is, ahola három majort, a földvárit, a gy ügyit és a pusztaszem esit 12 évre készpénzértadták bérbe.A részes művelésű földeket a termény részéért úgy adták bérbe, hogy agabonatermesztés esetében a szalma teljes egészében a földesúré maradt, arészesmívelő csak a mag termésből részesült. A bérföldeket a volt jobbágyokvették bérbe. A részes művelésű földekhez azonban napszámszolgálatot iskikötöttek. A földesúr számára az volt a főcél, hogy minél több trágyát tudjonbiztosítani megmaradt majorsági földjei számára.Az aratást, ahol „reformált” lakosság volt túlnyomórészt, a közösségszokta elvállalni az eklézsia számára. Ez nagy előny mind a gazdákra, minda földesúrra egyaránt, mert egyszerre és a legolcsóbban történt ez a munka,és nem kellett más vármegyéből aratókat hozni.A munkabér ősszel és tavasszal a mezei munkában :12— 16 garas, valamint 18—20 garasa szőlőmunkában :25 —30 garas és egy icce bor.Nyáron nagyon nehéz lehetett kapni napszámost. A kaszás napszám:30 —35 garas és icce bor.A lányok által végzett munkáért , szénagyűjtésért :16 —48 garas, őszi munkáért: 15— 18 garas.Ebben a gazdaságban a cenki vasekéket, melynek hét foga volt, használtáka boronát szintén. Gabona vetőgépük és cséplőgépük még nem volt.A gazdaság főterménye a búza és a rozs. Vetésforgóval dolgoznak. A ga"bonatermesztés volt túlsúlyban a takarmánytermesztéssel szemben. (54, illetve46%. )Trágyázni a bükköny és a takarmány, valamint a kapásnövények alászoktak.Az őszi vetés alá háromszor szántottak, a tavaszi vetéshez egy őszi szántásután a hét fogú ekével takarják be a magot és utána hengereznek.
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A búza, a rozs, a bokros rozs, zab, árpa és zabosbükköny vetőmagszükség-lete egy holdon egy és két pozsonyi mérő között mozgott. A hajdina, borsó ésmagbükkönyé egy, és egynegyed pozsonyi mérő. A lucerna, lóhere 16 — 18font, a komócsin és fűmagvak vegyítve burgundi répával 3 —4 font.
őszi repcét és természetesen kukoricát is termeltek. A század elején mégolyan fontos burgonyát már nem termelték olyan mennyiségben.Lóherét, lucernát, komócsint vegyesen vetettek. A lóheréseket már akkorgipszelték. A komócsin pázsitfűféle (Phleum), a hajdina (Fagopyrum vulgare),amit szintén termeltek41 .A volt jobbágyok nem a legjobb földeket kapták meg, birtokuk csalá-donként nem haladta meg a 15 — 20 holdat. Rákényszerültek arra, hogy föld-jeiket belterjesen műveljék meg. Intenzíven foglalkoztak állattenyésztéssel.A községtől keletre eső terület dombos, melynek megművelése nehezebb volt,ami kétszeresen is arra kényszerítette a felszabadult jobbágyokat, hogy rátér-jen a talajt kedvelő szőlő művelésére, melynek itt évszázados hagyományaivoltak.A múlt század második felében bérlők kezébe került a Széchenyi birtok.Gyugy-puszta bérlője ekkor Broczky Lajos. Utána egyszerre három bérlőttalálunk ezen a birtokon: Keiner, Herzfeld és Drucker nevezetűeket.A századfordulón Széchenyi Viktor, majd a 20-as években SzéchenyiZsigmond kapta apjától örökségbe.Winter Imre 1932-ben megvette a Szipola birtokot 62 ezer P-ért, 1933-banpedig a Széchenyiek kőröshegyi birtokát a kastéllyal és Gyugy-pusztávalegyütt 400 ezer P-ért. Ugyancsak megvásárolt az egyháztól 14 kh. földet.Ugyanekkor a halastavat is kibővítette.A 20-as években Gyugy-puszta bérlője Álló Ferenc.Kőröshegy népe „szabad halászat”-ról beszélt. A 19. század másodikfelében bérlők kezében volt a halászat is. 1884-ben megalakult a Halász Szövet-kezet. 1890-ben Balatoni Halászati Társulat létrejöttében fontos szerepe voltSzéchenyi Imrének, aki a társulat elnöke lett. Á Halászati Társulat tagjai,illetve jogtulajdonosai száz holdanként egy szavazattal rendelkeztek, és 15holdanként kaptak egy kg fogast, ami az 1500 hold Balaton vízzel rendelkezőSzéchenyieknek évente egy mázsa fogast jelentett.
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1. SML Conscriptio Regnicolaris Comitatus Simighiensis in anno 1720. Somogy vár-megye 1720. évi országos összeírása.2.  Taubert (Tegzes) Ernő :  A katonaság elszállásolása és ellátása Somogy vármegyébena XVII I .  század első felében. Pécs, 1928. 1 —58. old.3. Erdélyi László — Sörös Pongrácz: A tihanyi apátság története Bp. I .  k .  1908. II .k .  1911. I I .  k .  568—69. (Továbbiakban:  T .  I .  v .  T.  I I . )4. OL P .  623. X.  k .  2. cs. 6 .  sz. 383. cs. Kőröshegyi összeírások.5. OL P .  623. X .  k .  6. cs. 11. sz. 437. cs. Kőröshegyi gazdasági iratok 1767  — 1800.6. OL P .  623. X .  k .  6. cs. 12. sz. 438. cs. Kőröshegyi úriszéki iratok.7. Varga János: A földközösség megerősödése és bomlása a 18. században.8. Lásd : 4. sz. jelzetet.9. OL P .  623. Széchenyi család 228. A., B., C.10. T.  Mérey Klára: Somogy megye mezőgazdasága 1790  — 1848. 12. old.1 1. Lásd : a 4. sz. jelzetet.12. OL P .  623. IV .  k. 16. sz. 229. cs. Gyugy.13. Lásd :  a 9. sz. jelzetet.14. Erdélyi László:  A pannonhalmi főapátság története Bp. 1902. 61. old. (Továbbiak-ban P .  I . )15. P .  I I I .  203—204. old.16. P .  I I I .  204. old.17. P. I I I .  206. old.18. P. IV .  252. old.19. P .  I I I .  793—94. old.20. Erdélyi László: A tihanyi apátság története I .  Bp.  1908. 362. old. (TovábbiakbanT.  I . )21. T. I .  373—374. old.22. T.  I .  94. old.23. Pannonhalmi Rendi Levéltár Fasc. 7. Nr. 1. 1 — 3. old. (Továbbiakban PRL)24. Somogy Megyei Levéltár Conscriptio Vinearum Ö 295 — 303. 1772. (Továbbiak-ban SML)25. SML Úrbéres peres iratok Kőröshegy 1850 — 1909.26. Jankó János:  A Balatonmelléki lakosság néprajza Bp. 1902. 254  — 256. old.27. A Pestet Correspondens tudósítója 1887 július végi számában hírt ad Balatonföld-vár alapítási tervéről.28. A kőröshegyi honismereti szakkör tagjainak közlése.29. SML A Széchenyi család (csokonya) articulusa 1830-ból.30. A kőröshegyi honismereti szakkör tagjainak közlése.31. Járfás János kőröshegyi lakos közlése.32. T .  I .  12. old.33. T. I .  448. old.34. P .  I .  310. old.35. SML A kőröshegyi pintércéh articulusai.36. SML Kőröshegyi céhiratok 1539. It. IX.  10.37. OL P 623. Széchenyi család X .  k .  2. cs. 6 .  sz. Kőröshegyi összeírások 383. cs.38. Csupor Tibor:  Kis-Balaton Bp.  1983. 74. old.39. Lásd:  a 9. sz. jelzetet.40. SML A kőröshegyi jobbágyfelszabadítás jegyzőkönyve 1849. március 14.41. Galgóczi Károly: Magyarország gazdasági statisztikája Pest 1855. 397 398. old.
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IPAR, KERESKEDELEM,VENDÉGLÁTÁS

A Széchenyi család a 18. század közepe táján szerződést kötött a Kőröshegyenletelepedett Mojzes Jakabbal, 1786-ban pedig Krausz Jakab árendás zsi4óvaP.Széchenyi Ferenc és Krausz Jakab 1799. évi tíz évre szóló szerződésébőla következőket tudjuk meg :1. Azt a házat, amelyben eddig Hegedűs nevű zsidó lakott, pálinkaházzáalakítják át, és hozzáépítenek egy borkamrát és 30 férőhelyes göbölyistállót.2. A kőröshegyi szőlőhegyeken termett szőlő törkölyéből csak neki vanjoga pálinkát főzni, ezért évente 12 akó próbát tartó törkölypálinkát kell szol-gáltatnia. Az eddig bevett szokás szerint a jobbágyoknak főzött pálinkábóla harmadrész jár. Ezenkívül az árendás köteles a földesúr majorsági törkölyétés söprűjét is kifőzni, és minden 12 akó törköly és tíz akó söprű után egy akópálinkát adni. Ennek kiégetéséhez a fát a földesúr biztosítja.3. Az árendás köteles saját költségén a hamut összeszedni, a földesúrpedig vállalja, hogy egy 15 öl hosszú, három és fél öl széles épületet épít, mely-ben a főző és a „kalcionírozó”, valamint a hamus szín kerülne.4. Ezenkívül egy hamus vaskazánt biztosít a hamu kifőzéséhez és 60öl urbáliális fát a pusztaszemesi erdőből.5. A hamuzsíros hordókhoz szükséges fát és abroncsot is a földesúr biz-tosítja.6. A bolthoz és a mészárszékhez hat kaszás rét és három hold szántóföldjár minden cenzus és dézsma nélkül. (Az egy kaszás rét 800 Dől, az egy holdszántó föld 1200 öles volt.)7. Mindezekért az árendás évi két részletben 300 R. forintot köteles aföldesúr pénztárába befizetni 2 .1813-ban került sor az újabb szerződéskötésre. Az előbbi szerződés pontjaiközül csak kettőben található változás. Az árendás a mészárszékben kötelesegészséges marhát vágni, a községet hússal ellátni, és az uraság által megsza-bott áron kimérni. A szarvasmarhák levágásig szabadon legelhetnek a köz-legelőn.Az árendás ettől az évtől kezdve már nem 300, hanem 542 forintot kötelesfizetni évente a földesúrnak.A következő szerződést 1845-ben már Széchenyi Lsjos Löwentritt Má-tyással kötötte három évre. E szerződésből kitűnik, hogy Löwentritt már elő-zőleg is bérlőként szerepelt.Ebből a szerződésből egy 1860-ban készült térkép segítségével 3 már pon-tosan meg tudjuk állapítani a bérelt épületek pontos helyét.A 22. sz. boltozott épület volt a pálinkaház. A lakás két szoba konyhábólállt. Az udvaron levő különös épület, melynek egy része téglából, másik része„fecskerakásból” épült, kamrával és 30 szarvasmarha tartására szolgáló is-tálló helyezkedett el. Az épület mellett az udvaron egy külön álló boltozottpincét is találunk. Minden épület náddal fedett.
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A 65. sz. különös lakóház téglából épült. A három szoba közül az egyikboltozott, ez volt a bolthelyiség. A ház alatt boltozott pince. Az épület melletttömésfalból nagy kamra, szekérszín és 16 tehén számára istálló.A 67. sz. házban volt az izraelita imáház.A 10. sz. házban helyzeték el a hamuzsír főzéshez szolgáló kemencéket.Ekkor már hat hold őszi és hat hold tavaszi és hat hold ugart, vagyisüres szántóföldet biztosított a bérlőnek a földesúr. Ezenkívül 1/8 kenderföldis járt az árendásnak. Négy fejőstehenet, ugyanannyi rideg marhát, két hámoslovat tarthatott. 16 öl tűzifát is kapott évente.Cselédei számára hat kocsi tűzifa járt. Cselédei a két hold kukoricaföldután ugyanúgy adóztak, mint a jobbágyok.Most már nem csak törkölyből és seprűből főzhetett pálinkát az árendás,hanem burgonyából, rozsból és természetesen gyümölcsből is.A haszonbérlőnek a boltot saját magának kellett a szükséges portékákkal,textillel, vászonnal, fűszerrel, olajjal, gyertyával, vasáruval stb. ellátni. Ezen-kívül pálinkát is árusíthatott a boltban.A pálinka égetés és árulásért, valamint a lakásért 400, a bolt és annaklakásáért 230, a hamuzsír égetésért 120 forintot, tehát összesen 750 forintot ne-gyed évenként előre, váltócédulában kellett fizetnie.Az 1861 — 1863. évre szóló szerződést már Széchenyi Dénes LöwentrittMátyás fiával, Sámuellel kötötte, és csak annyiban különbözött az előző szer-ződésektől, hogy a bérleti díj 256 forint volt. Széchenyi Dénes saját kezűleg apénz romlására vonatkozó megjegyzéseit fűzi a szerződéshez.A következő három éves ciklus (1864 — 1866) szerződését Széchenyi Dénesés Imre látták el kézjegyükkel. Ezekben az években 300 forint volt a bérletidíj, és a katonai beszállásolásokat is a bérlő fizette 4 .A korabeli statisztika szerint (1881) 61 izraelita lakott a faluban. Azizraelita, illetve zsidó kereskedők a 20. század első felében már csak 24-enlaktak Kőröshegyen. Imaházuk, iskolájuk, sakterük volt.(1944-ben 16 személyt deportáltak, akik közül csak ketten tértek vissza.)A 20-as évek iparosodását jelezte, hogy már ebben az időben SzipolaGyulának szántógépe, Pákozdi Andrásnak és Reider Józsefnek cséplőgépe,Kovács Jenőnek és Dankházi Józsefnek gőz és kátrány óla jós, illetve ben-zinnel működő cséplőgépeik voltak.Azt az előzményekből tudjuk, hogy a Széchenyiek birtokán árendás takácsműködött. A nagy kiterjedésű kender földek továbbra is biztosították a taká-csok munkájához a nyersanyagot. A múlt század végén és e században isnem csak a háziipar, hanem a Kőröshegyen működő takácsok munkájáhozis elég nyersanyagot termeltek. Tudomásunk van arról, hogy a nevezett időben,a század elején Jáni Imre, Pintér Pál, a Dankházi család, Szabó Sándor, id.Ürögi Károly takácsmesterek működtek a község területén.Ezenkívül a háziipar keretén belül Kőröshegy népe foglalkozott gyékény-és kosárfonással, szalma- és csuhéj fonással, és cirokból igen komoly mennyisé-gű seprűt vitt piacra.Községünkben az Ágosszigeti legelőn terem a kosárfűz, a helyi háziipar leg-fontosabb nyersanyaga. A fűz már a történelem legrégibb korszakának jólhasznosítható növénye. Ebből fonták a védekezési és a halászati eszközöket is,és ugyanebből készítették a földkunyhókat és a várak földsáncait is a nomádnépek. A kereskedelem nélkülözhetetlen kiegészítője volt a fűzből font kosár.
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Az ipar mellett a kereskedelem is fontos szerepet játszott a falu életében.Már Albeus mester összeírásából tudjuk (1237—40), hogy Kőröshegynekvolt kádára. A török hódoltság alatt összeírt malmok, molnárok, kovácsok,később pedig a híres kőröshegyi pintér céh jelzi a település iparosodó, polgá-rosodó jellegét.A 20. században készült összeírások is bizonyítják, a környező falvakhozviszonyítva is, hogy még ekkor is megtartotta vezető szerepét.A 20. században az iparosok száma számottevő. Az alanti kimutatás isezt bizonyítja :
1926 1932 1937 Az ötvenesévek közepe

Asztalos 3 7 9 3—5Kovács 2 8 5 3—4Cipész 4 7 9 6—7Lakatos 2 1 — 1—2Borbély, fodrász 1 4 6 2—3Ács 3 2 6 2—3Kádár 2 1 1 2—3Kőműves 4 4 5 4—5Szabó 4 3 _ 2—3Varrónő 1 _ _ —Nyerges, szíjjártó, kárpitos 1 1 1 2Órás, ékszerész 1 _ — 1Bognár, kerékgyártó 4 4 6 2—3Bádogos 1 1 — —Kereskedő T 7 + 2 6 + 3 4—5Tejbegyűjtő 2 V ? 1Hentes és mészáros 6 6 8 1Pék 1 1 1 —
BOLTHÁLÓZAT

Hazánkban a XIX. században találkozunk az első szövetkezeti kezdeménye-zésekkel. Besztercebányán alakult meg az első Takarék- és Hitelegylet 1851-ben. A Pestbudai Fogyasztási Egylet 1868-ban jött létre. Ez a kispolgárságés a munkásság soraiból szervezte tagjait.Az első erőteljes szövetkezeti vállalkozás 1898-ban a „Hangya” központkialakításával született meg. A „Hangya” Termelő, Értékesítő és FogyasztásiSzövetkezethez 1912-ben 1276, az 1923. évben már 1973 szövetkezet tartozott800 ezer taggal és 920 millió korona alaptőkével.A „Hangya” Szövetkezet Kőröshegyen 1920-ban alakult meg 325 dbüzletrésszel, 20 ezer korona alaptőkével. Korlátolt italmérési engedélye is volt.Alapító elnöke Kozma Andor ref. lelkész volt. A felügyelő bizottság elnökitisztséget Razgha Gyula körjegyző töltötte be. Kiss Imre vezette a szövetkezetifűszerüzletet. A 30-as évek elején évi áruforgalma 20 ezer pengő körül mozgott.A 20. század 30-as éveiben a szövetkezetnek volt egy tej vállalata is.Ezt megelőzően Széchenyi Zsigmondnak is volt egy „vajgyára”. A zsír-papíron vérpiros betűkkel ez állt: „Kőröshegyi teavaj”. Sajnos, csak félévigműködött és tönkrement.Ugyanebben az időben Komjádi Mórnak, a Belső utcában volt szatócs-üzlete. Tőle Szeréna nevű lánya vette át az üzletet. Frank Lipót a Fő utcán
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nyitott üzletet, özv. Hochstádter Lajosné, Frank Ilona is vásárolt 1933-banegy fűszerüzletet. Lehner Mórnak és Imre fiának is volt egy kereskedése aFő utcán, az udvarban pedig szódagyár működött.A 20. század első felében Maksai Gyulának és Sényi Imrének is volt vegyes-kereskedése.A 30-as évek végén Hutter József vas, festékáru, táblaüveg, porcelán,rőfös- és divatáru üzletet nyitott.Többen emlékeznek még Kirchknopf Gyula vegyeskereskedésére is.Ugyancsak a század első felében hentes üzlete volt Balázs Gyulának,Lichtenberger Józsefnek, Almacht Jánosnak, Szárnyasi Jánosnak és Kőszegi-éknek.A sakter a régi posta épülete és a mai orvosi rendelő között lakott.A nagyvendéglő a régi csárda épületében üzemelt. Ezt az épületet a nagyABC építésekor bontották le. A kis kocsma még ma is áll. A vendéglősök közülHorváth János, Lichtenberger Péter és Jencski István nevét ismerjük.Antal János pékséget 1930-ban alapította. A régi idők szokása szerintvesszőputtonyba hordta ki a kenyeret és a péksüteményt. Lisztkereskedése isvolt.Egy szeszfőzde is működött a 20-as évek elejétől a községben.Ezt megelőzően a mai 7-es műút mellett, 1919-ben ,, Kőröshegy és vidékegyümölcs- és szeszfőzde szövetkezet” nevű üzemet létesítettek.A szeszfőzde azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és1922-ben az üzemet felszámolták. A tagokat a részjegyek alapján kielégítették.A községnek azonban volt egy másik szeszfőzdéje, melynek először Holo-vits András volt az üzemvezetője, majd bérlők vették át az üzemet. Az 50-esévekben Dombai János lett a szeszfőzde vezetője. Ekkor azonban még csaktörkölyből főztek pálinkát, és egy 200 1-es daráló üst és egy 60 1-es finomítóüst állt rendelkezésükre.1958-tól Szabó Sándor irányította az üzemet. Ekkor egy 400 1-es főzőüstbenés 200 és 80 1-es finomító edényben történt a lepárlás. Egy hónap alatt általá-ban 25 —30 hl, évente átlag 300 hl pálinkát főztek. 24 óra teljesítménye százliter volt. A szeszfőzde novembertől márciusig üzemelt.Az üzem vezetői közül Gulyás Pál és Szabó József nevét ismerjük. Nap-jainkban Karsai János a szeszfőzde vezetője.A kőröshegyi vágóhíd 1929-ben nyílt meg. A község központjától másfélkm-re feküdt a Földvári, az akkori Razgha Gyula úton. Máj. 1-jétől szept.30-ig 14 órától 19 óráig, okt. 1-jétől szept. 30-ig 14 és 16 óra között üzemelt.Hűtőháza nem volt. A szarvasmarha vágási díja három, a borjúé 1,50, a sertéséegy, a juh pedig 0,50 pengőbe került.A közvágóhidat Kőröshegy község tartotta fenn, és természetesen alakosság is használta. A vágóhídnak házi vízvezetéke volt. Az épületben jelen-leg, átalakítás után, a „Flekken csárda” üzemel.A vágóhidat Molnár Imre körállatorvos ellenőrizte. Molnár Imre azÁllatorvosi Főiskolán 1924-ben szerzett oklevelet. Pályáját Nagyatádon kezd-te, mint magánállatorvos. Innen 1927-ben került Kőröshegyre, ahol körállat-orvossá választották. A képviselőtestület tagja volt. A község társadalmi éskultúr ális életben tevékenyen részt vett.A I I .  világháború a Balaton-partján is nagy károkat okozott. A többmint három hónapig tartó hadműveletek elpusztították a vetésterület és az
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állatállomány nagy részét. A lakóházak és a gazdasági épületek tekintélyesrésze használhatatlanná vált. Az üzletek és a raktárak üresen tátongtak.Az élet megindulásának fontos feltétele volt a mezőgazdasági termelés mielőbbimegkezdése. Ahhoz szükségessé vált egy olyan szerv létrehozása, amely aparasztság érdekeit képviselve gondoskodik a szükséges vetőmagvak, növény-védő szerek, mezőgazdasági gépek, építőanyagok beszerzéséről.A második világháború után egymásután alakultak meg a földműves-szövetkezetek. Az elsők között ott volt Kőröshegy is.Községünkben 1946-ban alakult meg a földművesszövetkezet BödökJános, Németh Ferenc, Tóth Sándorné, Dankházi János és Rajki Sándorközreműködésével. Rubai Károly lett a szövetkezet ügyvezető elnöke. Egyélelmiszer és egy italboltot üzemeltettek. A környék első földművesszövetkezetboltja Balatonőszödön nyílt meg, a második Kőröshegyen. Ennek vezetőjePerjési Jenő, a z  italbolté Farkas György volt.1947-ben a kőröshegyi szövetkezet, jó munkájáért három vetőgépet,később egy magtisztítót kapott. Bérvetést, bértisztítást végeztek. Főkéntebből meg a különféle termények, termékek, valamint a felvásárlásából és annakértékesítéséből származó haszon volt — a részjegyek értéke mellett — a pénz-ügyi alap.1950 végén a Hangya szövetkezet boltját vették át. Ez az üzlet nagyonkicsinynek bizonyult, ezért a kiskocsmát is bolttá alakították. A felső boltkészlete ekkor 80 ezer, az alsó bolté 100 ezer Ft volt, a kocsmáé ötezer.A Hangya szövetkezet boltjának átvétele azonban nem jelentette azt,hogy a Hangya és Hitelszövetkezetek elődei lettek volna a földművesszövet-kezeteknek. Azoktól függetlenül, ott, ahol azelőtt nem is működött Hangyaszövetkezet, minden községben megalakult és önállóan működött az új típusúföldművesszövetkezet.A falun végbemenő viszonylag gyors gazdasági fejlődés újabb és nagyobbkövetelményeket támasztott a szövetkezetekkel szemben. A kereskedelmiés vendéglátóipari tevékenység kiegészült termény, állat, tej, baromfi, tojásés gyümölcs felvásárlásával.Az ötvenes években községünkben két bolt, egy kocsma, egy termény,baromfi és tojásfelvásárló, egy tejbegyűjtő és egy műtrágya értékesítő egységműködött. Ezek évi forgalma két és félmillió Ft körül mozgott.Az árut a különböző nagykereskedelmi vállalatok szállították. A dohányt,fűszert, petróleumot, kenőcsöt stb. Siófokról túrakocsival 18 km-ről, a szövet-árut Kaposvárról 64 km távolságból teherautóval hozták az üzletekbe.Az egyes falvakban önállóan működő gyenge kis szövetkezetek 1951 és1953 között egyesültek. így alakult meg ebben az időszakban Kőröshegy ésVidéke Földművesszövetkezet Kereki, Pusztaszemes, Bálványos, Balaton-földvár tagszövetkezetekkel.A körzeti földművesszövetkezetek további egyesülésére 1962-ben kerültsor. Ekkor egyesült Kőröshegy a Balatonszárszó és Vidéke Általános Fogyasz-tási és Értékesítő KONZUMSZÖV-vel.Az egyesülés után, különösen az utóbbi 15 —20 évben jelentős hálózat-fejlesztés történt. A régi magánkereskedelemből örökölt boltokat, kocsmákatfelszámolták, átalakították, bővítették. Ma minden községben korszerű ABCáruházak, önkiszolgáló élelmiszerüzletek és vegyesboltok üzemelnek.Ezzel egyidőben került sor a vendéglátóipari hálózat, a felvásárlási tevé-kenység és raktárhálózat kiépítésére is.
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A szövetkezet működési körzete a Balaton-partjától délre eső községekreterjed ki. A mi községünk is szorosan az üdülőövezethez tartozik.A szövetkezet arra törekszik, hogy működési területén a tényleges szük-ségletekkel arányban álló korszerű, modern bolt és vendéglátóipari hálózatálljon a tagság és a nyaralóvendégek rendelkezésére. Ennek érdekében köz-ségünkben az elmúlt 25 évben a következő egységeket hozta létre :A 3. sz. ABC áruház 460 m 2 alapterületű. 1972-ben kb. két és fél millióFt beruházással épült. Az épületet a SZÖVTERV Vállalat kaposvári kiren-deltsége tervezte és a KONZUMSZÖV saját építőipari részlege építette fel.Az egység árukészlete a 80-as évek közepén 2,5 millió, az évi áruforgalom12 — 13 millió Ft volt. Az ABC az alapvető élelmiszereken kívül tőkehúst,húskészítményeket, konyhakész mélyhűtött árukat, valamint vegyi, háztar-tási és piperecikkeket is forgalmaz. Továbbá műszaki áruk, elektroakusztikaiberendezések, háztartási kisgépek és fűtéstechnikai berendezések eladásávalis foglalkozik. Jelentős az áruház üveg és porcelánáruk forgalma. Átlagosan7 — 8 eladó dolgozik az üzletben. Korábban egy korszerűtlen, elavult kis alap-területű élelmiszerbolt működött 2— 3 millió évi forgalommal, két eladóval.A kőröshegyi 2. sz. vasbolt 136 m 2 alapterületű. 1973-ban újították fel.Ezzel egyidőben az eladótér bővítésére is sor került. A bolt árukészlete kb.kétmillió, az áruforgalma meghaladja az évi hatmillió Ft-ot. A bolt vas-edény-áruk, víz-, villanyszerelési cikkek, járművek és mezőgazdasági szerszámok,növényvédőszerek, festékáruk forgalmazásával foglalkozik. A bolt a helyilakosság áruellátásán kívül ellátja Kereki, Pusztaszemes, Bálványos községeklakosságát is.A 2. sz. tüzéptelep 340 alapnégyzetméterén épületek helyezkednek el,a további, több mint ötezer m 2 -en különböző anyagokat tárolnak. A telep1972-ben létesült. A főépület és az ideiglenes raktárak a KONZUMSZÖVsaját tervezése és kivitelezésében épült. A tüzéptelep átlagos árukészletenégymillió, míg az áruforgalma meghaladja a 27 —28 millió Ft-ot. Dolgozóinaklétszáma öt fő. A telep tüzelő- és építőanyag forgalmazásával, Kőröshegy—Balatonföldvár térségében jelentkező igények kielégítésére hivatott.A szövetkezet próbálkozásai tiszteletreméltóak, keresik az újat. Közösüzemeltetésű boltokkal is igyekeznek javítani az ellátást. Ilyen községünkbena székesfehérvári Agrokerrel együtt üzemeltetett Agrohobby üzlet, amelyfőként a dél-balatoni szőlőtermesztőknek nyújt segítséget.Nyáron az üdülők, turisták nemcsak a Balaton-parton nyaralnak, hanema tó partjához közel eső községeket is felkeresik. Különösen községünket,mely borával országos hírt vívott ki magának. Tehát az ideérkező vendégek-ről is gondoskodni kell. Ez a cél vezérelte a szövetkezetei már 1964-ben, amikora kőröshegyi bisztrót megépítette, majd a következő évben gépesítette, 1968-ban pedig a Muskátli nevű vendéglőt kibővítette.Érdemes betérni az öreghegyi szőlőben lévő Hubertus borozóba, aholegy régi présházban, ódon hangulatú környezetben kitűnő termelői borokatkóstolhat meg.
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KŐRÖSHEGY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Az első Hitelszövetkezet községünkben 1912-ben alakult. Razgha Gyula, azakkori körjegyző egy negyedszázadon keresztül volt elnöke ennek a szövet-kezetnek 11 . Sajnos, ennek a Hitelszövetkezetnek az iratai a II .  világháborúalatt elpusztultak, a Somogy Megyei Levéltárban erre vonatkozó anyagotnem találtunk.A II. világháború után, 1960-ban alakult meg a fenti szövetkezet Kőrös-hegy székhellyel. Már az alakuláskor központi szerepet töltött be. Antal féleépületében, a volt péküzlet helyén, kezdte meg működését. Akkor egy községtartozott a működési területéhez : Kereki.Alapító tagjainak száma 110 fő, 11 ezer Ft értékű részjegyállománnyalrendelkezett. Az alapító tagok elsősorban az ÁFÉSZ dolgozói voltak, majdkésőbb folyamatosan csatlakozott hozzájuk a lakosság többi része is. Ekkorkölcsönállománya 25 ezer Ft, betétállománya pedig 47 ezer Ft volt. Alapte-vékenysége a betétgyűjtés, a hitelfolyósítás, a tagszervezés és a TOTÓ —LOTTÓeladás volt. Ekkor Krezinger Imre vezette a takarékszövetkezetet.1962-ben Bálványos, Pusztaszemes, 1963 — 64-ben Balatonföldvár, Zamár-di, Balatonendréd községek csatlakoztak működési területéhöz, illetve kör-zetéhez.1979- ig működött igy, ez idő alatt tevékenységi köre bővült. Állatfelvá-sárlások kifizetését, biztosítások kötését, valutaváltást, fizető  vendég szolgálatiügyintézést, gépkocsinyeremények befizetését is magára vállalt.Megyei kezdeményezésre 1978. június 1-jével egyesült anz Ádád és VidékeTakarékszövetkezettel, majd 1980. január l-jével Zics és Vidéke Takarék-szövetkezettel. Mind a három kirendeltség mellett (Kőröshegy, Ádánd és Zics)ellenőrző bizottságok tevékenykednek. Minden kirendeltségnél intéző bizottságis működik.1980- ban lehetőség nyílt az új székház építésére. Ez Balatonföldváronépült meg. így, 1980. június 30-ával három takarékszövetkezet egyesülésével(Kőröshegy, Ádánd, Zics) Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet névenúj központ jött létre.Ekkor a taglétszám 6 317 fő, részjegyalap 835 ezer Ft,  a betétállomány80 millió 014 ezer Ft, kölcsönállomány pedig 15 millió 590 ezer Ft volt.Ebben az időben hat kirendeltség és hét betétgyűjtő pénztár alkotta aközpont magját. Ettől az időtől kezdve Kőröshegy kirendeltség lett, működésikörzetéhez Kereki, Puszteszemes, Bálványos tartozott.1989-ben a kirendeltség betétállománya 30 millió 363 ezer Ft ,  kölcsön-állománya 18 millió 103 ezer Ft. Taglétszáma 1 330 fő, részjegyalapjuk 151ezer 300 Ft.Napjainkban Nagyné, Eke Valéria a kirendeltségvezető 12  .

235



JEGYZETEK
1. SML. Conscriptio iudeorum et taxatolerantialis 1774. Ö 160  — 189 és Ö 286 — 289.2. OL P 623. 228. ív. k .  15. sz/B3. Ludwig cs. k .  tollnok 1860-ban készített térképe Kőröshegy belterületéről.4. A Lőwentritt család irattárából való eredeti szerződések alapján.5. Somogy vármegye. Szerk. : F .  Szabó Géza Bp. 1932. 399 — 401. old.Somogy megye adattára. Szerk. :  Zadányi Oszkár Pécs 1937. 42 —-43. old.6. Somogy vármegye. Szerk. :  F .  Szabó Géza Bp. 1932. 397. old.7. Szabó Sándor Kőröshegy adatközlése.8. Balatoni könyv és címtár. Szerk. : Tóth Lajos és Sági Ernő Bp. 1940. 184. old.9. Somogy megye Trianon után Szerk. :  Dömjén Miklós: Bp. 270. old.10. Köszönetét mondok Elek Sándor KONZUMSZÖV ig. elnökének és Petkesné fő-könyvelőnek adatszolgáltatásaikért.11. Somogy vármegye. Szerk. :  F .  Szabó Géza Bp. 1932. 397. old.12. Köszönetemet fejezem ki Nagyné, Eke Valériának, Kőröshegy és Krezinger Imre,Balatonföldvár takarékszövetkezet vezetőinek adatszolgáltatásukért.



A KOROSHEGYI MALMOK

Minden valószínűség szerint a Malom-árok, illetve a „Kőrös-folyó” menténmár a korai középkorban malmok működhettek.Az első írásos emlék az 1552. évi tahrir defter, mely négy, egykerekűmalomról tesz említést, megemlítve a malmosok nevét is: János és Matiás pap,Matiás díják és Bakos Orbán malmát.Az 1562. évi hűbérdefter szerint működő malma 1565 —66-ban 90 akcsemalomadót fizetett a malmos1 .Az 1565. évi tahrirdefter három malmot írt össze. Szabó Kelemen, TótPéter és Szalai Józsa egykerekű malmát.Az 1570. évi defter újra összeírta Szalai Józsa malmát. Egy új névvelis találkozunk. Szőke Balind nevét is ott találjuk a malmosok között. A har-madik malmos nevének csak a kezdőbetűjét ismerjük: R .  . .(?).Az 1580-ban készült defter újra említi Szalai Józsa és Tót Péter nevét,a harmadik malmos keresztneve Balind, tehát minden valószínűség szerintSzőke Balindról van szó 2 .A 17. század végén, a már említett Tikos plébános irata szerint egy katoli-kus molnár kapta meg a Széchenyiektől a malom birtokjogát.Az 1715. évi összeírás egy malom létezéséről beszél 3 . Az 1720. évi országosösszeírás szerint a két malom egyenként 5— 5 Ft hasznot hoz 4 .A török hódoltság után először Kovács István levélben fordult SzéchenyiZsigmondhoz 1726-ban, aki megengedi a kérelmezőnek a malom felépítését.A levélrészlet a következőket tartalmazza: ,,. . .mely ennek előtte is szabadbírásban volt, az háborús időben pedig tűz miatt pusztaságra szállott. Én alábbmegint megengedtem a föllebb említett Kovács Istvánnak és Jánosnak úgykövetendő successorainak (örököseinek), hogy ezen megnevezett malmotépíthessék. . .és szabadon bírhassák, mint annak előtte.”Az 1800-ban készült összeírás csak említi a helység molnár lakását. Azalsó malomnak a gátját említi, valamint annak 792 öl rétjét, és azt, hogy a mol-nár a faluban lakik, de kerített udvara és kertje nincs.1812-ben Kőröshegy „örökös” jobbágyai újabb kérelemmel fordulnaka földesúrhoz: ,,. . .szegény helységünk határában két forgó malma árendábamegvolt, melyből szegény helységünknek sokféle szükségei kipótoltattak,nevezetesen pedig rajtunk minden koron súlyosan lévő katonai tartás, mos-tanában pedig Tiszt Inspector Urunknak jelentéséből tudtunkra esett, hogya legjobbik malmunknak gátja elvágattatik és így a malom végképpen el-pusztulván, minékünk szegény szolgáinak oly siralmas és soha eléggé meg nemsiratható kárunk történnék, amelyet még maradékaink is fájdalmas szívvelfognak fájlalni.” „...szeretettel, alázatossággal, könyörgünk esedezünk...,hogy azon fönt említett malmunkat az addig való állapottyában részünkremegtartani.”
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A kőrőshegyiek istantiája (kérelme) a község malma megtartása iránt1814. éviezen egyjutnak.”Ennek ellenére 1814-ben Széchenyi Ferenc meghívására Tallián BoldizsárSomogy megye főbírája és Simon Imre esküdt egy bizottsággal kiment ahatárban lévő helység malmának a felértékelésére. „A becsültetéshez értőembereket”, Jónás Mihály kereki, Keszi György és Szabó János bálványosimolnárokat is meghívták. A bizottság megállapította, hogy
Külső, belső kerék, kőpad, malomkő 180, — FIMalom borona oldala, födele, famunkák, a fameghozása, malom tetejének nádlása 250, — FIEhhez szükséges fák 100, — FIMalomgát töltése 50 öl/2,30 125, — FI?Malomárok 70 öl/0,12 14, — FI?

összesen : 669, — FI
Az 1814. év egyik összeírása két malmot említ: a helység és a Kovácsokmalmát 5 .Az 1825. évi gazdasági leírásban a következőket olvashatjuk: A Kerék--réten levő malmot eladták, annak 25 és fél holdból álló gátjából rét lett.Ugyanebben a leírásban a különös „intézések” 6. pontjában ez áll: „Jólenne egy ecetütő malmot vagy sajtót Készítettni.” A 9. pontban ezt olvas-hatjuk: ,,. . .nagy hasznot hajtana egy itt létesítendő olajütő malom a Ko-vátsok malma helyett.” A 10. pont a következőket tartalmazza: „A falu malmahelyett egy jó malmot kellene készíteni a tisztek és a cselédek számára is nekellessék robotot messze eső malmokba való küldéssel vesztegetni.” Szó vanegy új molnár lakás építéséről is.Ebben az időben a kisebbik vízimalom vagy „kotyogó” naponta csak kb.tíz mázsát őrölt®.Az 1848 —49-i jobbágyfelszabadítással foglalkozó írások már csak egypuszta malomhelyről beszélnek és a felső malom helyet említik, mely körül792 öl hasznavehetetlen területet írtak össze. Ekkor a hajdú és a molnár lakásegy épületben volt. A molnár kertje a kádár lak mellett 712 öl nagyságú7 .A jobbágyfelszabadítás után a felső malmot újjáépítették. Az alsó malom,mely a falutól Kereki felé, déli irányban helyezkedett el, a fenti adat szerintelpusztult.A régi vízimalmokban általában egy pár kő volt, és csak darálták a búzát,a rozsot, az árpát és a kukoricát, ún. parasztőrlést végeztek. A hajtóerőt a vízszolgáltatta alul vagy felülcsapos vízikerékkel. A felülcsapos vízikerék nagy-ságát mindig a vízesés kiképzése adta meg. Általában 50—100—200 cm szélesés 2,5 —3,5 m átmérőjű vízikerekeket építettek.A vízikerék részei: göröndő vagy tengely, kereszfa vagy küllő, a kerék -koszorú, amely be volt „lapickázva”.A lapickában felfogott víz súlya forgatta a kereket. A tengely belső végénvolt a nagy fogaskerék, ami általában 150 — 250 cm átmérőjű is lehetett. Afogaskerék öntött vaskoszorú volt, és fából készült fogakkal volt ellátva. Ezforgatta a transzmisszión levő kis fogaskereket, így tudták a fordulatszámotnövelni. A fogkülönbség aránya általában tíz a százhoz.

újabb könyörgő leveléből a következőket tudjuk meg: „. . .mivelmalom pusztulása miatt a másik fél fölső malmok is pusztulásra
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Kezdetben még nem használtak szitát. Az ipar fejlődése során bevezettéka csőszitát. Az egy — 1,5 m hosszú csövet három deszkából állították össze,aminek az alját ritka szövésű vászonnal vonták be, amit a takácsok készítettek.Ezt az eszközt kis lejtéssel forgattyú segítségével mozgatták. Ezen keresztülnyerték a lisztet. Ez a megoldás igen kis teljesítményt biztosított. A csőszitát,a hasábszita (cilinder), a radiálszita, majd a síkszita követte. A dara- és gabona-tisztító, koptató berendezések és a malmi segédgépekkel együtt megjelent,a selyemhernyó gubójából készült, híres svájci selyemszita. Volt egy vagytöbbjáratú malom. A járatot a szitáló berendezések száma adta meg. A vissza-öntéses félautomata rendszert felváltotta az összekötött malom. Ugyanebbenaz időben világhírre tett szert a Ganz Ábrahám-féle kéregöntésű hengervas8 .A felső malmot 1900-ban id. Hutter Sándor vette meg. Ez a malom egé-szen 1938-ig működött. (A kereki malom ekkor pusztult el.)Ennek a malomnak a napi teljesítménye darálásból átlag húsz mázsa,
őrlésből kb. 5 —6 mázsa.Itt már a század elején is használtak selyemszitát, de még kővel őröltek.Lisztkeverőt még nem használtak. (Ma hengerekkel őrölnek, a követ csakdarálására használják.) A hajtóerő nem került pénzbe. Azonban minőségileggyengébb, mennyiségileg kevesebb őrleményt adott.Ettől a malomtól nem messze, a Földvári úton, a pataktól keletre, ahídtól északra volt egy szárazmalom, mely Bíró Péter tulajdona volt. Itt az
őrlést járgányszerű lóvontatással körben végezték.Ennek a malomnak a helyén épült később egy gőzmalom, mely egy Fischernevű zsidó tulajdona volt. Napi őrleménye 50 mázsa fölött volt. Ez a malom1906-ban leégett.Hutter Imre, apja üzemében 1912-ben szabadult fel. Kőröshegyen 1930-tól önálló malomtulajdonos. Kétemeletes hengermalmát, mely modernül voltberendezve, 1930-ban építette. A malom 30 HP szívógázmotorral, két duplaés két szimpla hengerrel, öt szitával volt felszerelve. Termelőképessége napi70— 80 mázsa. Elsősorban vámőrléssel foglalkoztak. A malom, öccsével, Sán-dorral volt közös9 .A malom berendezése: tisztító berendezés, nedvesítő csiga. Őrlőgépei:22/65-ös szimpla, 22/65-ös első sima, 22/47-es kiőrlő, 30/1000-es 2. sima és a30/1000-es rozsőrlő henger. Szitálásra két db kétszeres síkszita és egy db hasáb-szita. Továbbá lisztkeverő és a termékek szállítására szolgáló segédgépek,serleges felvonók, szállító csigák, valamint a filter porszűrő ciklon.A malmot 1951. jún. 15-én államosították. Előtte még 5 —6 munkástfoglalkoztatott. Teljesítménye kenyérgabonából 4 q/óra, darálásból 5 q/óra.Az államosítás után Kinces Vince, Deák Sándor és ifj. Schlégl Ferencvoltak a molnárok.A malom leállítása után, a berendezéseket széthordták, és először liszt--cseretelepet rendeztek be, majd tápraktár lett belőle. A cseretelepet előszöra volt tulajdonos, Hutter Imre vezette. Utóda Weibel Gyula lett. A 70-esévekben megszüntették a cseretelepet is. Napjainkban állati tápszerraktárnakhasználják. (Átalakítása után, a falu népe azt akarja, hogy falu, vagy népvagy művelődési ház épüljön belőle.)Meg kell emlékeznünk a malmokkal kapcsolatban, az ún. szárazmalmok-ról is. Kőröshegyen több is volt belőle. A múlt század második felében, de mége század első évtizedeiben is használták. Egy „kimustrált” ló egy mozgó ko-
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rongot taposott, illetve forgatott, de volt „járgányos” szárazmalom is a falu-ban.Rubaiék udvarának a végében kettő is működött. De ilyen volt Fehérkőművesék házában és Pákozdi András telke gyepűjén, a mai sportpályávalszemben.„Száraz” Papp Gyuláék pedig ragadványnevüket a birtokukban levőszárazmalomról kapták.Olajütő már a múlt század első felében is volt községünkben, v. PappAndrás és Papp Lajos olajütője a század első felében még működött. A II .világháború után nem használták 10  .
JEGYZETEK

1.  Velics Antal— Kammerer E rnő :  Magyarországi török kincstári defterek Bp. 1890I I .  k. 339 é s l .  k .  167.2. Hóvári János forrásközlése alapján.3. OL 1715. évi összeírás Lad.  H .  Nr. 7. Somogy megye4. OL Conscriptio Regnicolaris Comitatus Simighiensis i n  anno 1720.5 .  OL P .  623. X .  2. cs. 6. sz. 355. cs.6. OL P .  623. Széchenyi család 228. A., B., C.7. SML Kőröshegy jövendő határainak az elkülönözési állapota szerint 1847. évbenkészült összeírása.8. Kincses Vince (1922). Balatonszemes molnár adatközlése.9. Hutter Imre és Sándor malomtulajdonosok adatai.10. ifj. v. Kovács Lajos és a kőröshegyi honismereti kör közlése.



TÉGLAÉGETÖ

Kőröshegynek híres téglagyára van 1 . Téglagyárán kívül több téglaégető üzemműködött a község határában. A Cserédalja név dűűlő ,,Föcskés-gödör”-benvagy más néven „Pogács-domb” tövében, az 1825-ben készült gazdaságileírás szerint, a Szántódi út melletti plébánia földből hat holdat kisajátította földesúr, és ott téglaégetőt építtetett. A téglaégető kemencén kívül egy tég-laszín és a téglaégető lakóháza is itt állt 2 .Innen alig két km-re a „Dorongos” aljában szintén működött egy tégla-égető a 19. század második felében 3 .A község déli részén, a Kaposvári úttól keletre szintén állt egy téglaégető.Valamikor az úrbéres telkes gazdák tulajdona volt, később a magánbirtokosoké,majd a község tulajdona lett.A kitermelt föld mennyiségéből a szakemberek véleménye szerint márötszáz évvel ezelőtt is égethettek itt téglát.Az első mester Bertalan János, aki a múlt század utolsó évtizedeiben dol-gozott itt, egészen 1906-ig. Később a kőröshegyi téglagyárhoz szegődött.Utána, hat éven keresztül Földi (Kucserka) Antal volt a téglaégetésmestere. Ekkor kétszázezer téglát is égettek évente. Volt olyan idő, amikorhét kemence is dolgozott egyszerre 4 .A tégla mérete olyan volt, mint amilyet Tóth Mihály 1840 körül a kőrös-hegyi téglagyárban égetett. (30X15X15 cm). Ilyen méretű téglából épülta régi vágóhíd, több lakóház, a régi temető sírboltjai. Ezek a téglák azonosméretűek voltak.1912 után Fernbach János, 1914— 19-ig Közi Imre és Marék Ferenc, majdkésőbb Kucserka György a „téglás dinasztia” egyik tagja és Hatyka Józsefvoltak itt a mesterek.Az utolsó mester, Tiger Fülöp, 1953-ban halt meg. Halála óta nem töl-tötték be a téglamesteri állást, azóta szünetel a termelés, pedig a Balaton-partiépítkezéseket még a mai fokozott téglatermelés sem tudja kielégíteni.Közvetlen Gyugy-puszta mellett, attól északra is működött egy tégla"égető 5 .

JEGYZETEK
1. Reőthy Ferenc: Balatonföldvár Bp. 1986. 54 —56. old.2. OL P 623. 228. IV. k. 15. sz/B3. Harmadik katonai felmérés (Hadtörténeti Térképtár Bp. (1872 — 1884) 5260/3.szelvény).4. (Kucserka) Kőröshegyi József zamárdi lakos közlése.5. Lásd a 3. sz. jelzetet.
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A református egyház presbitériuma az 1960-as években

A református egyház presbitériuma az 1980-as években
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KÖZSÉGÜNK 20. SZÁZADIGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMIVISZONYAI
Kőröshegy a török hódoltság alatt a törökkoppányi szandzsák önálló náhijeszékhelye volt. (A náhije járásnyi nagyságú bírósági és közigazgatási kerületvolt.)A török hódoltság után, a 18. században, a kaposi járás területéhez tar-tozott. A 19. század első felében az igali, 1850 és 1860 között a karádi, 1860 és1870 között ismét az igali járás tartozéka. A 19. század végén és a 20. századelső felében az újonnan alakult tabi járáshoz csatolták.A 18. század végén és a 19. század elején a római katolikus tanítók voltaka jegyzők. Az első „nótárius”, akinek a nevét ismerjük Holló Sándor volt1787-ben. 1814-ben Szalay János, aki még tanítóképzőt sem végzett, töltöttebe ezt a tisztséget. Utóda, 1828-tól Földes József latin és német nyelven tudótanító látta el a jegyzői teendőket.A 19. század második felében már minden valószínűség szerint oklevéllelrendelkező jegyzők intézték a falu ügyeit. Csutor nevű jegyző (1864) már ok-levéllel rendelkezett.A századfordulón még nagyon kevesen települtek, illetve telepedtek le aközségben. Nemcsak azért, mert a település lakossága konzervatív, zárkózotttermészetű volt, mely az antropológiai adatokból is kitűnik, hanem a kortörvényei is megnehezítették a betelepülést. Egy 1887. okt. 10-i közgyűlési,illetve képviselőtestületi jegyzőkönyv határozata szerint a következő össze-geket kellett befizetni a letelepedni szándékozóknak : 2,50, Ft

5,— Ft

10,— Ft

1. a) munkásoknak, napszámosoknakb) kis ház és kis birtokot vevőknek,kisebb iparos és kereskedőnekc) kis ház és szőlőbirtokot vevők,földbirtokkal bíró nagyobb kereskedők,bérlők, gyárosok, tőkepénzesek ésértelmi kereseti egyének
2. A fenti díjak alól felmentettnek :a) akiknek felvétele a közösségre nézve különöselőnnyel bírnak, ezt azonban a községiképviselőtestület esetről-esetre külön határozattalállapítja meg.b) egyházi állami, megyei és községi tisztviselők,tanítók, tanítónők és óvónők, végül azuradalomban alkalmazott gazdatisztek.

Számottevő betelepülésre az első világháborút követően került sor, amikor isKerekiből és Gyugy-pusztáról települt le jónéhány család községünkbe. Ekkorérkezett az első cigánycsalád is Kerekiből Kőröshegyre.
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1896-ban Razgha Gyula lett a körjegyző. A község fejlesztése és felvirá-goztatása az ő nevéhez fűződik. Több tisztséget töltött be. Vármegyei tör-vényhatósági bizottság tagja, a jegyzőtestület elnöke. A „Hangya”, a Hitel-szövetkezet és a helybeli Vöröskereszt megalapítója. Az első világháború alatthadikórházat alapított. Balatonföldváron a Majláth villában és a község r. k.népiskolában volt a kórház 70 — 80 beteggel. Később járóbetegeket is elhelyez-tek ebben a kórházban1 .Horváth Győző közigazgatási pályáját, mint gyakornok szülőfalujábankezdte 1908-ban. Oklevelének megszerzése után (1913) Razgha Gyula mellett,segédjegyző volt 1919-ig 2 .Az első világháború alatt, 1915-ben, száz erdélyi menekültet vett párt-fogásba a község, és szállást biztosított számukra. 1917-ben pedig közel százolasz hadifogoly érkezett Kőröshegyre.Az első világháborúban elesett hősöknek, Somogybán először Kőröshegyközönsége emlékoszlopot, illetve szobrot állított. 1925. aug. 2-án leplezték le.Az emlékmű Kopits János alkotása. Az emlékmű oldalán 49 név olvasható :
Horváth JánosHorváth B. JánosKasza IstvánKiss LajosKiss JánosKocsonya IstvánKovács JózsefKovács JózsefKozári LajosMayer JózsefMatyikó FerencMolnár JánosNagy ImreNagy IstvánNagy KárolyNagy M. JózsefNagy József

Papp GáborPapp JánosPapp I .  LajosPáhi IstvánPákozdi LajosPoór LajosRajki KálmánStrassner AntalSzabó JánosTakács JózsefTímár JózsefÜrögi KárolyVargha LajosVeizer FerencZéna Gál József

Bartos JánosBartos János B.Bartos JózsefBaumann JakabBaumann MiklósBányai FerencBernáth ZoltánBesztrovics JózsefBóka AndrásBóka PéterBoldizsár LajosBödök LajosCsepelyi IstvánCsepelyi JózsefGyugyi Lajos ifj.Gyugyi LajosHorváth Lajos
19 hadiözvegy és 9 hadiárva siratta férjét, illetve édesapját.
Az első világháború a századforduló fejlődésének kezdeti korszakát vágtaketté. A falu és a fürdőtelep fejlődését egy időre visszavetette.Az első világháború zűrzavaros időszaka után Kőröshegyen viszonylagnyugalmat találunk. A képviselőtestületi jegyzőkönyvek is erről árulkodnak.1919 március végén megalakult a birtokrendező választmány. Tagjai:a községi bíró, a jegyző, a Kisgazda Párt és a SZDP szervezetének vezetői.A földosztás részleteiről azonban csak annyit tudunk, hogy Grósz zsidó bérlőés tulajdonos földjét osztották fel.Az április 7-i községi választásokon az alábbi tagokat jelölték és fogadtákel Kőröshegyen a munkástanács tagjaiként :
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Sarki Papp AndrásMónus GyulaSchundtner JakabGulyás FerencSzárnyasi Jánosid. Varga JánosKocsonya GyulaCsepeli János

Papp JánosAroits ImiéBartos AndrásPapp GáborOrbán GyörgyMarkler JánosBunczi József

Az alábbi 1919. máj. 22-én kelt jegyzőkönyv is bizonyítja, hogy a munkás-tanács nyugodtan és higgadtan döntött fontos kérdésekben. ,,Az elnök olvassa ajárási politikai megbízott 2527. sz. rendeletét, és kéri a jegyző áthelyezésetárgyában határozathozatalát. Határozat: A munkástanács egyhangú hatá-rozattal kimondja, hogy a jegyző áthelyezését nem óhajtja. Indok: A jelenlegijegyző, Razgha Gyula 23 évi itteni működése alatt a nép megelégedését kiér-demelte azzal, hogy tevékenységében mindig csak a község javát tartottaszem előtt s a lakosság ügyeit is mindig jóindulatú igazsággal intézte. ígytehát jelenlegi állásában mindaddig való meghagyása kívánatos, míg eddigiirányelveitől el nem tér.”A május 1-jei ünnepségről a Somogyi Vörös Újság is beszámolt. ,,A Borkútimezőn gyülekeztek az emberek . . . Először a dalárda a munkás Marseillesténekelte, majd ünnepi beszédet mondott Libics Imre, a helyi pártszervezettitkára. ,,A szocializmus elvei” címmel előadást tartott Pfeiferné, Petrik Ilonanyugdíjas óvónő A föld népeihez” c. verset szavalta Libics Teruska, a,, Május piros rózsái”-t pedig Zab Piroska,. . .az ünnepséget a dalárda zárta.” 31919 nyarán Földvár három nagy szállodájában — köztük a Kupa vezér"ben is — , fővárosi iskolás gyermekeket helyeztek el. A Tanácsköztársaságrövid fennállása alatt is gondoskodtak arról, hogy a szegény gyerekek ingye-nesen üdülhessenek a Balaton-parton.
a volt munkástanács elnökének, sarki Papp Andrásnak működéséért a képviselő"testület elismerését és köszönetét fejezte ki. Határozat : A képviselőtestületegyhangú határozattal kimondja, hogy az indítványhoz hozzájárul, a sarkiPapp Andrásnak, a volt munkástanács elnökének a község érdekében kifejtettönzetlen, odaadó munkálkodásáért elismerését és köszönetét nyilvánítja.”1920-ban Molnár Imre lett a segédjegyző. Ekkor a községhez tartozottBalatonföldvár fürdő, Balatonsomos, Gyugy- és Maróc-puszta, Kishegy ésÖreghegy. Lakosainak száma 1877 fő, mindnyájan magyarok. 1083 r. k., 756ref., 14 ev. és 24 izr. lakott a faluban. Házainak száma: 375. Területe: 3958 kh,melyből a községé 58 kh. Szántó 2235, rét 363, legelő 293, erdő 768, szőlő 327,kert 144, nádas 4, terméketlen 1824 kh.A 20-as években gyorsan fejlődő községe a tabi járásnak. A földreformkapcsán az OFB útján 141 kh mezőgazdasági ingatlant osztottak ki, mintegyötven telket parcelláztak, melyre rövid idő alatt 30 ház fel is épült.A 30-as évek közepén, az első világháborúban hősiesen harcoló katonákközül, akik vitézségi érmet kaptak, szintén földet osztottak. Idősebb vitézGáspár István 11 holdat, amit később fia, ifj. Gáspár István örökölt, másikkét társa 6 — 6 kh földet kapott. Gáspár Istvánon kívül Csepelyi Jánosnak,
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Kátai Sándornak, Kovács Andrásnak, Németh Jánosnak és Papp János adóügyijegyzőnek volt vitézségi érme.Az 1920-as években végrehajtott földreform nem az agrárproletárok érde-keit tartotta szem előtt. így történt ez Kőröshegyen is. Itt is csak egy és másfélholdas földterületet kaptak az új gazdák, csak két személy kapott két-két ésketten három-három hold földet a Gyugy-tetőn, tehát nem a legjobb helyen.35 személy jutott földhöz, és valamivel többen jutottak házhelyhez. A telkeketa Kaposvári és a Téglagyári soron, a mai Földvár területéhez tartozó Kossuthutcában osztották.A „proletárföldek” ráadásul elég távol voltak a falutól, a Gyugy-pusztaközelében. A kiosztott földek nagysága házhelyekkel együtt kb. 150 kh volt.Általában katonaviselt emberek kapták.Sor került még 1940-ben is házhelyosztásra. A mai Bercsényi utca akkorépült ki. Ez a 23 házhely állami kisajátítás kapcsán, az akkori földesúr fel-ajánlása alapján jutott az akkori tulajdonosoknak.
1860
1860-1945
1945 -1957

A község fejlődése 1860—1960 között
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------- patak
HHHI e rdőEÍS 1923 -as földosztás
■■ 1923 -és 40 -es házhely
| | 1935 -38 volt vitézi telkek

1945 -ös földosztás és tszcs
| . ■ 1945 -ös házhelyosztás

-o

Al i
Bálványos

Földreform és földosztás 1923 — 1945

A jó módú községben ezután úgy hírlett, hogy mindenkinek van földje.Ezt megcáfolja az 1930. évi statisztika, amely 61 kereső gazdasági cselédetés 89 eltartottat, valamint 178 gazdasági munkást mutatott ki Kőröshegyen.Az utóbbiból 12 többgyermekes, elégtelen keresetű gazdasági munkás is volt.A támogatásra szoruló ínséges családok száma szintén 12, a munkaképteleneképedig négy.A földmegoszlásra jellemző, hogy csak egy 200 holdon felüli bérlet volt a30-as években. A tíz és húsz hold közötti birtokok száma öt. Egy kh-on vagyazon aluli földterületen gazdálkodott 297 család. Egytől öt holdig terjedőbirtoka volt 111 gazdának, és 36-an gazdálkodtak öttől tíz holdig terjedőterületen.Ugyanebben az időben a házhelyre szorulók száma 109, építési kölcsönre13 és tatarozási kölcsönre ketten tartottak igényt.
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1923-ban Molnár Imre lett a fő, illetve körjegyző. Egyik segítője PappJános adóügyi jegyző, aki 1920-ban került Kőröshegyre. Először segédjegyző-ként működött, ö volt a leventeoktató hét éven keresztül.1932-től Szily György a segédjegyző. A közigazgatás munkájában segítetta 30-as évek közepén Zsolnai Jenő is. Ugyanekkor dr. Rimanczy László jegy-zőgyakornok és Kovács Dániel is a községházán dolgozott. 1 940-ben dombóvá-ri Kovács Endre, 1943-ban pedig Bárdos János volt a segédjegyző.A 20-as és a 30-as években katolikus és református népiskola épült két-kéttanteremmel. Mindkét iskolához tanítói lakást is építettek. Ugyanebben azidőben épült a jegyzői lak.A középítkezések közül említésre méltó még a szeszfőzde és a vágóhídlétesítése is.Ebben az időszakban jutott a község távírda és telefonfelvevő állomás-hoz.Ugyancsak ezen idő alatt a község határában Balatonsomos néven fürdő-telep létesült.A fővárosi leventék, valamint cserkészek rendszeresen itt táboroztaka nyári hónapokban. A község a fővárosi gyermeknyaraltatási akcióba isbelekapcsolódott, és erre a célra nem csak helyet, de élelmiszerekkel, sőt pénz-segélyekkel is lehetőséget nyújtott.Kiépült a községet Bálványossal összekötő út, majd pedig a Kőröshegyés Balatonföldvár közötti útszakasz is elkészült.1937-ben a kőröshegyi körjegyzőség lakott helyeinek lélekszáma 1937-ben:
Kőröshegy község 1386
Balatonföldvár 293Gyugypuszta 66Öreghegy 145 1 872Kereki 468Amália-puszta 97 565Pusztaszemes 468Alsómajor 30Kishegy 47 545

A körjegyzőség lélekszáma : 2 982 fő
A II. világháború kezdetén, a tabi járásában, Balatoni öldváron és Kőrös-hegyen is katonai menekülteket helyeztek el. Az 1939. okt. 10-i jelentésszerint Balatonföldváron a Parti, a Mókus, a Júlia nevű villákban háromtábornok, 54 tiszt és 45 sorkatona lett elszállásolva.1940-ben elhelyezett lengyel katonai menekültek a honvédségi tulajdon-ban levő villákban laktak.1943-ban Wladiszlaw Borkowszky hadnagy, építészmérnök a földvárivöröskeresztes kórház építésénél, mint építésvezető dolgozott. Az ő mérnöktervei alapján készült el a kaposvári hősi emlékmű 1945-ben.A kőröshegyi táborban még 1944-ben is érkeztek menekültek. Ebbena táborban még februárban 28 fő, márciusban 45, májusban és júliusban 39 főtartózkodott. A kőröshegyi menekülttábor 1944. július 26-ig működött.A szovjet csapatok 1944. december 4-én este érték el Kőröshegyet.
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A II. világháború vérzivatarában sokan vesztették életüket. Az eleset-kőröshegyi katonák emlékét nem őrzi sem sírkereszt, sem fejfa, sem márványttábla. Legalább így rójuk le kegyeletünket. íme a nevük:Ágyik JánosBalogh JánosBartos Lajosifj . Bende IstvánBóza JenőCsepelyi JózsefCsepelyi GyörgyDankházi AndrásDankházi GyörgyDankházi KálmánDankházi SándorEgervári LászlóEndrédi AndrásErdélyi JózsefFehér JózsefFöldi (Kucserka)GyörgyHorváth ImreRokkantán tértek haza a harctérről Bóka János, Kasza István és KissJános. 26-an maradtak özvegyen és 47 árva siratta édesapját.Itthon estek áldozatul : id. Molnár István, Nyitrai Gábor, Nyitrai Istvánné,Zsóvárné, Nyitrai Erzsébet, Merkler János, Prekker Gizella, Szabó Erzsébet.Német lövedék robbanásától halt meg Kiss Tibor fiatal gyermek.* * *1944 májusában 16 zsidó személyt deportáltak, akik közül csak kettentértek vissza.A II. világháború utolsó hónapjaiban megkezdődött a földosztás. 64kisbirtokos és agrárproletár között 440 kh földet és 97 házhelyet osztottak ki.Az új gazdáknak a földosztáskor csak a műszaki költségeket kellett megfi-zetniük.A kiosztott földek nagy része Gyugy-puszta környékére, Halászó, Alsórétés Tüskéstől délre eső dűlők területére, kisebb része a tó környékére, Mogyoród-ra (Cserédalja), Kishegyre és a Belsőségekre esett.A földosztás után is maradt községünkben 40— 50 földnélküli. Az újgazdák tulajdonát 1947-ben jegyezték be a telekkönyvbe.A házhelyeket a következő helyeken osztották :

Molnár KárolyMónus GyulaPákozdi KárolyPapp András
Horváth JánosHujsz KárolyKedves GergelyKeresztúri LajosKiss ImreKocsis IstvánKocsonya KárolyKovács EndreKovács JánosKovács Józsefifj. Lain JánosLibics György (?)Lidi JózsefLieber KárolyMárvány Gábor

Papp BélaPapp GyulaPapp IstvánPrecker J ánosRajki KárolySamu IstvánSamu JózsefSzabó Pál (révész)Szűcs JenőVajda István
Máté AndrásMolnár Imre Winkler FerencZsilinczki J ános

Somos 51 házhely 2X500 1 000 n. öl4X350 1 400 n. öl45X300 13 500 n. ölPetőfi utca 3 házhely 3X500 1 500 n. ölJózsef A. utca 8 házhely 8X300 2 400 n. ölKossuth utca 1 házhely 1X450 450 n. ölA kastély mellett 11 házhely 1X600 600 n. öl10X300 3 000 n. ölKaposvári út 5 házhely 5X300 1 500 n. ölGyugypuszta 18 házhely 18X300 5 400 n. öl
Összesen 97 házhely 30 750 n. öl 249



Ehhez, a közel 20 kh területű házhelyekhez, hozzá kell még adnunk az1940-ben, a Bercsényi utcában osztott házhelyek kibővítését is. Tudni illika 300 n. öles telkeket 600 n. ölesekre egészítették ki.Az újonnan kiosztott házhelyeken megindult az építkezés a mai Balaton-föld vár területén, Somosban, a Kaposvári és a Balatonföldvár felé vezetőúton. A belterületen is több ház épült. Ezenkívül több régi házat bontottak le,melynek helyére új házakat emeltek.1946-ban Szily György lett a helyettes körjegyző. Ugyanebben az évbenkerült a községházára népmozgalmi nyilvántartónak Molnár Ferenc. 1947-benFaludy Jenő lett a körjegyző. Molnár Ferenc 1949-ben először segédjegyző,majd 1950-ben Faludy Jenő helyett, néhány hónapig, a tanácsok megalakulásá-ig helyettes körjegyzőként irányította a község ügyes-bajos ügyeit*.
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Szó Iád Kerek! [Bálványos

Balatonföldvár önálló község ( 1949 )
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Nehéz körülmények között végezte munkáját a jegyzőség és a képviselő-testület, mert a községháza 1946. jan. 8-án leégett. 1947 januárjában a községvezetősége Maros Sándor, szárszói kőművesmester vállalkozót bízta meg aközségháza újjáépítésével. Az emeletes épület egy év alatt készült el, és mégma is áll.Fontos szerepet tölöttek be a közigazgatás munkájában és a falu irányításá-ban a község bírái is. Az első bíró, akiről az írások is megemlékeznek, BedőFülöp, a török hódoltság alatt, 1572-ben töltötte be ezt a tisztséget. Utódaiközül 1794-ben Antal György az öregbíró, 1801-ben Keserű (?), 1806-ban Ko-vács András, 1811-ben Kapor János, 1847-ben ifj. Papp István a helység bírája.1854-ben Bartos János, 1858-ban Dankházi János. A 20. században, 1902-benBödök Pál, 1919-ben id. Kátai Sándor, a 20-as és 30-as években Pákozdi Gyula,1937-től 1942-ig Kovács András, 1942-től Reider Flórián, 1945-től a tanácsokmegalakulásáig Pákozdi Gyula volt a falu bírája.Országunk államigazgatási beosztása a második világháborút követőidőben alapvető módon megváltozott. A reformok eredményeképpen a kőrös-hegyi körjegyzőség feloszlott, és Kőröshegy, Kereki, Pusztaszemes, valamintaz újkeletű Balatonföldvár önálló tanáccsal rendelkező település lett. Az át-szervezés után Kőröshegyet az 1950-ben alakult siófoki járáshoz csatolták.Balatonföldvár már a tanácsok megalakulása előtt, 1949-ben, az 1949 —5203 —42— 17 I. BM r. értelmében önálló község lett. Az önálló jogot kapottBalatonföldvár kivált Kőröshegy község kebeléből, és 1950. január 1-jévelönálló községgé alakult 2166 kh földterülettel.Balatonföldvár területe a kiválás után Lucs-tető, a Balatonmellék ésFöldvár nevű dűlőkből, valamint a Persevölgyi, az Ágosszigeti és Hosszúrétnevű dűlők egy részéből alakult ki.1950. okt. 22-én alakult meg a helyi tanács. A régi képviselőtestülettől:i tvette a község politikai, gazdasági és kulturális vezetést.A tanácsok megalakulása után a következő elnökök és titkárok irányítot-ták a község életét :
elnökök titkárok

Kovács JánosnéFrányó IstvónSzabó JózsefSzékely IstvánGyurasics ImreMajor BélaBereck Gyula

1950—19521952—19541954—19561956— 19571957— 19581958— 19591959— 19601960— 19721972—19741975—1977

Bodnár MáriaLadics Gábornédr. Kese JenőSzékely IstvánMajor LászlóTulok JózsefSiklósi JánosCzakler IstvánBereck GyulaBerkes László

1950—19521952— 19531953— 19541955— 19561956— 19601960—19741974—1977

A választási harcokban, a sok-sok párt közül ebben a faluban is természe-tesen a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt győzött. Különbözőifjúsági szervezetek is alakultak (EPOSZ, DISZ, KISZ), de ezek nem voltakhosszú életűek, falun nehezen tudtak megkapaszkodni.Az MKP szervezete 1945-ben alakult. 1948-tól azonban csak egyetlenpárt létezhetett az MDP. Tudomásunk szerint az első titkár F. Kovács János
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volt. Az MDP-nek az 50-es években az alapszervezetben 51, a tsz-ben 8, atéglagyárban 3 tagja volt. Az MSZMP titkárai közül Erdős János, BereckGyulai Vargha Gyula, Koch Tiborné és Hencz József.Az 50-es évek lakásviszonyai az országos szinthez mérten is kielégítőek.Falusi szempontból figyelemre méltó, hogy abban az időben, amikor még nemvolt vezetékes vízhálózat, egyre több házi vízvezetékes, fürdőszobás családiházat találunk. Az épületek, a lakások nagy többsége szigetelt, téglából épült,alápincézett száraz, világos lakások. A szobák legalább 75%-ban padlósak.Általában két szoba-konyhás lakásokat találunk a faluban. Egy házra négy-ötszemély jut, egy szobára eső személyek száma két fő.A 60-as években felszámolták a ,,Mocsármány”-i földkunyhókból állócigánytelepet, és lebontották a régi szegényházat is, mely a kiskocsma jég-verme mögött, a Kis utcában a régi csendőrlaktanya épületében volt. 1939-ben egy özvegy és egy hadiözvegy két félárva gyermekével élt ebben. Le-bontás előtt két család öt gyermekkel lakott egy fedél alatt.A 60-as években felépült az óvoda és az új ABC áruház. Rendbehoztáka tanácsépületet. A r. k. műemléktemplomot és a ref. templomot is restaurál-ták. Új ravatalozó is épült.A régi vágóhíd épületéből kialakították a mai, nemzetközileg is ismert„Flekken” csárdát.TÜZÉP telep létesült a faluban, és homokbányát nyitott a termelőszö-vetkezet.A Petőfi Sándor és a Kaposvári, valamint a Kossuth utcában nyolc kmhosszúságban járda épült. Ugyanekkor fásították a Petőfi utcát, és ekkorlétesült a Libics park is.A községet átszelő Malom-árok medrét is ekkor rendezték és kotorták.A „dögkút” rendbetétele, bekerítése is ebben az időben történt.A község önálló létezését és fejlődését bizonyítja az is, hogy az 1969-benelkezdődött ,,Borkút”-i parcellázás 1972— 73-ban folytatódott, és a településkét irányban is fejlődött, és ekkor alakult ki a mai Borkúti és a Széchenyiutca is fi .1971-ben épült meg a két orvosi rendelő és a két orvoslakás is. Ezt kö-vette 1974-ben a Borkút utcai pedagógus lakások építése. Ugyanebben azévben kialakítottak egy játszóteret és megépítették a gázfogadóállomást.1981- ben a Dózsa György utcában gyaloghíd és járdaépítés fejeződött be.Ez a járda a Kossuth utcát a Széchenyi utcával kötötte össze. Ez akkor 44ezer Ft-ba került.1982-ben az összevont óvoda-napközi konyháját alakították ki. A mun-kálatokat 620 ezer Ft-ért végezték el. A tornaterem szociális helyiségeit isekkor alakították ki. Ezt a munkát a kőröshegyi Jobblét MgTsz kőművesbrigádja 283 ezer Ft-ért építette meg. A Somogy Megyei Tanács támogatásá-val BM lakást vásároltak 780 ezer Ft-ért.Ebben az évben újították fel a Kossuth Lajos és a Hegyalja út (ma Borkútiu.) burkolatát. Ekkor történt meg ezeknek az utcáknak a kátyúzása is. Ezek-nek a munkálatoknak az értéke 364 ezer Ft.1983- ban az orvosi rendelőbe és az egészségügyi szolgálati lakásokbaelektromos hőtárolós kályhákat szereltek be. A Dózsa György utcában tanácsiszolgálati lakást vásároltak. A lakásvásárlást a Művelődési Osztály anyagilagsegítette. A lakás 720 ezer Ft-ba került. Ugyanebben az évben aszfaltburkolatúkézilabda-pálya készült el, melyet 320 ezer Ft-ért építettek.
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1984-ben a földgázvezeték építését kezdték el, amit 1985 áprilisában be isfejeztek. Az építkezés összköltsége kétmillió-háromszázezer Ft ,  melyből alakossági hozzájárulás 840 ezer Ft, a vállalati hozzájárulás 460 ezer Ft, a tanácsa fejlesztési alapból egymillió Ft-tal egészítette ki az építkezést.Ugyanebben az évben olvasóhelyiséggel bővült a könyvtár, és két tan-terem és az étkező padlóburkolatának cseréje történt meg. A tanács épületébenlevő lakásból két szolgálati férőhely és egy kétszobás lakást alakítottak ki 7 .Kőröshegynek már a múlt század második felében volt postahivatala.Az első postahivatal az öreg (a mai Petőfi) utcában a „postaházi” Papp Bélaházában, a mai Muskátli vendéglő helyén volt.1871-ben Horváth Lajos volt a postamester. Kisegítő Czotter Irén. Érde-kes a családi kapcsolatok összefüggését megfigyelni egy faluban, ebben a kor-ban. Horváth Lajos postamester lánya Janka, Razgha Gyula körjegyző fele-sége lett. A postamester Zsófia testvérének a lánya, Irén, Bem Imrének, aSzéchenyiek gazdatisztjének a felesége lett.1892-ben már postatakarékpénztár is működött a faluban, és 1922-bena postán már távbeszélő állomás is volt.A 20-as, 30-as években a Belső utcában került a postahivatal a Frank-féleházba. Ekkor (1937) Schédl Szabina a postahivatal vezetője. A 30-as évekvégétől egészen az 50-es évekig újra a Fő utcára került át a hivatal. Ebben azidőben Nagy Albertné, illetve Nagy Albert voltak a postamesterek.Az ötvenes évek közepén a postahivatal egyúttal telefonközpont is,nyolc előfizetővel. (Tanács, orvos, állatorvos, terményforg. váll., Földműves-szövetkezet és gyógyszertár) Azelőtt a balatonföldvári távírda vette fel atáviratokat, és telefonon továbbították azt Kőröshegyre. Ehhez a postahiva-talhoz tartozott Kereki és Pusztaszemes is.Az ötvenes évek második felében Engeleiter Dezső a postamester. Az őszorgalmazására tették át a hivatalt a „száraz” Papp Gyuláék házába. Ekkor243 újság és napilap járt a faluba, és 243 volt a rádióelőfizetők száma is.Az új postahivatalban már Pete Tóth Lászlóné, Rubai Rozália, majdFenyvesi Zoltánná, Sztranyák Éva voltak a postamesterek.

KÖZSÉGÜNK VÍZELLÁTÁSA
Kőröshegy vízellátásának kiviteli tervét a VIZITERV (Vízügyi TervezőVállalat) székesfehérvári kirendeltsége készítette a Kőröshegyi Községi KözösTanács megbízása alapján, 1974 őszén.A szerződéstervezet összeállítása előtt, 1974 nyarán, a DRW a regionálisvízműhöz való csatlakozás lehetőségét biztosította, illetve javasolta.A napi átlagos vízigény a tervezéskor 414,65 m 3/nap.A regionális vízműhálózat NA 300-as vezetékéről a 70-es sz. út és a Platán-sor keresztezésénél történik a lecsatlakozás. Az átemelő vízmüvet a somosiközségrész déli részén, az akkor tervezett lakótelep mellett alakították ki.A 200-as távvezeték a már közművesített somosi községrészen haladkeresztül.A 200 m 3 -es magastározó medencét a község déli részén építették meg.A 3,8 km hosszú 150 mm-es átmérőjű vezetéken nyomják át a vizet a magas-tározóba.
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(Ekkor Major Béla elnök, Bereck Gyula titkár és Berkes László ügyintézőirányította az ezzel kapcsolatos teendőket.)Két évnek kellett eltelni, mire az összes érdekelt féllel megegyeztek avízműhálózat kiépítésében.Egyeztetni kellett a Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, a DRVV-vel aregionális hálózatra való csatlakozás ügyében.A KPM kezelésében levő utak mentén húzódó vezeték, valamint a 7-esműút alatti elvezetésével kapcsolatban szabott meg kikötéseket. A tervezendővíznyomó vezeték a KPM Igazgatóság kezelésébe tartozó Kaposvár — Szán-tód és Balatonföldvár — Kőröshegy útszakaszának csak a közút árkán kívül,annak mindkét oldalán való elhelyezéséhez járult hozzá, ezért a falu belterüle-tén a legtöbb helyén a járdaburkolatot fel kellett szedni.A járda vonalában párhuzamosan haladó postai kábelekkel kapcsolatbana Postaigazgatóság emelt kifogásokat. Meghatározta, hol vezethető át a 7-esműút alatt a vezeték.A Gáz- és Olajszállító Vállalat üzemeltetője a GOV meghatározta, hogy azolajvezeték alatt 50 cm-re kell vezetni a vizet, a keresztezés helyén pedig öt-ötméterre védőcsőbe kell burkolni a csöveket.A Siófoki Tűzrendészeti Parancsnokság pedig meghatározta a tűzcsapokhelyét és az oltóvíz mennyiségét.A tervezett hálózat 1980 — 81-re elkészült, és mintegy 500 ingatlant láttakel ivóvízzel.Az évek folymán több magántársulás csatlakozott a meglevő rendszer-hez. így eljut az ivóvíz az öreghegyi szőlőkbe, a persevölgyi kiskertekbe ésszőlőkbe, valamint a Borkútnak nevezett településrész házaihoz és pincéihez.Napjainkban a faluban 615 fogyasztót tartanak nyilván.

A KÖZSÉG VILLAMOSÍTÁSA
A déli part legelső villanytelepe a Kőröshegyhez tartozó földvári villatelepen1894-ben épült. Már a fürdőtelep megnyitásának évében a terület világítása„villamos” ív és izzólámpákat alkalmaztak. Tehát már a múlt század végéneste is nyugodtan sétálhattak a vendégek.A térség első „villamos műve” 1912-ig szolgáltatta az áramot.A Hazai Villamossági Részvénytársaság vállalkozott az első világháborútközvetlenül megelőző években arra, hogy a Balaton körül néhány fürdőhelyetvillamos energiával lásson el.A Balatonvidéki Villamos Rt. néven működő egység már 1913-ban építettegy központi áramfejlesztő telepet Aszófőn. Az elektromos áramot Aszófő —Tihany — Szántódon keresztül juttatták el, a Balaton vízszintje alatt, ún.mederkábelen, a balatonszántódi, illetve zamárdi kábelházig. Innen jutott el,már az első világháború előtt, az elektromos áram a fürdőtelepig, majd későbba községbe is eljutott az elektromos áram.A Balatonvidéki Villamos Rt. villamosítási akciójának keretében 1922-ben került sor Kőröshegy község villamosítására. Bekapcsoláskor 80 házbavezették be a villanyt.A község villamosenergia fogyasztása állandóan nőtt. 1927-ben, akkormég számottevő ipari áramfogyasztóként a Schifferer-féle gépesített asztalos-
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műhelye, majd 1942-ben a Horváth-féle asztalos üzem és a szikvízgyár lépett.A községben egyre több és több vízvezetékes lakás kért ipari áramot.Az 50-es évek közepén a Kereki gépállomás 380 V-os árammal működőhegesztője is Kőröshegyen működött. Téli ipari fogyasztó volt a mozi is.1922-től 1954-ig Kőröshegy Szántód felől kapta a szekunder vezetékenaz áramot. Ez akkor kevésnek és gyengének bizonyult. A Szántódnál lekapcsoltvezeték helyett Balatonföldvár—Kereki—Pusztaszemes felé vezető primerhálózatból a Hosszúréti-dűlőn keresztül vezették át a transzformátorhoz,így Kőröshegy közvetlen magasfeszültségű, elsődleges áramtápláláshoz ju-tott, mely lehetővé tette, hogy 1954 negyedik negyedében a község külsőperemén lakók régi sérelme orvoslásra találjon, és villamos áramhoz jussona Kaposvári és a Bercsényi utca is. Ugyancsak szükségszerű és égető fontos-ságú lett volna a további fejlődés szempontjából a balatonföldvári, vagyis aDózsa György utca villamosítása is. Ezzel együtt a kb. 80%-os villamosításmegközelítette volna a községben a 100%-os villamosenergiával való ellátását.Végül is az Új sor, vagyis a Bercsényi utca és a Somos-telep villamosítá-sára 1958-ban került sor.Később a Borkút nevű rész villamosítását is megvalósították. Több helyena villamoshálózat bővítésére is sor került.Jellemző Kőröshegy villamoshálózat fejlődésére, hogy amíg 1954-ig egy dbtranszformátor állomás elegendő volt a község villamosenergiaellátására,addig napjainkban hat db üzemel, de ebben a hatban nem szerepelnek atermelőszövetkezetek és egyéb nem kommunális fogyasztókat ellátó állomá-sok. 1977-ben teljesen átépítették a település egész területén üzemelő kisfeszült-ségű hálózatot.Ezzel egyidőben a Petőfi Sándor, a Kaposvári és a Dózsa György út egyrészén ún. korszerű — HGL izzós — közviíágítási lámpákat szereltek fel.1987 —88-ban a hagyományos — izzólámpás — közvilágítási lámpates-teket az egész község területén HGL izzós lámpákkal cserélték fel.Napjaink fejlődését érzékeltető és tükröző néhány jellemző adat közsé-günkre. 12 üzemelő transzformátor állomás működik községünk területén.A kisfeszültségű elosztóhálózat hossza 13 km. A bekapcsolt fogyasztók száma750. A felszerelt közvilágítási lámpák száma 194 db. A község 1988. évi összesfogyasztása 220 ezer kwh volt.Említésre méltó, hogy a szőlőhegyeket és az ún. zártkerteket csaknemteljes egészében villamosították.A villamosenergia-ellátás szempontjából történő legnagyobb eseményaz 1988 őszén elkészült és üzembe helyezett 120/25/20 kV-os alállomás, amelya MÁV-val közös beruházásban készült. Ez a létesítmény a környező települé-sek ellátását nagymértékben megnövelte. Ez a transzformátor állomás látjamajd el a villanlosított vasútvonal egy részét is energiával.A valamikori Balatonvidéki Villamosítási Rt-től, az államosítás után aDéldunántúli Áramszolgáltató Vállalat (Pécs), a DÉDÁSZ vette át a felada-tokat, és a déli part energiaellátásáról az üzemigazgatóságokon, illetve kiren-deltségeken keresztül gondoskodik. Ilyen működik Balatonföldváron. Idetartozik a zamárdi kapcsoló- és áramelosztó telep, valamint Kőröshegy, Kereki,Pusztaszemes, Bálványos és Balatonföldvár.
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TÜZOLTÓ-EGYESÜLET
A kőröshegyi tűzoltó-egyesület a múlt század végén alakult.1932-ben a „Köteles Tűzoltó Testület” parancsnoka Józan Ambrus ref.tanító volt.Már a harmincas években is szép sikerrel szerepelt különböző tűzoltó-versenyeken. Szereplőgárdája több népszínművet adott elő. Énekkara is volt.Az ötvenes években a tűzoltócsapat elismert gárdája a járási tűzoltóver-senyeken három egymásutáni évben győztesként került ki.A siófoki járásban elsőnek a kőröshegyi tűzoltócsapat kapott nagymotorosfecskendőt jó munkája jutalmául. Sajnos a tűzoltószivattyú motorja az öt-venes években csak a község kútjaiból volt képes vizet szivattyúzni. Ez kb.nyolc méter mélységet jelentett.A tűzoltószertár a község középpontjában Petőfi utcában található.Felszerelése: motorfecskendő, kézifecskendő, kisfecskendő tűzoltó lajt(vízszállító kocsi) stb.Érdemes megemlíteni, hogy régebben, a nyári tűzszolgálat idején, a ref.templom tornya tűzmegfigyelő-helyként szerepelt.1960-tól Kocsonya Rudolf volt a tűzoltó parancsnok egészen 1974-ig.A szertáros Horváth Lajos volt. Ebben az időben egy új két szerállásos tűzoltó-szertár is épült.

BALATONSOMOSI FÜRDŐEGYESÜLET
A kaposvár—szántódi országúttól keletre, a műúttól mintegy 200 m-reháromszög alakban terül el Somos. Valamikor Kőröshegy úrbéres telkes gaz-dáinak birtoka, amely régen legelő volt.Razgha Gyula egykori kőröshegyi körjegyző és Lőventritt Sámuel ke-reskedő vették meg, és parcellázták egy mérnök irányításával. Harminc telekmég 1926-ban elkelt. Két villa még ugyanebben az évben felépült. A többivillát később, de még a II. világháború előtt építették fel. Egy telket iskolánaktartottak fenn.Villany a fürdőtelepen az alapítás óta van. Az utcai világítást akkor mégnem tudták megoldani a hatalmas lombú fák miatt.Ezen a területen alakult meg 1936-ban a Balatonsomosi Fürdőegyesület.A balatonsomosi teleptulajdonosok alapították. Induláskor 23 tagja volt azegyesületnek.A tisztikar elnökből, alelnökből, titkárból, ügyvezetőből, jegyzőből, pénz-tárosból és ellenőrökből állt. Hat választmányi tag működött közre.Már az első években befásította a Balatonhoz vezető utat, a strand éskabinok környékét is.Az egyesület bevétele az évi tíz P-ős tagdíjakból és a vendégek hozzájá-rulásából tevődött össze.Tagjai :Balázs Géza gimn. helyettes ig.Bállá KatóBauer Emil műépítészdr. Décsi Lajos ügyvédT. Derzsi Mihály nyug, plébánosdr. Gáspár Pál gimn. igazgató
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Gyurkó László Hangya vezértitkárHorváth Béla gimn. ig.Kaiser Jenő nyug, postafőigazgatóLászló Gyula tisztviselőLutsch ArtúrMolnár József MÁV főintézőMolnár Viktor iparügyi miniszteri tanácsosdr. Pilis Károlynédr. Marczell Mihály prelátus, egyetemi tanárdr. Radványi Kálmán gimn. tanárdr. Pintér Jenő nyug, tankerületi főig.dr. Szabó Sándor nyug. gimn. tanárSzatmári Ferenc asztalosözv. Szenteh IstvánnáSzidarovszky János gimn. tanárözv. Varga IstvánnáVass Béla mérnök
Az egyesület feladata az utak, kocsiutak rendbetartása, gyalogutak ka-vicsozásának felújítása, fásítás, a strand kezelése Kőröshegy község segítségé-vel és azzal karöltve.A fürdőegyesület tagjainak joguk volt a kőröshegyi strandon kabintállítani.Az egyesület tagjai öt kivételével mind budapesti illetőségű volt. A 40-esévek elején 16 villa, két családi ház épült, öt telektulajdonosnak még nem épültfel a villája10  .A fürdőegyesület 1948-ig működött. Utána még 1953 és 54-ben két villaépült, és 1954 tavaszán a teleppel szemben megnyílt a Fóris-féle vegyeskeres-kedés, mely a fejlődő telepet és a környéket alig tudta ellátni. (A telep továbbifejlődéséről külön fejezetben szólunk.)

EGYÉB EGYESÜLETEK
Az említett egyesületeken kívül a következők működtek még Kőröshegyen:

Kőröshegyi Polgári Lövészegyesület 1930Vezetője Molnár Imre jegyző és Zsolnay Jenő s. jegyző 1936-ban 26 tagja volt.1940-ben feloszlatták, vagyonát a Levente Egyesületnek adták át.
1943. márc. 23.A körorvos irányítjaA vezetőség ua., mint a Gazdaköré„Falu” Magyar Gazda és Földműves SzövetségCélja: gazd. szoc. kult. 1943. jún. 13.76 tagDíszelnök : Széchenyi Gyulaelnök : Molnár Imrealelnök : Magyar János, Kozma BélaVálasztmánya : Szili György h. jző

Kőröshegyi Fiókszövetkezet
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Vadásztársaság I. sz. 1946. aug.Elnök : Kátai SándorVadászmester : Reider Flórián (Csak neki volt fegyvere)Alelnök : Kiss Károly+ 21 tagIde tartozott Endréd, Bálványos, Kereki, PusztaszemesKőröshegyi ,, Sólyom” Vadásztársaság 1947.Elnök : Reider FlóriánVadászmester: Szülök Imre
Keresztyén Ifjúsági EgyesületAlakulási éve : 1923 . szept. 1 8 .Már alakuláskor kimondták, hogy célja ne csak bibliaolvasás és műkedve-lői előadásra való készülés legyen, hanem a falu kulturális felemelkedés ügyétvegye programjába.1938. szept. 1 —3. között részt vettek a balatonszárszói ifjúsági konferen-cián.1939. jan. 1 1-én 31 ifjút avattak fel.1940-ben már új otthona volt a ref. ifjúságnak.1941-ben 25 tagja volt a KIE-nek.1940- ben leány, nőegylet és asszonykor is alakult.1941-ben a leánykörnek 15 fő tagsága volt.

MEZŐGAZDASÁG
A 30-as és az 50-es évek mezőgazdasági termelése annyiban változott, hogya község földterülete, Földvár kiválása után, kisebb, illetve kevesebb lett.-A földterület nagysága :

a 30-as években az 50-es években
szántó 2 235 kh 2 045 khrét 363 kh 300 khlegelő 293 kh 183 khSzőlő 327 kh 263 khkert 144 kh 43 kherdő 768 kh 749 khnádas 4 kh — khterméketlen 1 824 kh — kh

összesen : 5 958 kh 3 585 kh
A számadatokból is kitűnik, hogy a terméketlen terület a Balaton vizével,a nádasokkal együtt csökkentette a község területét legnagyobb mértékben,ugyanakkor százalékos arányban növekedett Kőröshegy község mezőgazda-ságilag megművelhető földterülete. Az erdő nagy része Kőröshegy területéheztartozott.
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A szántóföld nagysága az 50-es években a következőképpen oszlott meg :
a kenyérgabona vetésterületetakarmánygabona és kukoricaolajosnövényekipari növényekszálastakarmányokgyök és gumósokegyéb növények

725 kh565 kh62 kh37 kh147 kh135 kh374 kh
2 045 khösszesen :

Az ötvenes évek átlagtermései: 19541953búza 9, 2 q 8, 2 qrozs 8, 5 q 7, 4 q
ősziárpa 10, 4 q 9, 9 qtavasziárpa 8, 4 q 7, 7 qtengeri 14,— q 15,— qzab 7, 9 q 8, 1 q
Annak ellenére, hogy községünk dolgozó parasztjai az istállótrágya melletta műtrágyát is használták, az átlagtermések alacsonynak mondhatók.A 147 holdon termelt szálastakarmány az állatállomány növeléséhezkevésnek bizonyult. A takarmánynövények közül a vörösherét, a baltacímetés a lucernát termelték. A szálastakarmányok hét %-át a pillangós növényektették ki.Ebben az időszakban csak 80 fejőstehén, 40 anyakoca és 80 anyajuh volta község lakosainak a birtokában. Az állatállomány a II. világháború előttiállapotokhoz viszonyítva nagyon visszaesett. A lóállomány viszont emelkedett.A 30-as években 150, az 50-es években 250 ló segítette a földművesek munká-ját. A lótenyésztéssel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy községünkben1949-ben állami méntelep létesült. A méntelep téli —nyári állomásként műkö-dött. Hat apaállat volt az istállóban. Fedeztetés azonban csak négy hónaponkeresztül, március 1-jétől július 1-jéig történt. (A méntelepen elhelyezett há-rom bika a szarvasmarhatenyésztést szolgálta).A lóállomány a magyar parlagi, a hidegvérű muraközi és a melegvérűféltelivérekből tevődött össze. A szarvasmarha fajták a következők: a „riska”,a bonyhádi, a hollandi és a szimentáli. A sertések közül a mangalicát és afekete és fehér angol hússertést tenyésztették. A gyapjas mer inói juhot és afehér magyar tejelő kecskét tartották a faluban. Baromfiból a parlagi és aplymut tyúkot, az emdeni és a magyar ludat és a bosnyák pulykát fogyasz-tották.A II .  világháború után meglevő erdő nem a legjobb állapotban volt.Területe megközelítette a 800 holdat. Napjainkban községünkben 173,6hektár állami és 315,8 ha termelőszövetkezeti erdőterület van, ami kataszt-rális holdra átszámítva kb. 850 k. holdat jelent, tehát valamivel nagyobbaz erdőterület, mint a II .  világháborút megelőző időben.
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összetétele is megváltozott. Legnagyobb része ma is cser, ezt követinagyságrendben a kocsányos és kocsánytalan tölgy, majd az akác és a gyertyán,de megtalálható erdeinkben a virágos kőris, a juhar, a szil és a fekete fenyő is.A Kiserdőben levő akácost, a vértetű pusztítása miatt ki kellett termelni.A község északnyugati részében 3,3 ha fenyőt telepítettek.A kitermelés rendszeresen folyik, az előírt üzem tervi vágási fordulókatbetartják.A kitermelt fa 60%-át ipari célokra, 40%-át pedig a lakosság szükségletei-re fordítják.A jelenlegi állapotot a mellékelt térkép alapján lehet a legjobban érzékelni.1. A Halászói erdő a 4-es tábla is. Valamikor uradalmi erdő volt. Cseres,tölgyes, akácos. Egy része legelő, mellette dióval beültetett terület.2. A közbirtokosságé volt. Csere folytán a tsz a 13. C táblát kapta meg.A völgy akácos, az oldal tölgy, a tető cseres, hársas.3. Akácos és cseres, a hegytető elegyes és tölgy, a völgyben nyár díszük.A Feketés erdő B és D táblája magas kőris, az F tölgyes, az A és az E erdeifenyővel, a H kanadai nemes nyárral, a C duglásszal van beültetve. Ez voltvalamikor a Széchenyi birtok, középen erdészházzal. Ez azonban a másodikvilágháború előtt tönkrement. Ebben a táblában volt a „Sasfészek”.5. A tsz az 50-es évek elején telepítette a 3,3 ha-nyi területet fenyővel ésvegyes fanemekkel.8—9 — 10. A Dorongos 8 .CD táblája, valamint a 9.C D gyertyános, tölgy éscser. Itt volt a Legeltetési Társaság erdeje a Paperdő és öregerdő egy része.A 10. táblában volt az ún. Hármasfa, vagy Hármas cserfa. Ebbe az erdőrészbevezetett a Somoson keresztül a 12 öles széles Csapás. Ezen keresztül ju-tottak el az állatok a legelőre.13. Ez a tábla akácos. A 14-es számú szintén. Ez a tsz-é volt. Ezt kellett avértetű miatt kiirtani. A 12— 13-as tábla tulajdonképpen a Baksakútierdő.Valamikor Kőröshegy és környéke, Kereki, Pusztaszemes, Bálványos,a Széchenyi és a Satzger családok nagyvadas vadászterülete volt. Kerekihatárában, a vár környékén bekerített vadaskert létesült, és vadászkastély isépült. Főleg dámvadakat tenyésztettek itt. A pusztaszemesi „Levelesi” és„Sárkányerdő”-ben szarvasokat, őzeket tartottak. Az utóbbi évtizedekbenés napjainkban a vaddisznóállomány szaporodott el.Párás völgyeinkben, a Malom-árok mentén, nádas tavaink környékénés a berkekben elég sok szárnyas vad tartózkodott. Napjainkban a Szántódi--félsziget és a berkek lecsapolása után a vízi szárnyasvad-állomány megcsap-pant.Kőröshegy határában, a községtől 2,5 km-re van a szántódi csemetekert.1935-ben létesült 16 kh területen. A balatoni fásítás céljait szolgálja azóta is.A II. világháború után 14 holddal növelték a kert nagyságát. 1947 óta azországos telepítési terv szolgálatába állították. 1953-ban újabb 30 holddalbővült. Jelenleg tehát 60 holdon a legkorszerűbb agrotechnikával, gépesítéssel,öntözéses berendezéssel folyik a gazdálkodás.A méhész-szakcsoportnak 15 tagja száz méhcsaládot tartott. Az egészfaluban ekkor a méhcsaládok száma megközelítette a 250-et.A kereki gépállomás, mely községünktől három km-re van, 1950-benlétesült. Azóta községünk is igénybe veszi szolgáltatásait. Dolgozó paraszt-
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ságunk főként trágyahordáshoz, behordáshoz, betakarításhoz, másodsorbana szántás-vetési munkálatokhoz kéri a gépállomás segítségét. A gépállomásnövényápoló- és védő, rendsodrógépekkel és kombájnnal is rendelkezik.Az ötvenes években az egyénileg termelők a földterület közel 70, a ter-melőszövetkezeti csoport kb. a tíz és az állami erdőgazdaság húsz %-án gaz-dálkodik.Ugyanebben az időben az egyénileg termelők birtoknagysága a követ-kezőképpen oszlott meg :
0— 1 holdig1— 5 holdig5—10 holdig10—15 holdig15—20 holdig20—25 holdig

106 fő154 fő84 fő32 fő11 fő________________2 főösszesen: 389 fő
Halászatról már az előző fejezetekben is szóltunk, most csak annyit, hogy akőröshegyi halastó gátjait 1924-ben erősítették meg. Attól kezdve intenzívhalgazdálkodás folyt, ugyanúgy, mint a földvári halastóban. Ebben a halastó--rendszerben főleg tükörpontyot tenyésztettek.A 30-as években a bérlő, illetve az új tulajdonos rendbehozatta a halas-tavat. 1937 áprilisában 21,70 q pontyivadékot szállítottak a kőröshegyi tó-gazdaságból a Balatonba, az akkori Balatoni Halászati Részvénytársaságnak.1969. jan. 1-jével a kőröshegyi halastavat is, 42 kh területtel, a BalatoniHalgazdasághoz csatolták. Azóta a balatoni halasítás céljait szolgálja.A következő néhány számadatból képet kaphatunk és következtethetünkaz ötvenes évek mezőgazdasági áruforgalomról. Az 1953. év termény felvá-sáriás adatai és az értékesítésre elszállított termények, termékek:
búza 15 vagon tengeri 17 vagonrozs 1 1 vagon napraforgó 6 vagonárpa 6 vagon bükköny 1 vagonzab 0,5 vagon burgonya 6 vagonbor 436 hl bab 0,5 vagon

Állati termékek:
sertés 155 q süldő 5 qszarvasmarha 137 q baromfi 32 qvágójuh i i  q tojás 30 qgyapjú 2 q tej 565 hl

Gyümölcs :
meggy 2 vagon körte 0,5 vagonbarack 0,5 vagon szilva 1 , — vagonpaprika 0,5 vagon paradicsom 2,— vagyonszőlő 12,— q mákgubó 30,— q
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A felsorolt áruk részben a kötelező beadásból, a szabad felvásárlásból és aközvetlen piacra szállított mennyiségekből tevődnek össze.Az áruk szállítását vonaton, a Szántód—Kőröshegy állomáson keresztülbonyolították le, közúton a MEZŐKÉRT és a BARNEVÁL teherautóvalszállították az árut Siófokra, Kaposvárra, Budapestre.Az 1904-ben alakult Balatoni Szövetség a Balaton fejlesztésének mindenvonatkozásában kezdeményező és alkotó munkát végzett. Közreműködésével1936-ban megalakult a Balatoni Gyümölcstermesztők Egyesülete. Éventeközösen a Balaton különböző helyein gyümölcs-, szőlő-, borkiállításokat,borhetet, vásárokat, versenyeket rendezett.Ezeken a rendezvényeken néhány kőröshegyi gazda is részt vett. Dankhá-zi Sándort a Balatoni Szövetség és a Balatoni Gyümölcstermesztők Egyesületé-nek 1941. évi balatonfüredi gyümölcs- és borkiállításán a bíráló bizottság akiállított szép gyümölcsökért ezüst oklevéllel tüntette ki. Ugyanekkor az 1932.évjáratú borát szintén ezüst oklevéllel jutalmazta. Ugyanott a DunántúliMezőgazdasági Kamara az 1936. évi rizling boráért ezüst oklevelet nyújtottát. Szép eredményt ért el ezen a rendezvényen Kovács I. András szőlősgazda is.1954 januárjában a siófoki járás dolgozó parasztsága szőlő- és gyümölcs-termesztési ankétot tartott Kőröshegyen. A szőlőtermesztő gazdák kiállí-tást is rendeztek. Ugyanekkor a környező községek szőlőtermelő gazdáinakátadták termesztési és borkezelési tapasztalataikat.A szőlőtermesztésben élenjáró gazdák, Boka Géza, Kovács I .  András,Kovács Károly, Kovács Gyula, Papp M. András és Tóth Dezső ismertettéktermelési, termesztési és borkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat.Házi borversenyt rendeztek a község szőlősgazdáit már 1947, 1949 és 1954-ben is, melyre a szomszéd települések szőlőgazdáit is meghívták.1983 óta minden évben rendszeresen megrendezik a községi borversenyta Hazafias Népfront Községi Bizottsága, Bödök Lajos és Pavlek Ferenc elöl-járó irányításával. Az itt zsűrizett borok közül több, a körzeti, a megyei, sőtaz országos versenyeken is, több aranyérmet szerzett.Napjaink szőlősgazdái közül pl. Rajki Sándor az elmúlt 15 évben 43 aranyés 27 ezüst oklevelet szerzett.De a kőröshegyi szőlősgazdák közül még nagyon sokan dicsekedhetnekboraikkal. Több aranyérmet szereztek ezeken a versenyeken, többek között,Bödök Lajos, Geiger György, Gulyás Géza, Gulyás Pál, Horváth László,Kovács Jenő, Kovács Gyula, Papp János és még sokan mások.* * *A kőröshegyi Táncsics tsz. a volt uradalmi „Halászópuszta” (másnévenMaróc-puszta) birtoktestté alakult a múltban ott dolgozó béresek és uraságicselédekből. 1949. márciusában 12 önként jelentkezett család, illetve tag 120hold földdel alakította meg a község első tsz-ét. Az alapító családoknak nemvolt földje, csak a később belépők vitték be földjeiket és jószágaikat.A tsz földterülete és taglétszáma a következőképpen alakult :
Év tag földterület belépett kilépett
1949 12 120 kh 12 —1950 20 160 kh 8 —1951 54 382 kh 34 —1952 34 382 kh — 201953 37 382 kh 6 ■31954 40 382 kh 3 —
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A földterület a következő dűlőkben volt :
Halászó-pusztaGyugy-pusztaBelsőség» CserédaljaKishegy

összesen :

220 kh.155 kh4 kh2 kh1 kh
382 kh és 26 kh háztáji

1951-ben hat férőhelyes istállót építettek. Még ugyanebben az évben egy 200férőhelyes sertésólat javítottak ki.1953-ban öt hold gyümölcsöst telepítettek. A következő évben államsegély -lyel húsz ló számára építettek új istállót. Az épületeket a tsz kebelén belüldolgozó iparosok építették.1951 — 52 — 53-ban a termelőszövetkezet gyapotot is termelt 2— 5 holdon.Az első két évben még 3 q körüli termést hozott, a harmadik évben, a fagymiatt, egyáltalán nem termett gyapot.1952- ben négy holdon gumipitypangot is ültettek. Ugyanebben az évbenöt holdon keresztsoros vetéssel kísérleteztek, amely holdanként egy mázsaterméstöbbletet eredményezett. 1954-ben négy hold kertészetet létesítettek.
Terméseredmények :

1952 1953 1954 1955
búza 7,5 10,0 6,3 11,0rozs 10,0 9,0 8,0 10,0
őszi-tavaszi árpa 8,5 10,5 4,3 14,0zab 0,0 0,0 3,0 7,0tengeri 4,0 15,5 14,0 15,0burgonya 0,0 0,0 60,0 76,0napraforgó 0,0 0,0 15,0 8,0tak. répa 0,0 0,0 80,0 200,0vöröshagyma 0,0 0,0 43,0 50,0paradicsom 0,0 0,0 60,0 30,0paprika 0,0 0,0 12,0 60,0káposzta 0,0 0,0 0,0 50,0dinnye ,0,0 0,0 0,0 70,0
1956 tavaszán a tsz kertészete a siófoki járásban az első helyen állt. Ugyanezév tavaszán fejezte be a tsz öt hold szőlő telepítését.A tsz darálója előnyösen működött ebben az évben a csoport hasznára.
A tsz állatállománya:

1952 1953 1954ló 19 db 23 db 19 dbszarvasmarha 31 db 37 db 23 dbsertés 288 db 184 db 143 dbjuh 149 db 158 db ?
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1953-ban egy munkaegységre a következő részesedés járt:
gabona 4,56 kg árpa 0,86 kgdió 0,21 kg zab 0,44 kgtakarmányrépa 6,— kg bor 0,30 1burgonya 1,91 kg pénz 4,35 Ft
Ebben az évben a legjobb dolgozó 349 munkásegységet teljesített. A legjobbmunkateljesítőn kívül még többen értek el 300-on felüli munkaegységet.Abban az időben egy brigád három munkacsoportban dolgozott. Üzemipártszervezet is működött a tsz-ben.
A termelőszövetkezet földje művelési ágak szerint :

szántó 317 khrét 17 khkert 7 khszőlő 5 khlegelő 26 kherdő 3 khadómentes tér. 7 kh
összesen: 382 kh + 26 kh háztáji.

A kereki ÁMG (Állami Mezőgazdasági Gépállomás) a tsz munkáját gépeivelsegíti. 1953-ban a szántás mintegy 70%-át, az aratás 40%-át végezte el.A tsz-nek 1954 óta szakképzett agronómusa volt. Az állatorvos rendsze-resen ellenőrizte az állatállományt.A tsz első elnökei, vezetői: Dinnyés Lajos, Komlódi Sándor és KubaiKároly voltak. 1951-ben Németh Ferenc, 1953-ban Guttmann János irányí-totta a tsz-t. Utóda Fejes János lett.1956 őszén feloszlott a tsz.Az 50-es évek tsz alakítási kísérletek érdekes képet mutatnak Kőrös-hegyen. Azt már láttuk, hogy legelőször a III. típusú Táncsics tsz jött létre1949-ben.1951-ben alakult a II.  típusú Kossuth tsz, melynek első elnöke Papp János,1952-től Geiger György vezette a középparasztokból álló tsz-t. Ez a szövetke-zet 1953-ban feloszlott.A szőlőhegyen is alakult egy I. típusú tsz. Ennek Rajki Sándor volt azelnöke. Ez is rövid életű tsz-nek bizonyult.Az 1955 őszén alakult Gyugy-pusztai ,,Űj Élet” termelőszövetkezet azott lakó fiatalabb korosztály tagjaiból tevődött össze. A 13 család, 18 tagja247 kh földön gazdálkodott. A földterület megoszlása :
5 kh rozs35 kh kukorica10 kh tavasziárpa15 kh é velős pillangó3 kh burgonya12 kh zabosbükköny

80 kh búza14 kh ősziárpa30 kh len10 kh bab3 kh takarmányrépa10 kh napraforgó20 kh legelő és háztáji
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Két pár ló, 11 szarvasmarha és tíz borjú. Értékes a tsz szarvasmarhatörzse.Ez a tsz csak egy évig működött.Az 1956 őszén feloszlott Új Élet tsz, még ugyanezen év decemberében„Dózsa” néven újjáalakult, és a Táncsics tsz-szel fogott össze, és „Alkotmány”néven új tsz-t alapított”.1959-ben alakult a III.  típusú „Béke” tsz, melynek elnöke Geiger Györgylett. Még ugyanebben az évben a Béke tsz egyesült az Alkotmány tsz-szel,és Geiger Györgyöt választották meg elnöknek. 1961. jan. 1-jétől Bödök Lajos,majd Honti István irányította a tsz-t. 1976-tól pedig Bessenyei György lettaz elnök.
Ennek a tsz-nek a földterülete 1960 és 1980 között nem változott.

1470 kh szántó600 kh erdő200 kh rét200 kh legelő200 kh szőlő
összesen : 2670 kh

1961-ben a Cserédalja dűlőben öt hold rizlinget telepítettek. 1963-ban pedigújabb 50 hold területet ültettek be szőlővel. 1964-ben már betonoszlopokközötti alacsony kordonra, 2,40 m-es sorközre száz hold olaszrizling telepítésefolyt, melyhez az akkori Balatonboglári Állami Gazdaság adott segítséget.Tíz évvel később, 1975— 76-ban 50 hold rizlingszilváni telepítésére kerültsor. A „Jobblét” 1981 -re kiváló szövetkezet lett, megkapta a MT kitüntetőoklevelét.Ekkor 240 tagja volt és 1540 ha földterülettel rendelkezett. Ebből aföldterületből azonban csak 627 ha volt a szántóföldi tábla.
Termelési értéke: 1975-ben 21 millió Ft1980-ban 31 millió FtNyeresége: 1975-ben 2,2 millió Ft1980-ban 4,4 millió Ft volt.
Ekkor már 116 ha szőlőbirtoka volt ennek a közösségnek. Búzából 43 q, kuko-ricából 46 q, árpából 36 q termett hektáronként.Magyartarka szarvasmarhaállományuk 1975-ben 2020 1 tejet adottátlagban. Ez a szám 1980-ra négyezer 1 lett.Juhállománya ugyanebben az időszakban 327-ről 1500 db-ra szaporodott.Ekkor 9 mérnök, 14 technikus és 34 szakmunkás dolgozott a tsz-ben.Mivel a szőlő a község, illetve a tsz életében fontos szerepet játszik nap-jainkban is, tekintsük végig az elmúlt néhány év változásait.Az 1963 —64-ben a Cserédaljai és Somosi dűlőben történt 90 ha-os olasz-rizling táblát 1985 — 86-ban selejtezték. Csak az 1975 — 76-ban telepített 30ha-os rizlingszilváni telep maradt meg a Cserédaljai és Tekenősi dűlőben.A Boroc-hegyi 7 ha-os olaszrizling még napjainkban is terem.
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A Kishegy, a Papútja és a Persevölgyi dűlőben napjainkban három szőlő-tábla található, melyet három lépcsőben telepítettek.Az első tábla ültetése 1983-ban történt 3,5 X 1,2 m távolságra. A területnagysága 20,6 ha. Az egész táblán zöldveltelinit találunk.A második tábla 1984. évi ültetés 2, 5X1,2 m-es távolságú sorokban levőolaszrizling, melynek területe 24 ha.A harmadik táblát 1985-ben telepítették. Ez a terület 18 ha-os, 3,5 X 2,4m-es ikertőkés olaszrizling telepítés.
Az 1983-as telepítésű veltelini 1988-banAz 1976 —77-es telepítésű r. szilvám 1988-banAz 1984-es telepítésű olaszrizling 1988-banAz 1985-ös telepítésű olaszrizling 1988-bantermést adott.

256 q/ha80 q/ha115 q/ha86 q/ha
A cukorfok ezekben a szőlőkben, a szüret idején, nem volt túl magas.Átlagban 16 — 17 maligánfokot mértek. Napjainkban azonban nem i cukorfokhatározza meg a szüret idejét, hanem a savtartalom.A bort már nem a Borkúti dézsmapincében tárolják, hanem a kötcseinagypincében. A kőröshegyi Széchenyi kastélytól délre is van 40 m hosszúés hét m széles pince, de ezt ma már csak a szüret idején használják.A kőröshegyi szőlőbrigád 14 főből áll, vezetőjük ifj. Boór Miklós.1985-ben a megyei szervek olyan kéréssel keresték meg a Szárszói VörösCsillag tsz vezetőségét, hogy járuljon hozzá az időközben elnök nélkül maradt,meglehetősen rossz anyagi helyzetben levő kőröshegyi „Jobblét” tsz beolvadá-sához. Sok vita és alapos közgazdasági számítások után végül is a közgyűlésa beolvadás mellett döntött. Visszamenőleges hatállyal, 1985. január 1-jétőlmost már nyolc községgel együtt termel a kőröshegyiek tsz tagsága.Már a „Jobblét” tsz, 1977 óta, alapító tagja volt a Balatonboglári Mező-gazdasági Kombinát gesztorságában működő VITICOOP szőlőtermelő tár-sulásnak.A termelőszövetkezet mai elnöke Farkas László.

JEGYZETEK
1. Somogy megye Trianon után. Szerk.:  Dömjén Miklós (A szerző kiadása) Bp. 1931.271. old.-.*2. Uo.  : 264. old. \3. Somogyi Vörös Újság 1919. máj.4. Somogy megye múltjából (Levéltári évkönyv 5.) Kaposvár 1974. Szerk. :  KanyarJózsef. Lagzi István : Lengyel menekültek Somogy megyében a második világháborúidején 259 — 280. old.5. Molnár Ferenc Balatonszemes közlése.6. Czakler István Balatonszárszó közlése.7. Jencski Ernő Balatonföldvár közlése.8. Köszönetemet fejezem ki Papp Emilnek, a DRV balatonföldvári kirendeltség veze-tőnek, aki a kőröshegyi vízügyi iratokat rendelkezésemre bocsátotta.9. Ugyancsak köszönetét mondok Sebestyén Gyulának, a DÉDASZ Vállalat balaton-földvári kirendeltségvezető-helyettesének, aki hasznos szakmai tanácsokkal lá-tott el.10. Balatoni könyv és címtár., Szerk. : Tóth Lajos és Sági Ernő Miklós Bp.,1940. 113. old.1 1 .QJA/TT TT' 1 1 YACirí n L rí brrz-xlx Q A Q __  A K
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Környékünk hadszíntere 1944. december 1 .  és 1945. február 8-a között
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

A KÖRÖSHEGYI ÓVODA TÖRTÉNETE
Az 1938. nov. 24-én tartott képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéből tudjuk,hogy Bodor Margit oki. óvónő, balatonendrédi lakos kérte, hogy a községelöljárósága tegye lehetővé, hogy egy napközi otthonnal kapcsolatos óvodalétesülhessen. Kérése csupán az, hogy alkalmas helyiséget bocsássanak rendelkezésre. A képviselőtestület a kérést, mivel megfelelő helyiséggel nem ren-delkezett, akkor elutasította.1954 nyarán, állami támogatással megvalósult, ami 1938-ban nem sike-rült. A nyári napközi otthon első vezetője Reőthy Ferencné, a főzőné HalmaiDezsőné, a dajka Dankházi Antalné volt. Negyven gyerek járt rendszeresenaz óvodába.1954 őszétől rendszeres óvodai oktatás indult, szakképzett óvónő vezeté-sével. 1954 —55-ben Érckövi Edit, 1955 —56-ban Lukács Ilona és DrahosTerézia nevelték a Kőröshegy óvodakorú gyerekeit.1956 — 57 —58-ban Spuriga Margit (Máté Zoltánná) lett az óvónő. Az őidejében már télapóünnepséget és évzárót is tartottak. A szakácsnő VondráKárolyné (Néhai Anna) volt.1958—59-től Boda Margit az óvoda vezetője.Az óvodát először a Kossuth (Belső) utcában a Falusy-féle házban he-lyeték el. Ez az épület, a második világháború előtt üzlethelyiség volt1958-tól a gyermeklétszám állandóan nőtt, a meglevő épület alkalmatlan-ná vált mind nagyságára, mind pedig felszereltségére nézve a további nevelőimunkához.A tanács akkori vezetői és a szülők már 1959-ben elhatározták, hogy újóvodát kell építeni. (A tervezők azonban nem számoltak azzal, hogy már előtteszületett egy olyan tanácsi határozat, amelyet az Országos Műemléki Felü-gyelőség és a Balatoni Intéző Bizottság is javasolt és jóváhagyott, hogy ezta területet nem szabad beépíteni, hogy a műemléki templom teret és levegőtkapjon.)Még 1959-ben, az akkori kultúrház udvarán megkezdődött az építkezés,és 1961 januárjában átköltöztek a kétcsoportos, ötven férőhelyes új épületbe,mely az előbbihez hasonlóan, saját konyhával rendelkezett, illetve üzemelt.A vezetői teendőket továbbra is Stefanics Gyuláné, Boda Margit látta el.Helyettese Bessenyei Lászlóné volt. A főzőnő Vondrák Károlyné, a dajkaHegyi Mariska.1965. szept. 1-jétől egy óvónői álláshellyel bővült az óvoda. Tóth Lászlóné,Hartmann Mária került harmadik óvónőként ide, aki 1982. máj. 31-ig dolgozottitt.
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Mivel a 60-as évek elején a gyermeklétszám állandóan hatvan körül moz-gott, ezért 1962 szeptemberétől egy konyhalány és egy dajka került az intéz-ménybe Koseluk Józsefné és Zerényi Lajosné személyében, akik 1969. szept.1-jéig dolgoztak az óvódánál. Utóduk Szalai Lászlóné és Pete Jánosné lett.1970 júniusában Bessenyeiné nyugdíjba ment, és helyette augusztus16-ától Szabó Katalin óvónőt alkalmazták.1971 decemberétől Stefanicsné a vezetői teendők ellátását tovább nemvállalta. 1972. jan. 1-jétől az óvoda vezetője Szabó Katalin lett, és a mai napig
ő látja el ezt a feladatot.Az óvoda munkáltatója 1970. dec. 31-ig a siófoki járási tanács művelődésiosztálya, majd 1971. jan. 1-jétől 1975. máj. 31-ig a Kőröshegyi Ált. Isk.Igazgatósága. Fenntartója természetesen továbbra is a községi tanács.1965-től, tíz éven keresztül hatvan, 1974-től 1989-ig 54 és 120 fő közöttmozgott, illetve változott a létszám. 1974 szeptember óta az intézmény három-csoportos.1975. jún. 1-jétől az óvoda részben önálló lett. A munkáltatói jogokataz óvodavezető, a gazdálkodást pedig a közös alsófokú oktatási intézményekgondnoksága látja el.Ugyanettől az évtől kezdve a bálványosi egycsoportos óvoda is ide tar-tozik, amelynek szintén saját konyhája van.1975 januártól a kereki óvodás korú gyermekek autóbusszal jártak akőröshegyi óvodába, egészen 1981. szeptember 24-éig, a kereki óvoda meg-nyitásáig.1974 szeptember 1-jétől, a csoportbővítéssel egyidőben, a személyzetlétszáma egy óvónővel, egy konyhai dolgozóval és egy dajkával, nőtt. Ezekszerint 1974 szeptemberében az óvodában dolgozók létszáma a következőképpenalakult: négy óvónő, három-három dajka és konyhai dolgozó.Mivel 1975 júniusától a bálványosi óvodát a kőröshegyihez csatolták,a vezető óvónőt függetlenítették. Ugyanekkor egy képesítés nélküli nevelőkerült az óvodába. A következő évben pedig egy újabb álláshellyel bővült azintézmény.1977. április 1-jétől az óvoda fenntartója a földvári nagyközségi közöstanács lett.1982 júliusától az óvoda konyháját egyesítették az ált. isk. napköziskonyhájával, és azóta összevontan működik a két intézmény konyhája.1986. nov. 1-jétől a kereki tagóvodát a balatonföldvári óvodához csatol"ták, így a kőröshegyi óvoda azóta három csoporttal és egy tagóvodával működőintézmény.1987 nyarán a volt konyhai helyiségekből irodát, pihenőhelyet, mosdót,öltözőt, WC-t alakítottak ki.

1958 óta a következő óvónők dolgoztak ennél az intézménynél:
Stefanics Gyuláné Boda MargitFodor Oszkárné Szabó KatalinLukács Imréné, Csek JózsefnéKovácsné Uszkai MargitPappné Lukács IldikóRituper Józsefné

195819701982
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Dajkák :
Barta IstvánnáFaith JánosnéHegyi Lászlóné

197419761982
JEGYZETEK

1. Kőröshegy község képviselőtestületi 1938. nov. 24-i jegyzőkönyvének 26 kgy—3426/1938 sz. határozata.2. Máté Zoltánná Spuriga Margit, Balatonlelle, közlése.3. Fodor Oszkárné Szabó Katalin, Kőröshegy, adatközlése. Mindkettőjüknek ezútonmondok köszönetét.

A KÖRÖSHEGYI REFORMÁTUS ISKOLA TÖRTÉNETE
Az iskolára vonatkozó első írásos emlékünk 1619-ből való. A rektor ebben azévben a Pápán megtartott zsinaton „Stephanus Rádai, rektor Kőrösinus” isrészt vett1 .Az 1721. évi vallásügyi vizsgálat tanúja is igazolja, hogy 1660 körül,tehát még a török hódoltság alatt, „lölki tanítója és mestere” is volt a község-nek illetve a ref. egyháznak 2 .Az biztos, hogy 1725 —26-ban Huszár István oskolamester tanított itt.Amikor Joó János prédikátor 1726 húsvétján megbetegedett Huszár Istvánlátta el a lelkészi teendőket is Iskolalátogatáskor „igen szép dicséretet kapott.” 3Fizetése: „28 Ft (flór), minden páros ember után fél kila búza, őszi vetés6 kila, tavaszi két kila, köles vetés annak megtakarítása, szénát, amit meg-terem a rét, fát elegendőt, collecta mustot, minden pár ember 3 pintet. Mivellelkészi teendőket is ellátott keresztelésért 28, temetésért is 28, eskettetésért50 den-t.” 41728-ban Lepsényi Péter az iskolamester, 1729-ben Bíró György, aki egyévig tanított itt. (Az iskolalátogató lelkész csak ennyit jegyez fel róla: „Biblia-olvasás nem volt.”) 5Utódai közül Horváth K. Sámuel és Németh István egy-egy évet töltöttekebben az iskolában.1732-től 1735-ig Bitskei János az iskolamester. Az 1732-i „visitatio” a„fogyatkozások miatt” mind a prédikátort, mind az iskolamestert elmarasz-talta. A mester nem akart harangozni, mert nem ő vette fel az érte járó collectamustot®.Nemes István 1736-tól, két évig, utána tíz éven keresztül Szent JóbiIstván az iskolamester.Füzessi Mihály 1748-ban került Kőröshegyre. Ebből a korból az iskoláravonatkozólag van egy adatunk. „1749 esztendőben . . .  oly helyen melyekúj templomot építtessenek volna számokra nem nyerhetnek, kénytelenekakkori tiszt, tanító házánál zöld ágakból készíteni egy félszert, melynek semmi-nemű oldala nem vala, és abba mint egy 20 esztendőkig isteni tiszteleteketkeservesen gyakorolni . . . ”  Ennek az iskolának építési módjáról semmit semtudunk, csak szegényes leltára maradt meg 1782-ből.
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1750-től Etei István, Bíró István 1757-től, Pálfi János 1765-től és KovátsJános 1768-tól szolgáltak itt.A 18. századi tanítók nehéz helyzetben voltak. Különösen a század máso-dik felében a protestánsokat a szabad vallásgyakorlattól megfosztó CarolinaResolutio után szinte évenként kényszerültek álláshelyet változtatni. Kőrös-hegy talán a kivételek közé tartozott. Mégis Etei István 1745-ben Kapolyon,1747-ben Kazsokon, 1750-ben Kőröshegyen működött. Liszkai Ferenc 1784-ben Kőröshegyen, 1789-ben Kazsokon, 1793-ban pedig már Jutón tanított 7 .Brassai István iskolamester, aki 1772-ben került Kőröshegyre, már aRatio Educationis előtt négy tantárgyat tanított: írást, olvasást, számtantés hittant.Ha figyelembe vesszük, hogy 1773-ban, Somogy megyében, számtancsupán hét iskolában (Bolhás, Segesd, Igái, Nemesdéd, Szülök, Városhidvég)tanítottak, akkor Kőröshegy iskolája és mestere a legjobbak közé tartozott8 .A község lakóinak száma 1726-ban 674 fő, 1793-ban pedig 704 fő. A szüle-tések száma 1770 és 1780 között az r. k. anyakönyv szerint 11 — 50, a ref.anyakönyv szerint 14— 50 lélek között mozgott. Az r. k. iskolába hat,  a ref.iskolába 40 tanuló járt. Ha a ref. iskolába járó 40 tanulót veszem alapul,akkor csak Karád, Nemesdéd, Szigetvár, Kaposvár és Kiliti iskolái előzik megKőröshegyet. Ha hozzáteszem, hogy az említett községek lakóinak száma ismagasabb volt, mint községünké, akkor mindenféleképpen nagyon előkelőhelyet foglalt el ez az iskola. Ha egész tiszta képet akarunk nyerni, akkorKosáry Domokos által közölt adatokat® vessük össze a kőröshegyivel. (A ta-nulók száma osztva a lakosság számával) Veszprém megye átlaga 3,2—3,6%,Somogy megyéé 2—2,5%, az országos átlag 2,5%, Kőröshegyé 6,6%.Szentgyörgyi István 1778-tól, Csuti (Tsuti) Ferenc 1780-tól, Sípos István1782-től 1784-ig tanított ebben az iskolában. Utóda Liszkai Ferenc lett, kinekműködési idejében, II. József jóvoltából, új iskolát építettek, oszlopokból éssárból, „fecskerakásra” 1786-ban. Az építkezéshez a fát a község földesura,Széchenyi Ferenc, ingyen adta.A nevelő jövedelme is több, mint a század eleji elődeinek: 17 Ft készpénz,rozsszeműek 12 és fél kila, őszi vetés a maga magvából 3, tavaszi vetés, akármit fog tenni két hold földet bérelnek. (Ezekből dézsmát vesz az uraság.)Széna 50 petrence, sóért egy Ft (20 font), faggyú 20 font, 16 kocsi fa, kenderföldegy mérce (pozsonyi mérő) mag alá való, káposzta föld, iskolába járó gyerme-kektől egy mérce eleség. csirke vagy 1 font hús ára, halott eltemettetéséért30 kr, bor 4itze, később 8, kereszteléskor 17 kr. 1794-ben a szénát termő rét(fél sesszió) árokkal körül keríttetett, és télen az eklésiabeliek által 500 szekértrágy belé hordatott.”] A 40-es években a jövedelmek közt felsorolták a szőlőtis 10  . 1785-től a nevelő tekintélyét emelhette az is, hogy ezután nem kántorok-nak, hanem hivatalosan is mestereknek nevezték őket.A mesterek közül Almási János 1786-tól, Tóth Pál 1787-től, HagymásiPál 1788-tól, Barta János 1790-től, Szakmári András pedig 1798-tól tanítottaka „fecskerakásos” iskolában.Ha végigtekintünk a 18. században itt működő nevelőire, megállapíthat-juk, hogy hányatott életük lehetett. A 23 nevelő közül 18 csak 1 — 5 évig taní-tott e helységben. (Ezek közül hat csak egy évig, nyolc pedig két évig.) Csaköt nevelő akadt közöttük, akik 6 — 10 évig tanítottak a községben.
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Keserű János 1802— 1806-ig tanított. Az ő utóda Tsepregi Sámuel, aki„képesítés nélkül” kerülhetett ide, mert hatévi működéséből egyet Pápántöltött el.Juhász József (1812— 17) működése alatt, 1816-ban, iskolalátogatásvolt11 . Az akkor készült jegyzőkönyvből tudjuk, hogy Látzai és Göböl katekiz-musát használták. Hübner és a Heid (Heidelbergi) káté volt forgalomban.Az iskola épülete nem a legjobb állapotban volt. Leltára semmiben semkülönbözött az 1782. évitől. A „thécának” egyetlen könyvéről tudunk, címe:Ekklé’siai AGENDA. Szerzője: Kármán Jó’sef. Po’sonban Wéber Simon Péterműhelyében nyomtatták 1787-ben.Csak télen járnak rendszeresen a tanulók iskolába, a nyári időben néhá-ny an, délelőtt és délután is.„A tanítás iránt kiadott methodus nem mindenekben tar tátik meg.”A következő tantárgyakat tanították: vallás, szent história, számvetés, olva-sás, írás, éneklés és a szükséges könyörgések.A prédikátor az iskola visitátora, de vannak helybéli inspektorok is. Amester egyben kántor is és harangozó.
Az iskola tanulóinak létszáma 1816. június 30-án:I- II. III. IV. összesenfiúk 16 11 2 2 31lányok 11 8 6 3 28

összesen: 27 19 8 5 59
Milyen lehetett az akkori pedagógus tudása, látóköre, műveltsége? A jegyzőkönyv néhány könyvet említ. Ezeknek ismerete alapján részben választ kap-hatunk a feltett kérdésre.Látzai József könyve, a bevezetésen kívül, a következő fejezeteket tar-talmazta :Természethistória (ásványok, kövek, sók, éghető ásványok, növények,állatok, az ember, a test és annak részei, egészség, lélek stb.)Emberi társaságok (földművelés, kertművelés, erdei gazdálkodás, bányá-szat, állattartás, mesterségek, mértékek stb.)Számvetés (mérés, mechanika stb.)A Föld (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, időszámítás stb.).História (a magyar nemzetről, királyaink, mondák stb.).A „tudósság”, teológia, törvény, orvos, nyelvek, udvariasság, ruházat,evés, társalgás, levél, házi gazdaságra való oktatás, természettudomány mind--mind egy-egy fejezete a könyvnek.Göböl könyvének első része az Ó-Testamentumi történeteket, a világteremtésétől, 36 cikkelyben, az Új-Testamentumi történetek szintén 36 cikkelytölelnek fel.A Hübner és a Heid káté a katekizmus kérdéseivel foglalkozik.A korabeli könyvek Budán, Komáromban, Győrben, Pozsonban készül-tek, a debreceni kiadásúakat a Külső-Somogyi egyházmegyében nem használ-ták. Juhász utóda 1817-ben Máller Dániel, akiről feljegyezték, hogy „jó er-költsű és illendő szorgalmatossága vagyon.” Egy jelöltről, aki innen ment visszaPápára tanulni, nagyon jó vélemény volt, öt követte Kiss István, aki 1818-banEndrédről jött, és „ . . .most  panasz nélküli és elég szorgalmatos.” 1825-igtanított itt. „Innen a megyeszékhelybe ment.”
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Mátis János, 1825-től, két éven keresztül tanította a kőröshegyi gye-rekeket. ,, 1826-ban Fördös Dávid prédikátorsága, Mátis János rektorsága,Pintér István kurátorságában építtetett egy új iskola ház. Ezen épület, mely12 öl hosszú, három és fél öl széles, egy öl négy láb magas volt. A csúcsfalakonés a kéményen kívül, melyekbe 4 ezer tégla ment, tömésből és zsupptetőrekészíttetett. Az egész épület a faluban szedett zsuppon, a kézi és szekeresmunkákon kívül 219 Ft 26 kr-ba került váltópénzben, volt benne egy szobaegy konyha és az iskola. A régi iskolaház istállóvá és félszerré alakíttatottát.”  12
Fürdős Dávid prédikátor írói munkásságának nagyobbik része kőröshegyitartózkodásának idejére esik. Kéziratos verse (a MNM Kézirattárában)„Keserv Horváth Ádám halálán, Kőröshegy, 1820.] Minden valószínűségszerint jó barátja lehetett Horváthnak.1827-ben Orbán György volt a rektor, akit 1831-ben Dálnoki István kö-vetett.Az első haladási naplót Horváth József kezdte vezetni, aki az 1832—33-asiskolai évben tanított ebben az iskolában. Csak annyit tudunk róla, hogy „ki-csapatott”. Azt nem tudjuk, miért. Érdeme viszont az, hogy számunkra érté-kes adatokat örökített meg.A tanítás nov. 5-én kezdődött. Negyven tanulót tanított. Az ő idejébenmár öt osztály volt, és a fent említett tantárgyakon kívül Magyarország his-tóriáját is tanulták. A naplóba hetenként jegyezték be a tanult anyagot.A korabeli tankönyvek és a naplóbejegyzések számunkra fontos doku-mentációk. Az 1824-ben kiadott Kis-tükör a következőket tartalmazta: 1.Az ország négy része: Dunamellyék, Dunántúl, Tiszamellyék, Tiszántúl.2. Polgári állapot: A király, az ország tagjai, az ország főtisztjei, az országigazgatása, a helységekről, a vallásról. 3. A magyar nemzetről, a hunnusokról,az avarosokról, a hungarusokról, a királyokról stb.Az 1826-ban kiadott ABC nyelvi felosztása: betűk, hangok, szótagok.Az olvasás regulái között pl. ezt találtam: ti vertök, ők vertek. A könyv többirésze címszavakban: házieszközök, öltözetek, ágyruha, csűrös kert, pajta, csűr,csűrfiók, szérő vagy szőrő, gabona, tenkely vagy vótér, tatárka vagy pohánka,istálló, szerszámok, állatok. Természetesen az imádságok sem maradtak ki akönyvből.A „kicsapatott” Horváth József helyett, 1833-tól, két éven keresztülKálmán Pál ún. „akademica promotis” tanított. Feljegyzései azt bizonyítják,hogy lelkiismeretes nevelő, és őszinte ember lehetett. Naplója tanúsága szerint,1833 —34-ben hatosztályos iskola működött. Az év két félévre oszlott. 1834.febr. 2-án részletesen leírt egy fegyelmezési esetet „Bűnök és büntetések”címmel, melyből megtudjuk, hogy nem a nevelő, hanem az „ütő gyermek”hajtotta végre a büntetést.A fiatal nevelőnek a fegyelmezés nem lehetett erőssége, mert a prédikátorezeket írta: „Figyelmeztetem rektor urat arra, hogy a gyermekeket az oskolaelőtt parancsolja rendbe párosán állani; s lárma nélkül menni az utcákon.Hogy így szaladgálásokkal, lármájokkal s különféle pajkoskodásokkal senkitne botránkoztassanak, valamint azt is haggya meg nékik, hogy a mellettekelmenő betsületes embereknek kalap levéve tisztességesenn köszönjenek.”Kálmán Pál után, 1835-ben, Papp József tanított, aki szintén Pápárament vissza tanulni. 0 volt az utolsó rektor a kőröshegyi iskolában, aki minttanuló jött ide tanítani.
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A 19. század első felében még mindig nagy a nevelők fluktuációja. Ebbenaz időszakban, mint láttuk, több tanítóképzős, „tanító jelölt” is tanítottKőröshegyen, akik Pápáról jöttek, és tanulmányaik folytatására visszatértekiskolájukba. Ez is növelte az elvándorlást, a nevelők cseréjét.Papp József helyett 1835 szeptemberében érkezett Patkó István Kát-rányból, aki öt  évig tanította a kőröshegyi gyerekeket.Az itt folyó nevelői munka talpig becsületes, erkölcsös embereket kívánt.Az eskü szövegét, Patkó István 1839-ben jegyzetté le.Az eskü szövegét nem minden nevelő tartotta be, amit részben a sűrűáthelyezések is bizonyítanak. Álljon itt bizonyítékul, szószerint idézve, egy -kétpélda :1. Patkó István. A Gyönki Tr. Consitorium által — az Uradalmi ügyvédTek. Pais János Úr kívánságára — botránkoztató teteményeiért elrendeltetvénÁdándra — helyébe rendeltetett Juthról Jakab Sándor az 1840. év április 25-énKőröshegyre.2. „Jakab Sándor (1840— 45) 5 éveket töltött Iskolai Tanító — erkölcsösmagaviseleté is ellent nem állván — a Népek azon kívánságára, hogy iskolájá-ban 120 s több Gyermekek közzé szorgalmatosabb Tanító rendeltessen, —Megyesre, — kevesebb Gyermekek oktatására tétetett által, s helyébe espere-sileg rendeltetett Kötéséről Szalai György az 1845. Év Mártia 15-kén. (JakabSándor kezdte vezetni az „Oskolai Protokollum”-ot 1840-ben. Ez ma a fel-vételi naplónak felel meg.) (A mellékletben megtalálhatjuk Jakab Sándor 1841.évi „Classificatioját”, vagyis az anyakönyvi napló egy lapjának xeroxmásola-tát.) 105 tanuló, akik közül 17-en „nem adódtak fel.”3. Szalai Györgyöt (1845— 52) Nagy Dániel (1852—54, aki szintén Köt-éséről jött), Nagy Dánielt pedig Enzsel Gedeon (1854—57).„Reső Enzsel Gedeon ,, bizonyos okok” következtében N. T. Esperes Ú ráltal áttétetett Megyesre, miután Tanítói pályán Kőröshegyen 3 évet eltol’tött s helyébe N. T. Esperes Kállai Lajos úr a gyülekezet kívánatára BodorSándor hozatott Lápafőről 1857 év aug. 9.” Eddig szól az idézet, érdemes el-gondolkodni a korabeli feljegyzéseken.Mindezek ellenére Reső Enzsel Gedeon működése alatt, 1854-ben új iskolaépült. Ebben az évben 55 fiú és 59 leány az iskolakötelesek száma, akik közül51, illetve 47 járt iskolába. A tanítás eredménye is jó. Tehát ekkor a rektormég jó minősítést kapott.A 48-as forradalom után az abszolutista kormányzat az egész magyariskolarendszert, az iskolai oktatást és nevelést a birodalmi érdekek szolgála-tába állította.A pápa és a császár között 1855-ben megkötött konkordátumban fog-laltak alapján a katolikus iskolák felügyeletét az állam az egyházra bízta.Míg a katolikus egyháznak ilyen hatalma volt az iskolák felett, addig a Bach--rendszer felfüggesztette a protestáns iskolák autonómiáját, iskoláit államifelügyelet alá helyezte. A szabadságharcban való részvételük miatt a pedagó-gusok és a lelkészek tömegeit tiltották el a tanítástól.E rendszer közoktatásügyi minisztere, Thun Leó, akinek fő célja a biro-dalmi egység megteremtése, a nemzeti törekvések elfojtása, a németesítésvolt. A tanügyigazgatás egyik vezető tisztségét betöltő Haas püspök azt hir-dette, hogy az alföldi csikósnak is németül kell tanulnia13  .
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Az eddigiekből is láthattuk, hogy a kőröshegyi ref. iskolában már azEötvös-törvény előtt több és más tárgyat is tanítottak, mint amelyeket atörvény előírt: 1858-tól érvénybe lépett a Gönczy-féle protestáns iskolaszer-vezet, ami egyik alapja volt az Eötvös-i népiskolai tantervnek.Bodor Sándor14 rektor megválasztásával új fejezete kezdődött a kőröshegyiiskolának. Fél évszázadon keresztül nevelte a falu lakosságát. Meg kellettvalósítania Eötvös-i elképzeléseket, de előtte át kellett vészelnie az abszolutiz-mus nehéz éveit. Az elpusztult iskola helyett újat kellett építenie. (Életrajzávalitt részletesen nem foglalkozunk. L. : ISKOLA ÉS LEVÉLTÁR. Dokumentu-mok a szülőföldről 20. sz. Pedagógus arcképcsarnok Somogybán I. Kaposvár1984.12—21.0.)A rektornak méltó társa, segítője és „főnöke” volt Gaál György lelkészakit 1849. július 15-én elmondott beszédéért vagyonelkobzásra és kötél általihalálra ítélt a haditörvényszék. Haynau 20 évi várfogságra változtatta a halá-los ítéletet. A lelkész Kufsteinben raboskodott 1856-ig. Kőröshegyre kerülveegyütt dolgozott Bodor Sándorral. Együttes erővel építették fel a leégettiskolát és templomot. (A lelkész életrajza, az ítélet és a börtönnapló részletee kötetben olvasható.)1862. augusztus 26-án történt, hogy az új papházat Hoch László, ötévesgyermek felgyújtotta. Leégett a templom, az iskola, a papiak, a tanítói lak,valamint 43 ház. Az iskola Kéményes Papp Sámuel házába költözött. Az el-pusztult iskola a Belső utcában (ma Kossuth Lajos utca) állt. Ezt a telketelcserélték Hegyi Kovács János Fő utcai, a ref. templom mellett északrólfekvő telkével, illetve leégett házával. Ide építették az új iskolát és a tanítóilakot. (Ezt az iskolaépületet 1889-ben kibővítették.) A tanítói lak az utcávalderékszöget képez. Hossza 22,68, szélessége 7,20, magassága 3,30—4,50 m.Csak a csúcsfalak vannak téglából, a többi része tömés, tetőzete cserép. Kétszoba, két kamra, konyha és egy nyitott gangból állt. Melléképületek: istálló,félszer, téglapince, ólak és cseréptetejű retirade.Az iskola 15,70 hosszú, 7,65 széles, 3,30 magas, téglafundamentummal,tömésből készült, tetőzete fazsindely. Középen zárt folyosó van, melybőlbalra nyílt a tanító hivatal-szobája, ahol az ismétlősöket tanította, jobbraaz iskola. Az osztályterem hét m hosszú, hat m széles, négy ablaka, kettő azutcára, kettő az udvarra nyílt. Az osztályban 6—6 pad volt. Az udvaron kétmászórúd, két karfa, hátul deszkából készült WC15 .Abban az időben reggel hét órától negyed nyolcig könyörgést végeztek,8 — 12 és 2 — 5-ig tanultak a gyerekek. Tehát délelőtt és délután is jártak isko-lába. A tanév általában tíz hónapig tartott, két félévre oszlott. Mindkét félévvégén vizsga volt. A téli vizsgát februárban, a nyárit áprilistői júniusig, nagyonritkán júliusban tartották. Biztosan tudjuk, hogy 1859—60-ban az iskolaiév nov. 1-jén kezdődött, és ápr. 1-jén fejeződött be. 1874— 75-ben szept. 1-jétől júl. 5-éig, míg 1895 —96-ban szeptembertől júliusig jártak iskolába agyerekek.Az valóban igaz volt, hogy a tanulók nem jártak rendszeresen iskolába.Az őszi és a tavaszi időszakban a tankötelesek csak negyede, harmada látogattaaz iskolát, az anyakönyvbe beírt tanulóknak csak egy része tett vizsgát.A legjobb esetben a tanulók 2/3-a vizsgázott le. Ennek ellenére Bodor Sándoridejében összehasonlíthatatlanul jobb volt a helyzet a múlthoz és a környezőiskolák bármelyikéhez viszonyítva.
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Eötvös József már 1869-ben megállapította, hogy az egyházi iskolákváltozatlanul elhanyagoltak, nem tartják be az előírt tanítási időt, a tankötelesgyerekek nagy része nem járt iskolába. A leglényegesebb hibának azt tartotta,hogy a törvényben előírt (1868. XXXVIII. te.) tantárgyakat nem tanították,oktatták.Ebben az iskolában olyan tantárgyakat is tanítottak, melyek az előírás-ban nem szerepeltek.
osztály tantárgyak száma 1860-ban 1895-ben
VI. 7 11V. 7 10IV. 4 8III. 3 7II. 3 5I. 1 4

1895-ben a VI. osztályban a következő tantárgyakat tanulták:
egyháztörténetzsoltárok, dicséretekdallamaikkal, imákmagyar nyelvMagyar hon történetealkotmánytantorna

földrajz
természettantermészetrajzszámtanhangjegyismeret műéneklés,költemények szavalása, szépírásA 19. század második felében a tankönyvek is megváltoztak. Az „Egye-temes földirat” a 4—5 —6. osztály számára 1888-ban jelent meg Nagykőrösön.Magyarország vármegyéi és a kapcsolt részein kívül a földrészek leírásával,valamint a Földről és a bolygókról is tájékoztatta a tanulókat.A történelmet versben tanították. Egy-egy négysoros versike egy ural-kodót vagy egy egész kort felölelt.A természettan és a természetrajz anyagának tanításakor szemléltetőeszközt, anyagot alig használtak.Az iskola melletti kertekről csak annyit, hogy a karádi járás 38 községeközül, 1855-ben, csak 17-nek volt gyakorló kertje. A legkisebb 10 öles, a kőrös-hegy i és még két községé egy holdnál nagyobb18  .Az 1874. évi nyári vizsga végeztével ,,. . .az iskola udvarán felállítotttornaszereken is próbatét tartatott számos szülék és mások jelenlétében.”Ezenkívül hangjegy ismeretet, összhangzatos éneklést és egészségtant istanított a rektor. Az iskolának már akkor volt énekkara.1859-től 1970-ig négy jeggyel osztályoztak, 1870-től négy és öt jeggyelfelváltva, az érdemjegyek neve is állandóan változott.

A tanulók létszámának alakulása a 19. században:
Év I. I I . III. IV. V. VI. össz. Megjegyzés

1833—34. 30 21 15 11 19 6 961834—35. 19 23 17 13 9 8 891841—42. 45 11 16 11 14 8 105 Ebből 17 fő nem járt
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1854—55. 36 18 16 14 10 13 1071855—56. 15 22 16 14 14 10 911859—60. 86 Nem osztályozott 32 fő1874—75. 77 A vizsgán jelen volt 60 tanuló1876—77. 16 15 9 20 10 9 79 + 1 süketnéma1895—96. 11 12 19 12 25 14 93
Az iskola vonzáskörzetéhez tartozott Földvár-puszta 3/4 óra, Gyugyi-pusztaegy és 1/4 óra, Szántód 3/4 óra.Az iskolai anyakönyvben r. cath, ev., valamint izr. bejegyzést is talál-taim Annak ellenére, hogy helyben r. k. időszakonként izr. iskola is volt, Bál-ványoson pedig állandó izr. iskola működött, tovább növelte ennek az iskolá-nak a tekintélyét.Már 1877-ben 14 fiú és 12 leány járt ismétlő iskolába. A vasárnapi iskolapedig minden vasárnap 7 —9-ig működött. Ezért a tanító évente 50 váltó kr-tkapottBodor Sándor naplójából tudjuk, hogy: ,,Az 1895 — 96. téli vizsga meg-tartatott febr. 2-án. A bezáró vagy is a nyári vizsga jún. 7-én délután két órá-tól hatig a templomban, hattól hétig pedig a tornatéren a tornavizsga, holvilági darabok is adattak elő kettő hangra.”„Ugyan ez iskolai évben volt a millenniumi iskolai ünnep is máj. 9-én,mely ünnepségen a feldíszített iskolában igen sokan szavaltak, többen egyestörténeti eseményeket mondtak el. A Himnuszt, a Szózatot és Árpád apánkne féltsd ősi nemzeted czímű darabokat pedig kettő hangon énekelték. Délutánkét órakor pedig zászló alatt kivonultak az ismétlősökkel egyetemben a Halá-szói erdőbe, igen sok résztvevők kíséretében.így telt el az 1895—96. iskolai év.” 17

A 19. században 18 tanító tanított ebben az iskolában. 14-en 1 — 5 évig,három 5 — 10 évig, egy pedig 43 évig. Egy tanító átlag hat évet töltött el Kőrös-hegyen.Bodor Sándor 1906-ig tanított. 52 évi működés után ment nyugdíjba.Utóda 1906 —07-től Józan Ambrus, kinek minősítése jó és kielégítő. Hadba-vonulása után Kozma Andor a lelkész tanította a kőröshegyi gyerekeket.A háború alatt a lelkész minősítése „nem osztályozható” és elégséges. Mindezta háború számlájára lehet írni, a lelkész két ember helyett dolgozott. JózanAmbrus visszatérése után a tanítás színvonala elérte a háború előtti színvo-nalat. 1925-től a nevelő minősítése kiegyensúlyozott. Egyetlen esetben kapottjó, hatszor jeles és egyszer kitűnő fokozatot. A nevelő ellátta körfelügyelőitisztségét is. Részt vett, a lelkésszel együtt a Hangya Hitelszövetkezet mun-kájában, az ifjúsági egyesület alapításában. 1930-tól a leventeoktatói teendő-ket is ellátta.Józan Ambrus 1934-ben meghalt, utóda Vargha Ferenc, akit már az elsőlátogatás alkalmával megdicsértek. ,,. . .szaktudással, szívesen végzett buzgómunkásságról tanúskodik.” 1937-ben, elődjéhez, Bodor Sándorhoz hasonlóan,
ő lett a pedagógus énekkar karnagya. 1940—41-ben „mintaiskola” lett akőröshegyi. A nevelő minősítése minden évben kitűnő volt. 1941-ben katoná-nak hívták be. Ekkor szervezték meg a II. sz. tanítói állást, ekkor kerültehhez az iskolához, 1941. dec. 27-én, Pátkay Irma.A külső-Somogyi Ref. Egyházmegye nevelői szükségesnek látták a tantervmódosítását. Erre egy négytagú bizottságot kértek föl. 1922-ben a Szenyériféle tantervjavaslatot fogadták el, és kötelezővé tették az egyházmegyében.
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(Szenyéri látván Wodianer-díjas, szóládi pedagógus volt.) Az ismétlőiskolásoktantervét Karsay Géza, balatonendrédi nevelő dolgozta ki, melyet JámborDezső javaslataival módosított.A 20 század első felében majdnem ugyanazokat a tantárgyakat tanították,mint a 19. század végén. 1929-től bevezették a 3. testnevelési órát.A tankönyvek is megváltoztak. Az új történelemkönyv már nem versbenközli a tudnivalókat.A 20-as évek elején megállapították, hogy az iskola nem felel meg atörvény követelményeinek, a tanítói lak pedig nem egészséges. 1928-ban azegyházközség bejelentette, hogy új iskolát és tanítói lakást épít. Az OrszágosNépiskolai Építési Alapból 8 ezer P segélyt kapott, és ugyanannyi kölcsönfelvételére kért engedélyt. Az iskola építése 1928-ban kezdődött, és 1929szeptemberében az építést be is fejezték. Egy év alatt elkészült két tanterem éskét tanítói lakás. Az új iskolára emléktábla került: „Épült 1928. évben KozmaAndor lelkész, Józan Ambrus tanító és Pákozdi Géza gondnok idejében.”A két tantermes iskola már lehetővé tette, hogy megszervezzék a II .  sz. tanítóiállást. Ez 1941-ben történt. Az 1941 —42. isk. évben a ref. iskola már két-tanítós és nyolcosztályos. (Előtte való évben lett hétosztályos.)A század elején „az iskolafűtés és tisztogatás a szülők által teljesítettszolgálmányok.” Az 1931 —32. iskolai évtől kezdve iskolaszolga (hivatalsegéd)vette át a gyerekektől, illetve a szülőktől a takarítási és fűtési teendőket.A tanulók létszáma 1900 és 1945 között 69 és 97 között mozgott.Az ismétlő iskola időtartama hat hónap volt a század elején, a 30-asévekben szept. 15 és nov. 15-e között kezdődött, és márc. 24. és jún. 2-a közöttfejeződött be. Létszáma 33 és 46 között mozgott.Az iskola vonzáskörzete csak annyiban változott, hogy a kereki gyerekek1934-ig, a pusztaszemesiek 1931-ig, a szántódi és földvári tanulók 1938-ig,és továbbra is idetartoznak a Maróc-pusztaiak.Az iskolai év időtartama a század első évtizedében 9 hónap volt. Az elsővilágháború alatt csak 6 —8 hónapig tanítottak. A 20-as, 30-as években 8 — 10hónapig tartott az iskolai év.Az 1937. máj. 31-i látogatás alkalmával jelen volt 79 tanuló. Csak kéthiányzó volt. 1943. ápr. 6-án jelen volt 82 tanuló. 12-en hiányoztak a látogatásnapján. Vargha Ferenc ebben az évben katonai szolgálatot teljesített, ígymind az alsó, mind pedig a felső tagozat tanulóit, délelőtt és délután, PátkayIrma tanította.Az iskola felszerelése szegényes. A század elején fali olvasótábla, falifekete tábla, földgömb, térkép, számológép, szemléltető ábrák, állat-növény-ásványgyűjtemény, természettani kísérleti eszközök segítették a tanítómunkáját. A felszerelés félévszázadon keresztül alig változott valamit. A 30-as,40-es évek iskolalátogatóinak jelentései hiányos felszerelésről tesznek említést.A térképek hiányát külön kiemelik.A vasárnapi iskola ebben a században is működött. A 25—45 fiatalt nemminden esetben a tanító vezette, irányította.Magántanulói is voltak a ref. iskolának, nekik is nyilvános vizsgát kelletttenniük.1946. év szeptemberében, jegyzőkönyvben rögzített, kísérlet történt a ref.és a r. k. iskola felső tagozatának az egyesítésére.Vargha Ferenc 1941-től, mint igazgató-tanító vezette a ref. iskolát. 18
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A REFORMÁTUS ISKOLA KÖNYVTÁRA
Már a múlt század végéről is vannak adataink. 1887-ben a könyvtár állománya40 kötet. 1895-ből ismerjük a könyvtár összetételét is. A tanítói könyvtárnaknégy szakkönyve, az ifjúsági könyvtárnak 32, az iskolai kézikönyv-gyűjte-ménynek tíz, összesen tehát 42 kötettel rendelkezett az iskola.Az ifjúsági könyvek olvasóiról 1912— 13. isk. évről maradt egy följegyzés,mely szerint húsz olvasó volt. Tehát a tanulók több mint 20%-a. Összesen52 könyvet olvastak el. (A kimutatásból kitűnik, hogy Bartos Erzsi volt alegjobb olvasó, öt könyvet olvasott el.)A század első felében a beíratási díjat (50 fill.) az ifjúsági könyvtár gyara-pítására fordították, de ebből fizették elő a Néptanítók Lapját is.A 30-as években a segélykönyvtár 94 könyvvel rendelkezett. Ebben azidőben az egyháznak tíz különböző folyóirat járt.1935-ben az ifjúsági könyvtár állománya 146 könyv, 177 kötet, 1943-banpedig 194 könyv, 204 kötet.Ha az adatokat összevetjük, a fejlődésről nem sok jót tudunk elmondani,még akkor sem, ha tudjuk, hogy a község különböző könyvtáraiban többmint ezer könyv állt az olvasók rendelkezésére.(Sajnos a római katolikus egyház iskola irattára a II. világháború alattnagyrészt elpusztult, ezért az iskola könyvtáráról adataink nincsenek.)

1. sz. melléklet
A kőröshegyi nemzeti, majd később helvét hitvallású, illetve népiskola tanítómesterei :

Huszár István 1726.1. Lepsényi Péter2 .  Bíró György 1728.1729.3. Horváth K. Sámuel 1730.4. Németh István 1731.5. Bitskei János 1732—-35.6. Nemes István 1736- -37.7. Szent Jóbi István 1738.8. Füzessi Mihály 1748.9. Etei István 1750.10. Bíró Ferenc 1757.11. Pálfi János 1765.12. Kovács János 1768.13. Brassai István 1772.14. Szentgyörgyi István 1778.18. Csuti Ferenc 1780.16. Sipos István 1782.17. Liszkai Ferenc 1784.18. Almási János 1786.19. Tót Pál 1787.20. Hagymás! Pál 1788.21. Barta János 1790.22.  Szakmári András 1798.23.  Keserű János 1802.24.  Csepregi Sámuel 1806.25. Juhász József 1812.26. Malter Dániel 1817.27.  Kiss István 1818.28. Mátis János 1825.

(Gyönkre ment)(Mocsoládra ment)(visszament Pápára tanulni)(Endrédről jött, megye székhelybe ment)
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29. Orbán György30. Dálnokl István31. Horváth József32. Kálmán Pál33. Papp József34. Patkó István35. Jakab Sándor36. Szalal György37. Nagy Dániel38. Enzsel Gedeon39. Bodor Sándor40. Józan Ambrus41. Varga Ferenc42. Pátkay Irma

1827.1831.1832.1833.1835.1835.1840.1845.1852.1854.1857—1906.1906—1934.1934—1950.1941—

(kicsapatott)(Pápára ment vissza tanulni)(Pápára ment vissza tanulni)(Szeptemberben jött Látrányból)(Juthról jött)(Köttséről jött)(Köttséről jött)(Süsüből)

A KÖRÖSHEGYI RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA
TÖRTÉNETEEgy 1773-as összeírásból tudjuk, hogy községünkben 29 éve folyik tanítás-Ez azt jelenti, hogy 1744-ben már volt tanítója a kőröshegyi r. k. iskolának. 111

Padányi Bíró Márton püspök egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint(1746) Tőrjén Ferenc az iskolamester, licentiatusként működik, ami azt jelenti,hogy tanításra jogosult, tanítási engedményt nyert, de tanítóképzőt nemvégzett. 20
1770-ben Boronkay János a tanító, akiről annyit tudunk, hogy társaiközül a megyében a legkevesebb jövedelemmel rendelkezett, 10,30 Ft volt azévi keresete.A megyében 1770-ben:7 pedagógusnak 100 Ft-on felül,25 pedagógusnak 50 és 100 Ft között,106 pedagógusnak 50 Ft alatti jövedelme volt évente.1773-ban Sümeghi Zsigmond hat tanulót tanított hittanra, írásra, olvasásra. 21
Az 1778-as egyházlátogatási jegyzőkönyv ugyanilyen szomorú állapotok-ról ír.A jegyzőkönyv szövegét szó szerint közöljük : ,,Az iskolamester (Ludirector) Az iskolai tanító Szántó József 40 éves, kát. A hitvallást letette. Olyannyira műveletlen, hogy sem írni, sem olvasni nem tud rendesen. Erre ahelyre azonban jobbat nem lehet találni. Köteles reggel, délben, este haran-gozni és ebben a részben kötelességének eleget tesz. Adminisztrátor atyánakengedelmeskedik, jó életű és eddig semmi bűnös szenvedélyt nem figyeltekmeg rajta.A tanító jövedelme: Stóla címén, a temetés után mindenkitől egyformántíz kr. hirdetési cédula megírásáért hét kr., a gyerekek oktatásáért egyenkéntegyharmad időre 15 kr-t, tehát 45kr-tegy évre. Ettől kezdve olyan törvényalapján fogja kapni és utódai is, hogy azokat, akik az adminisztrátor szegé-nyeknek nyilvánít és nem képesek fizetni, Isten kedvéért ingyenesek lesznekkötelesek tanítani. A vihar elleni harangozásért most a gyűjtés jogát bírja, dehogy ezen a címen mennyit kötelesek adni, a mennyiségre vonatkoztatvasemmi sincs meghatározva, az ad, aki akar és amennyit akar.Lecticalis kötelesség címén az iskolamester részére páronként semmi sincsmegállapítva, amit egész évben kap, alig éri el a két Ft értéket. Két földecskéjevan. Az egyik őszi szántáshoz számítva alig két pozsonyi mérő befogadású.A templomhoz tartozó föld szomszédságában van a másik, még kisebb befo-
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gadó képességű. Ugyanazon templom föld mellett fekszik a másik kukorica-termelésre szolgál.A földeket a híveknek kellene megművelni, de hiába könyörög a mester,ezektől semmit sem kap, minél fogva koldulásból él vagy éhezik, mely ügybenaz iskolamester jobb ellátásra vonatkozóan az uradalmat felszólítjuk”. 22
Az iskolamester, az adminisztrátor házához hasonlóan, düledezőben van.Szalay János pápista iskolamester 1805-ben kezdte itt működését. Évifizetése 23,33 Ft. (Ezzel szemben a pusztaszemesi mesteré 26,39 Ft volt.)Egy 1811-ben kelt levélből megtudjuk, hogy a mester feleségével ésgyerekeivel a fizetésből, jövedelméből nem tudott megélni, ezért a földesúr adézsma felét a veteményből és a csekély collecta borból elengedte. így történtez az előbbi évben is. A földesúr kikötése csak az volt, hogy . . a  gyerekekoktatásában híven és szorgalmatosán járjon el.”1813-ban már nem csak az iskolamester, hanem Rákóczi Antal plébános ésa lakosság nagy része dézsmájuk elengedését kérték.Abban az időben a gyerekek oktatásáért harmadévenként 15 kr járt.A mester könyörgő levelében azt is megírta, hogy a tanítást . .kik szegényekingyen teszem”. 1813-ban sem lectialét, sem stólát nem fizettek az iskolames-ternek.Kurbély György veszprémi püspök, 1815. ápr. 26-án végzett, egyházügyilátogatás jegyzőkönyvében az iskoláról, iskolamesterről és az egyház egyébszolgálattevőiről a következőket olvashatjuk: Az iskolamester háza szilárdanyagból készült, elég erős, egy szoba, konyha, kamrából áll. Mivel kevésgyerek van, külön osztályterem nincs. (Ez az iskolaépület és a tanítói lakás amai iskolaudvar nyugati kerítéséhez épült, a déli oldalán levő szobában volt atanítói lakás, ugyanebben a teremben folyt a tanítás is.)A ludimagiszter Szalay János Igáiból jött, 45 éves, jó erkölcsű. Hivatásá-nak ellátására, valamint a tanításra alkalmas. Orgonálni is tud, (orgona nincs).Egyúttal a falu jegyzője is. A humán stúdiumok első osztályát elvégezte,tanítóképzőt nem végzett. A hitvallást (esküt) letette. (Kőröshegyen és afiliáléban a plébános szokta felfogadni a mestert az uraság jóváhagyásával.)A tanító jövedelme: Művelhető kertje (belsőség) fél pozsonyi mérőre való,amit a hívek minden tavasszal egyszer kötelesek megszántani. Értéke ötpozsonyi mérő kukorica. 2. Adó címén minden házaspártól fél p. m. rozs és7 kr készpénzben. Özvegyektől és legényektől az adó felét és minden olyanpártól, akinek igája van egy kocsi fa járt, valamint 11 és fél p. m. rozs. 3.Stóla öreg után 15 kr, a fiatal 12 kr-t fizetett, a jegyespároktól 7 kr járt.A gyerekek oktatásáért harmadévenként 15 kr-t kellett fizetni. 4. A harango-zásért egy p. m. gabonát a községi malomból kapott a ludimagiszter.Mindebből kitűnik a szegényesség. A felkészült és alkalmasnak találtmesternek semmi reménye sincs arra, hogy sorsa megjavulhat, amit a plébánosalázatosan kérni nem szűnik meg.Földes József 1828-ban kezdte működését. Német és latin nyelven istud. „Normálisan” tanít, ö a falu jegyzője is. Állítólag ő fektette fel a föld-könyvet is.Egy forrásközlésben olvashatjuk, hogy 1833.szept. 30. és okt. 7-e közöttszüret miatt nem volt tanítás. Öt év múlva, 1838-ban, ugyanabban az idő-pontban csak három gyerek volt az iskolában.Az 1837/38. iskolai évben 58 iskolaköteles gyerek volt, az 1858-as iskola-bevallás szerint csak 43.
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1858-ban az iskola állaga közepes, egy helyiségből áll, csak egy tanteremvan. Az oktatási idő öt óra, a tanítás magyarul folyik. A vallásoktatást aplébános végzi.A tanító jövedelme emelkedett. A következőkből tevődött összes:
szántókertszőlőlegelőkenderföld

6 hold900 Möl2 hold7 hold
12,30 Ft2,30 Ft8,— Ft4,— Ft2,— Ft

Stólasegyházi szolgálatért 10, —Ftegyházi illeték 2 ,— Ftharangozási illeték8 p. m. rozs 8,— Ftossz.: 28,60 Ft 20,— Ft
Minden pár után 1/2 pozsonyi mérő rozs3 öl faMinden pár után 20 krIskolapénz

15,— Ft9,— Ft13,— Ft42,— Ftossz.: 79,— Ft
Földek után áthozat: 28,60 Ftösszesen : 107,60 Ft + stóla 20,— Ft
A mellékelt javadalmi jegyzőkönyv szerint a következő nevelő, Tékái Rudolf,1885. dec. 10-én lépett szolgálatba, ö 1914. márc. 1-jéig működött itt. 1913-banmegbetegedett (tbc), helyettest kellett fogadnia. Gumics Lajos, a helyettesetehát félévig tanított ebben az iskolában.Pánovics József (aki a 30-as évek közepén ,,Szelényi”-re magyarosítottanevét), 1912-ben végezte a tanítóképzőt. Először Komárvárosban, majdBalatonkeresztúron tanított. Kőröshegyen 1914. márc. 1-jén lépett szolgálat-ba. (Érdekes megjegyezni, hogy a Földes, Tékái, Szelényi „hármas” több mint120 évet tanítottak ebben az iskolában.)1922-ben új iskola épült. Tervezője Bőhm Márton pusztaszemesi kőműves,kivitelezője Gausz Lajos siófoki építőmester. Ez az iskola már két tantermesvolt, és egyszobás tanítói lakással egészítették ki, melyben Pados Erzsébetlakott még az államosítás után is. Ez a szoba lett később az igazgatói iroda.Ebben az évben lett kéttanerős az iskola. Pados Erzsébet 1922. okt. 1-jénkezdte meg működését.Az iskola mellett, 1925-ben, megépült végre az új tanítói lakás. Ez lett azig. tanító lakása. (Bőhm Márton építette.)1940/41. iskolai évben még csak hatosztályos volt ez az iskola. Az I —III.osztályt Pados Erzsébet, a IV —VI. osztályt pedig Szelényi József tanította.

A tanulólétszám így alakult a 30-as években :
Év I—II. o. III—IV. o. összesen Továbbképzőisk.1936—37. 53 73 126 511937—38. 46 65 111 521938—39 55 71 126 461939—40. 56 74 130 421940—41. 56 I—III. 100 157 33
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A számok tükrében mindent sokkal könnyebben megértünk. 1941 —42.iskolai évben már 7. osztályos tanulói is növeli az iskola létszámot. 1942—43-ban nyolcosztályos lett az iskola.
I—III.  o. IV—VII. IV—VIII. összesen

19  41—42. 69(1—11.) 93 1621942—43. 86 79 165
A tarthatatlan helyzetet a III. sz. tanítói állás megszervezése könnyítettemeg. 1943. szept. 1-jétől három tanerős lett az iskola. Ebben az évben lépettmunkába Major Erzsébet, aki Balatonendrédről jött. Ettől kezdve az I —II.osztályt Pados Erzsébet, a III —IV. osztályt Major Erzsébet, az V—VIII.osztályt Szelényi József, aki a kántori teendőket is végezte, a továbbképzősöketis oktatta, és 1922-től az igazgatói teendőket is ellátta.

I—II.  o. III—IV. o. V—VIII. o. ossz.
1943—44. 53 40 48 141 (Ebben azévben márcsak továbbképzős volt)1944—45 49 52 54 1551945—46 48 54 50 152
1943. nov. 17-i látogatáskor az I—II. o. létszáma 57, jelen volt 45 tanuló, aIII—IV. osztályba 40 tanuló járt, jelen volt 32, az V—VIII. osztály 49 tanu-lójából jelen volt 41. A hiányzók száma ezen a napon 28 volt.1946. szeptember 29-én kísérlet történt a két iskola felső tagozatánakegyesítésére, illetve a földvári iskolával együtt egy körzeti iskola megszerve-zésére. Sajnos, ez akkor még nem sikerült. Csak az ima és a keresztvetés kér-désében nem tudtak közös nevezőre jutni.A kőröshegyi r. k. népiskola államosítása 1948 júliusában történt. (Vonzás-körzetéhez tartozott Balatonföldvár, Szántód és Gyugy-puszta.) 24

JEGYZETEK
1. Payr — Pokoly: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár.2. Ladányi Sándor: 1721. évi vallásügyi vizsgálat Somogy vármegyében. Somogymegye múltjából 1972. 3. kötet 91  — 118. old.3. Ráday Levéltár. Külső-somogyi eklézsia jegyzőkönyve 1726 — 1780. 7. old.4. Uo. : 7. old.5. Uo. : 60. old.6. Uo. 238. old.7. Kanyar József: Adatok Somogy megye művelődéstörténetéhez a XVIII. századmásodik felében (1770 — 1789) Somogy megye múltjából 1970. I .  köt. 55 — 92. old.8. Uo. : 69. old.9. Kosáry Domokos: Népiskolák Magyarországon 1771-ben. Pedagógiai Szemle XXV.évf. 674  — 679. old.10. Ráday Levéltár:  Nagy protokollum (1782) 690— 693. old.1 1. A kőröshegyi ref. egyház 1816. évi canonica visitatiója12. Ráday Levéltár : Egyházrajzok (1877) 199. old.
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13. Köte Sándor:  Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában(1849— 1918). Bp. 1975.14. Ráday Levéltár: Egyházrajzok (1877) 208—209. old.15. A kőröshegyi ref. egyház 1877. évi állapotrajza.16. Kanyar József:  Népiskola és középfokú oktatás Dunántúlon — különös tekintettelSomogyra (1848 — 1867) Levéltári évkönyv 1979. 10. köt. 186. old.17. A többi 19. századi adatot és idézeteket az egyes nevelők által ,  1832-től írt haladásinaplóból és az 1859 —60. iskolai évtől vezetett „Oskolai protocollum”-ból vettem.Az említett kézikönyvek és tankönyvek a Ráday Levéltárban és az OrszágosPedagógiai Könyvtár és Múzeumban találhatók.18. A 20. századi adatokat a Külső-somogyi ref. egyházmegye jegyzőkönyvei (1900  —1943) tartalmazzák.Köszönetemet fejezem ki István József és néhai Kozma Béla kőröshegyi és GuethGyula őszödi ref. lelkészeknek, akik az irattár anyagát és a jegyzőkönyveket ren-delkezésemre bocsátották.19. Lásd a 7. sz. jelzetet.20. Veszprémi püspöki Levéltár. Padányi Bíró Márton Visitatio Canonica Distr. Ka-posvárién 1749.21. Lásd a 7. sz. jelzetet.22. Országos Levéltár Egyházlátogatási jegyzőkönyv 1778. P .  623. X .  k .  228. cs.Can. Vis. ecclésiae etparochie Kőrös-hegy iensis 1778.23. Kanyar József: Az 1858-as „iskolabeva'llások” Somogybán Somogy megye múlt-jából 1981. 12. köt. 249. old.24. Köszönetét mondok dr .  Galambos Iván kőröshegyi plébánosnak, aki az egyház-látogatási jegyzőkönyvek latin nyelvű szövegét lefordította és rendelkezésemrebocsátotta, valamint István József és néhai Kozma Béla kőröshegyi és Gueth Gyula
őszödi ref. lelkészeknek, akik a helyi és a külső-somogyi egyházmegye jegyző-könyveit, iratanyagát adták át tanulmányozásra.

A KŐRÖSHEGYI ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLATÖRTÉNETE
HENCZ JÓZSEF—KLEB ZOLTÁN—REÖTHY FERENC

Magyarországon az iskolák államosítása 1948 nyarán történt. Kőröshegyen1948. júl. 9-én készültek el a nagyon szegényes felszerelést tartalmazó leltárak.1948. júl. 16-án tárgyalta a képviselőtestület az államosítás ügyét, és akövetkező határozatot hozta: „A községi képviselőtestület közgyűlése egy-hangúlag hozott véghatározatában kimondja, hogy a felekezeti iskolák államo-sítását, a kötelező vallásoktatás fenntartása mellett, szükségesnek tartja,mert a nép érdekében áll”. (20/1948. kgy. sz.)Már az államosítás előtt is történt egy kísérlet a község két iskolájánakaz egyesítésére, de akkor 1946-ban, ez a terv meghiúsult. Ennek ellenére,ugyanebben az évben Kőröshegy körzeti iskola szerepét töltötte be. A helybelir. k. és ref., valamint a balatonföldvári iskola tartozott egy körzetbe. Ez akörzet 1948/49-ben egészült ki Kerekivei és Pusztaszemessel.Az első tantestület 1948/49-ben így alakult ki. A r. k. iskola három neve-lője: Szelényi József, Pados Erzsébet és Major Erzsébet, a ref. isk. két nevelője:Varga Ferenc és Pátkay Irma, valamint az ide helyezett Ács József és CsatáriKálmán alkotta a testületet. De az utóbbi két nevelő és Major Erzsébet aziskolai év befejezése előtt már nem tanítottak a kőröshegyi iskolában.Az első igazgató Sípos Béla, aki négy hónapig irányította az iskolát,öt követte, a Bálványosról ide helyezett Csatári Károly, aki a II .  világháborúalatt egy munkaszolgálatos századnál szolgált, bíróság elé állították és elítélték.
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Az iskola létszáma 230 fő, négy tanulócsoport működött.A fejlődés akadályozója, a tantervi és a tankönyvek változásain kívül azvolt, hogy majdnem minden évben más és más igazgató vezette az iskolamunkáját. Az államosítástól 1953-ig hét igazgató váltotta egymást.1949-ben alakult meg az Iskola Bizottság, melyet az MDP, az NPP, azFKP, az EPOSZ, a DÉFOSZ, a Függetlenségi Népfront, az MNDSZ és azSZMK egy-egy küldötte képviselte, 1952-ben már csak a VB, az MDP, azSZM, az MNDSZ, a DISZ és az Állandó Bizottság elnöke volt tagja ennek abizottságnak, melynek legfontosabb feladata az iskola munkájának társa-dalmi segítése volt.Nem volt könnyű feladata a nevelőknek sem. Szakképesítés nélkül kelletttanítaniuk a felső tagozatban, annak ellenére, hogy a 30-as években végzettnevelőket már a nyolcosztályos népiskolában való tanításra készítették fel.(Községünkben a ref. iskolában már 1941/42. iskolai évben, az r. k. iskolábanpedig 1943/44-ben 8. osztályos tanulói is voltak.) Két iskolában folyt a tanítás.A nevelők, még az 50-es évek végén is, majdnem minden szünetben, esőben,sárban, hóban, ingáztak egyik iskolából a másikba.Ezer József igazgatása alatt már öt tanteremben tanítottak. Ekkor tör-tént meg az első és második osztály, valamint az ötödik hatodik osztály szét-választása, már három épületben folyt a tanítás, és csak a 3—4. és a 7 — 8.osztály volt összevont.Alexy Rezső igazgató működése idejében érkezett az iskolához a torna-termi felszerelések nagy része. Az előadások, hangversenyek, tornaünnepélyekbevételeiből is tornafelszerelést vásároltak. Röplabdapályával, hálóval stb.gyarapodott az iskola.Szét választtatta a tanítói lakást, így a szőlőhegyen lakó nevelő be tudottköltözni a faluba. Megszerezte a gyakorlókerthez szükséges területet.A tornavizsga, a ballagás, a télapó ünnepség, a szilveszter és különbözőmegmozdulások hagyománnyá váltak, melyhez felesége és az egész testületsegítséget nyújtott. Hagyományőrzés volt a minden évben megrendezettmadarak és fák napja is. Á rendszeres év végi nagy kirándulások megismertet-ték és megszerettették a kőröshegyi gyerekekkel az országot. Az énekkartevékenysége, a dalostalálkozók, a hangversenyek külön színfoltot jelentett aziskola és a község kulturális életében.Zoltán Jenő igazgató három évig irányította ezt az iskolát. Már igazgatásá-nak első évében teljesen osztott lett az iskola, és szakrendszerű oktatás folyt.A szakos ellátottság kielégítette az iskola igényeit. Négy nevelő tanítóképzőtvégzett, hat pedig pedagógiai főiskolát.Ekkor már szükségtornaterme is volt az iskolának.1930 és 1948 között összesen 15 tanuló tanult tovább a közeli középisko-lákban. 1954 és 55-ben 18 tanuló folytatta tanulmányait az ország valamelyikközépiskolájában.Igazgatása alatt tíz szakkör működött. A nagy kirándulások tovább folyta-tódtak. 1953-ban több napot töltöttek gyerekeink Budapesten, 1954-ben azÉszaki-középhegységet barangolták be.Az úttörők, a színjátszók, az énekkar minden iskolai és községi ünnepségenszépen szerepeltek. Segítették a régi épületben létesített új kultúrotthon éskönyvtár munkáját.Az ő idejében, mindhárom évben, az utolsóévesek tablót készítettek.(Az 1955-ös tablót, Falusy Lujza, az osztály tanulója készítette.)
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Az 1956-ig terjedő időszak jellemzője az optimális szakos ellátottság.4 tanító és 6 tanár tanított az iskolában. A kémia, rajz, gyakorlati foglalkozáskivételével valamennyi tantárgyat szakos nevelő tanította. A szakos ellátottság80% körül mozgott. Ezt biztosította a 4 szolgálati lakás, 4 pedagógus házaspár.1956-ban Zoltán Jenő igazgató Zamárdiba távozott, 1 évig Szondi Józseflett az iskola igazgatója, majd 1957-től 1961-ig Erdős János igazgató irányí-totta az iskolát.1958 — 1961 között a tantestületben jelentős személyi változások történ-tek. A testület összetétele romlott. 6 —7 tanító és 3 —4 szaktanár a testületösszetétele. Csak matematika —fizika és orosz szakos nevelő dolgozik aziskolában, a szakos ellátottság 40% alá esett. 1962-től ismét van testnevelésszakos nevelője az iskolának. 1958 nyarán kerül sor az első iskolabővítésre. Avolt római katolikus iskolát 2 tanteremmel bővítették. Beépült az iskola és aigazgatói lakás közti rész. Megszűnt az igazgatói iroda (tanteremhez csatolták).Az épület folyosóval új igazgatói irodával és nevelői szobával bővült. Az át-építés minőségét az anyagi fedezet hiánya határozta meg. (A mennyezet nád-padlós kiképzést kapott, a tető toldása, a nevelői szoba féltetős megoldásafolyamatos beázások forrása lett.)Ettől a tanévtől az iskola 6 tanteremmel működött. A felső tagozat a voltrómai katolikus iskola 4 tantermében, az alsó tagozat a volt református iskola2 tantermében váltakozó tanítással: 1 —3., 2—4. osztály dolgozott. Ebben azépületben a kamrából kialakított műhelyterem szolgálta még a nevelő-oktatómunkát.A tanulólétszám az 50-es évek végére 250-ről 210-re csökken. 1961-benkerül sor az első iskolakörzetesítésre. Október 1-én a kereki iskola tanulóikerültek Kőröshegyre, a 45 kereki tanulóval az iskola létszáma 261 főreemelkedett.A körzetesítés következménye, hogy a 25—30 fős alsós osztályok mellettfelső tagozatban 40—55 fős osztálylétszámmal folyt a tanítás. Az iskolábanfolyamatosan 4—5 szakkör működött.1962-ben iskolakörzet átrendezésre került sor. A kereki felsőtagoozatostanulóit Balatonföldvárra, a pusztaszemesieket Balatonföldvárról Kőrös-hegyre irányították. Szemptember 1-jén 55 pusztaszemesi tanuló került aziskolába. Az 1960-as évek közepéig az iskola tanulólétszáma 250 fölött volt,majd folyamatosan csökkent a 70-es évek elején 200 körül stabilizálódott.A csökkenő osztálylétszámok javították az oktató-nevelő munka feltételeit.1965-ben szerveződött a bejáró tanulók részére az iskola első napköziscsoportja. A 40 fős csoport 5 —8. osztályos tanulókból szerveződött. A csoport-tal az iskola 1 napközis nevelőt és 1 konyhai dolgozót kapott. A csoport igenmostoha körülmények között működött. Az étkezést az óvoda konyhájabiztosította.A tanulók tanteremben fogyasztották el az ebédet, ott is tanultak. Anapközis csoport vezetését Monostori Lászlóné tanító, az iskola régi pedagógusavette át.1966 —67. tanévtől lassan javul az iskola szakos ellátottsága. 7 tanító és 6szaktanár dolgozott az iskolában: magyar—történelem, orosz, matematika—fizika, biológiai —földrajz, testnevelés-gyakorlati foglalkozás szakosok. Aszakos ellátottság 70%-ra emelkedett. 1967 nyarán került sor a napközisfeltételek javítására.
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A volt igazgatói lakásból konyhát, ebédlőt és 1 szükségtantermet alakí-tottak ki. A lakás helyett, a megyei tanács támogatásával, új szolgálati lakástvásároltak. Az átalakítás lehetővé tette a váltakozó tanítás megszüntetését.6 tanteremben, 1 szükségteremben és az ebédlőben folyt az oktatás.Az 1960-as évek végére az édesanyák zöme munkát vállalt. Egyre többtanuló igényelte a napközis elhelyezést. Az 1967 —68-as tanévben kapta megaz iskola a második napközis csoportot. Ettől kezdve 40—40 fővel alsós ésfelső napközis csoport is működött 2 nevelővel és 2 konyhai dolgozóval atanulók 35%-a kapott napközis elhelyezést.1961-től 1970-ig Horn László igazgató vezette a kőröshegyi iskolát, ö azelső igazgató, akinek megbízatása nyugdíjazás miatt szűnt meg. Irányításaalatt sokat fejlődött az iskola oktató-nevelő munkája, stabilizálódott a nevelő-testület, komoly érdeme a napközi otthon fejlesztése.Az 1970—71-es tanévben, megbízott igazgatóként, Bogár Vilmos vezetteaz iskolát. Ebben a tanévben dolgozott először képesítés nélküli nevelő aziskolában.Tanév végén Bogár Vilmos Balatonföldvárra távozott.Az 1971 —72. tanévben Kieb Zoltán vette át az iskola vezetését.Ebben a tanévben 2 képesítés nélküli nevelő tanított az iskolában. Az1973— 74. tanévben, átmenetileg, megszűnt a képesítés nélküli nevelők alkal-mazása.1972 nyarán került sor a napközis konyha bővítésére. 100 adagos konyhátalakítottak ki, az ebédlő és a szükségtanterem összekapcsolásával 40 fős ebédlőállt a napközis tanulók rendelkezésére, így a tanulók 2 csoportban étkezhettek.A folyamatosan emelkedő napközis igény kielégítésére 25 fős tanuló-szoba-menzás csoportot kapott az iskola. így a tanulók 40%-a részesült iskolaiétkeztetésben.Az 1973 —74. tanévben 5 tanító és 8 tanár dolgozott az intézményben, aszakos ellátottság 75—-80%-ra emelkedett, csak ének és rajz szakos nevelőhiányzott az iskolában.Az 1970-es évek közepén kezdte a községi tanács, a Somogy megyeiTanács V. B. Művelődési Osztályának komoly anyagi segítségével, iskolafejlesz-tési programját, a tárgyi feltételek tervszerű javítását.1974-ben a tanács megvásárolta a községi mozi épületét, a tanácsi építő-brigád megkezdte a tornaszoba kialakítását. Ezzel egy időben megkezdődötta pedagóguslakások építése. 1975 augusztusában átadták a 96 m 2 -es torna-szobát, mellette 30 m 2 -es szükségtantermet. Lealapozták a tornaterem szociálishelyiségeit, de anyagiak hiányában, felépítésére egyelőre nem került sor.Átadták a 4 újonnan épült pedagóguslakást, ezzel megteremtették a fel-tételeit a volt református iskola felújításának, bővítésének. 1975 szeptemberé-ben kezdődött az iskola felújítása, bővítése.Az 1975 —76-os tanévben, a szülők kérésére, körzetesítették a puszta-szemesi alsó tagozatot 13 tanulóval. Ezzel megszűnt a tagiskola. A szülőkkérését az 1 —4. osztály összevont csoport hátrányai mellett az is indokolta,hogy az óvodás korú gyermekek évek óta a kőröshegyi óvodába jártak.A volt református (I. sz.) iskola 3 szolgálati lakásából 2 nyugdíjas és 2működő pedagógus költözött modern szolgálati lakásba. A tanév szeptemberé-ben megkezdődött az iskola átépítése. A tanítás, átmenetileg, 4 tanteremben,az ebédlőben, 1 szükségteremben valamint a községi könyvtárban folyt.A 2—4. osztály váltakozva tanult.
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Az 1976 —77. tanév kezdetére elkészült az I .  sz. iskola.A szolgálati lakások iskolához csatolásával, hozzáépítéssel az eddigi2 tanterem, szükségműhely terem helyett 4 korszerű tanterem, gyakorlatiműhelyterem, folyosó, igazgatói iroda, nevelői szoba, gondnoki iroda, 3 szertár,vizesblokk kialakításával az iskola — a lehetőségekhez mérten — korszerűintézménnyé bővült.Az intézmény 213 tanulója 8 tanulócsoportban, 2 napközis és 1 tanuló-szoba-menzás csoportban dolgozott, jó tárgyi feltételek között. 8 tanterem,műhelyterem, tornaszoba, szolgálta az oktató-nevelő munkát.1977—78-ban az intézmény 1 napközis csoport és 1 tanulószoba-menzáscsoport fejlesztést kapott, a tanulók 65 —70%-a részesült egész napos ellátás-ban.A 70-es években 4 szakkör (honvédelmi, csillagász, anyanyelvi és fotó)zolgálta a tehetséggondozást.Az iskola 1 —2. osztálya bekapcsolódott az „Automatikus továbbhaladás”pedagógiai kísérletébe. A tanévvel lezárult az iskola életének egy jelentősszakasza.Az 1978 —79. tanévben sor került a krónikus nevelőhiánnyal küzdőBálványosi Általános Iskola felső tagozatának körzetesítésére. A 46 bálványositanulóval a tanulólétszám 262 főre, a tanulócsoportok száma 11-re emelkedett.A bejáró tanulók számára az iskola megkapta 4. napközis csoportját, így anapközis ellátottság nem csökkent.A körzetesítéssel ének és rajz szakos nevelő is került az iskolához, aszakos ellátottság 96%-ra emelkedett. 6 tanító és 13 tanár dolgozott az iskolá-ban.A körzetesítés rontotta az iskola tárgyi feltételeit. A l l  tanulócsoport8 tanteremben, 1 szükségteremben és az MSZMP községi alapszervezeténekhelyiségében nyert elhelyezést. A napközis konyha (100 adagos), nehezenbiztosította 250 fő étkezését. Az ebédlőben 5 csoportban fértek be a tanulók.A napközis csoportok létszáma továbbra is 40 fős volt.Az intézmény 1979-ben kapott vezetékes vizet.1980-ban megkezdődött a II. számú (volt róm. kát.) iskola felújítása.A nyár folyamán a megyei tanács anyagi támogatásával valamint tanácsipénzkeretből elkészült a tető felújítása, lebontásra került a nevelői szoba, azigazgatói irodát a folyosóhoz csatolták, a folyosó végén 7 m 2 -es nevelői szobátalakítottak ki.1981-ben, tanácsi pénzkeretből, megépült a II. sz. iskola vízöblítésesWC-je.1982-ben szülői társadalmi munkával befejeződött a tornaszoba szociálishelyiségeinek kialakítása. 2 öltöző, 2 zuhanyozó, 2 WC és egy 22 m 2 -es szükség-tanterem létesült. így az intézmény valamennyi tanulócsoportja az iskolaépületében nyert elhelyezést.1983-ban épült meg az iskola bitumenes sportpályája.Ugyanebben az évben készült el az óvoda épületében az intézmények400 adagos központi konyhája.A napközis konyhát tálaló konyhává alakították, a felszabaduló helyiségetaz ebédlőhöz csatolták, így az ebédlő 80 férőhelyesre bővült, biztosította atanulók 3 csoportos étkeztetését. 1984-ben a padozat teljes felújításával folyta-tódott a II. sz. iskola felújítása. Sajnos az épületet a sorozatos felújítások,
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átépítések sem tették korszerűvé. A sorozatos átépítések újabb és újabbgondokat tárták fel.Az 1983 —84-es majd az 1984—85-ös tanévben 1 — 1 napközis csoportbontásával javították a napközis feltételeket. A csoportok átlaglétszáma 28főre csökkent, lehetővé vált a napközis tartalmi munka színvonalának emelése.Alsó tagozatban homogén csoportok jöttek létre, felső tagozatban párhuzamososztályokból szerveződtek a napközis és tanulószobás csoportok. A tanuló-létszám ismét csökkent. Az iskola tanulóinak 95%-a részesült egész naposiskolai ellátásban. A napközis tárgyi feltételek javítására nem volt lehetőség.A csoportok délután a tantermekben tanulnak.1985-ben az intézmények elnyerték a megyei energiaracionalizálásipályázatot. A nyár folyamán az olajfűtést korszerű gázfűtés váltotta fel.A 80-as évek közepén, a fiatal, pályakezdő nevelők élet- és munkakörül-ményeinek javítása érdekében, a községi tanács szolgálatilakás-fejlesztésiprogramot dolgozott ki. 1984-ben a volt községi tanácsi épület emeletén 1 két-szobás nevelői lakást és 2 szolgálati férőhelyes szobát alakított ki konyhával,fürdőszobával. 1986-ban 2 szobás tanácsi bérlakást minősítettek pedagógusszolgálati lakássá.Napjainkban az intézmény 7 korszerű, gázfűtéses szolgálati lakással és2 szolgálati férőhellyel rendelkezik. 2 pályakezdő pedagógus házaspár telepe-dett le a községben. Az iskola törzstanerő állománya stabilizólódott.A megfiatalodott nevelőtestület új tanerőellátási gondokat okozott.1980-tól kezdve évenként 3 —6 nevelő volt gyesen. Helyettesítésüket sikerültmegoldani, a szakosellátottság aránya nem csökkent, mindössze napközisnevelőként dolgozott 2 képesítés nélküli nevelő 1 — 1 évig.A 80-as években 9-re emelkedett az iskolai szakkörök száma : anyanyelvi,orosz levelező, rajz, furulya, népi játék, báb, természet járó, csillagász, honvé-delmi, torna, bélyeggyűjtő szakkörök. A felső tagozatosok 70%-a, az alsótagozatosok 20%-a kapcsolódott be a szakköri munkába.A 8. osztályt eredményesen elvégző tanulók aránya 93%-ról 97%-raemelkedett. Az iskola tanulóinak 96%-a tanult tovább középiskolában.

AZ ISKOLA KÖNYVTÁRA
Az államosítás éve óta 1950-ig Varga Ferenc tanító kezelte az ifjúsági, anevelői és a segélykönyvtárat is. Számadatunk ebből az időből nincs.1950 márciusától Máté Zoltán a könyvtáros. Ekkor a nevelői könyvtárállománya 58 kötet, az ifjúsági könyvtár 56 kötettel rendelkezett.1951 —-52-ben Alexy Rezsőné volt a könyvtáros. Szeptember 1-jétőlmárcius 15-éig 99 kötetet kölcsönöztek a gyerekek.1952—53-ban Pátkay Irma vezette a könyvtárat. Hetenként egyszervolt kölcsönzés. Nov. 12-én 200 Ft értékű könyvet kapott a könyvtár.
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Az iskolának :
Év ifj. könyvtár név. könyvtár folyóiratok sz.
1952—53 30 84 31953—54 60 84 41954—55 150 127 17
kötet könyve volt, és ennyi folyóirat járt az iskolának.Az elmúlt 30 év változásait, fejlődését leginkább a számok tükrébenmérhetjük le.1959 —60-ban a nevelői könyvtár állomány 180, az ifjúsági 260 kötet volt.1973 —74-ben a nevelői könyvtár 527, az ifjúságiban pedig 537 kötetét hasz-nálhatták fel munkájukban a nevelők és a tanulók. Ebben az időszakbanösszesen 15 ezer Ft-ot költöttek könyvre. Az olvasók száma 73 és 156 közöttváltakozott. A kölcsönzött kötetek száma, ugyanebben az időszakban 200 és700 kötet között mozgott.Tehát abban az időben még a nevelői és az ifjúsági könyvek egy leltár-könyvben szerepeltek. A kölcsönzés nem volt megoldott. Á nevelők és atanulók egy megjelölt időpontban vehették át az órákhoz szükséges könyvtárisegédanyagot. Ekkor, két éven keresztül Bunevácz Győzőné végezte a könyv-kölcsönzést.1973 — 74-ben összevonták a nevelői és az ifjúsági könytár állományát.Ekkor Oravecz Lászlóné vezette a könyvtárat. Ebben az időben 1064 kötetkönyvet leltározott be. Ezzel szemben 1988 — 89-ben 4804 kötet könyvvelrendelkezett az iskolai könyvtár, tehát a gyarapodás 3740 kötet. Ezalatt azidő alatt 190 ezer Ft-ot költöttek könyvre. Az olvasók száma 120 és 229között, a kölcsönzött kötetek száma pedig évente 500 és 1200 közt ingadozott.Napjainkban külön olvasóterem és könyvtárterem áll a nevelők és atanulók rendelkezésére, és a könyvtárosi teendőket, nagy szakértelemmelGróf Tamásné látja el.

A kőröshegyi ált. isk. igazgatói
1948. dec. 18.1949.1949. nov. 2.1950. febr. 1 2.1950. júl. 17.1952. aug.1953. szept. 1 .1956. szept. 1.1967. szept.1961. aug. 31.1970. szept. 15.1971. aug. 15.1988. szept. 1-

Sipos BélaCsatári KálmánSipos BélaVarga FerencMáté ZoltánEzer JózsefAlexy RezsőZoltán JenőSzondi JózsefErdős JánosHorn LászlóBogár VilmosKieb ZoltánHencz József

1948. szept. 1.1948. dec. 19.1949. szept.1949. nov. 2.1950. febr. 13.1950. szept. 1.1952. szept. 1.1953. szept. 1.1956. szept. 1.1957. szept. 1.1961. szept. 1.1970. szept. 16.1971. aug. 16.1988. szept. 1.
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A kőröshegyi ált. isk. nevelői
Szelényi (Pánovics)JózsefPados ErzsébetVarga FerencPátkay IrmaMajor ErzsébetSípos Béla

1914. márc. 1.1922. okt. 1.1934. júl. 17.1941. nov. 28.1943. szept. 1.1948. szept.1949. szept.1948. szept. 13.1948. okt. 30.1949. aug. 6.1950. júl. 17.1950. júl. 17.1950. szept.1951. aug. 4.1951. aug. 4.1952. szept. 5.1952. szept. 5.1952. szept. 5.
1953. ápr. 1.1953. aug. 16.1953. júl. 24.1953. szept. 1.1953. szept. 1.1954. szept. 1.1955. dec. 1.1956. aug. 1.1956. aug. 1.1957. szept. 1.1957. aug. 16.1957. szept. 1.1958. okt. 1.1959. nov. 1.1960. szept. 1.1960. okt. 1.1960. aug. 15.1960. aug. 15.1961. febr. 1.1961. aug. 1.1962. aug. 1.1964. szept. 1.1964. dec. 15.1965. aug. 16.1966. aug. 1.1967. szept. 1.1968. jan. 11.1970. aug. 15.

1950. szept. 1.1957. aug. 15.1950.1966. aug. 31.
1948. dec. 18. és1949. nov 2.Ács JózsefCsatári KálmánMáté ZoltánFarkas LászlóFarkas LászlónéEzer JózsefAlexy RezsőAlexy RezsőnéCzuczor LászlóCzuczor LászlónéKoloch ErzsébetJávor Ferenc(nyugdíjas)Reőthy FerencMonostori LászlóZoltán JenőZoltán JenőnéSzatóri FerencSzatóri FerencnéMonostori LászlónéSzondi JózsefErdős JánosBozsai RozáliaEzer József néTulok JózsefnéKoch TiborHorn LászlóKrezinger ImrénéAuguszt JózsefHajsó GusztávnéLátos DezsőnéLátos DezsőBogár VilmosBoldizsár ImrénéBolhói LászlónéKieb ZoltánKoch GézaKoch GézánéBerkes LászlónéLátos Dezső

1952.1953. aug. 31.1953. aug. 31.1956. szept. 1.1960. aug. 15.1960. aug. 15.1953.1953.1953. nov 17. (meghalt)
1953. dec.1958. szept. 15.
1956. aug. 1.1956. aug. 1.1960. dec. 31.1960. dec. 31.
1957. aug. 15.1980. máj. 16.
1957. aug. 1.
1971. szept. 1.1970. szept. 15.1974. nov. 30.1964. dec. 1.1961. aug. 1.1962. aug. 1.1967. dec. 31.1971. aug. 15.
1970. aug. 15.
1982. márc. 1.1980. aug. 15.1978. aug. 15.1975. jan. 15.
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Hencz JózsefnéHencz JózsefHartman Rozália(Bunevácz Győzőné)Vidovics Irma(Kovács Imréné) 1971. szept. 1.Kovács Boldizsár 1971. aug. 16.Nagy Ilona (Starkné) 1975. jan. 1.Dech Fülöp 1975. aug. 30.Maricsek Ferencné 1975. aug. 15.Hekeli Imréné 1977. aug. 16.VondráknéSzebenyi ErzsébetGazdag GyulánéAntalics AndrásnéOravecz LászlónéDanyi LászlóJakus LászlónéHorváth KarolinKusz SándornéKocsonyánéBoda GabriellaAntalics AndrásNémethné TippelMáriaGróf TamásGróf TamásnéAndorka SándornéHartmann PéternéLandek IlonaFüleki IstvánnáKasziba AnnaRekovszkinéHirsch JuditBurucz ZsuzsaNémeth MáriaBóra Pál

1977. szept. 6.1977. aug. 16.1978. szept. 1.1978. szept. 1.1978. szept. 1.1978. szept. 1.1978. szept. 1.1978. szept. 1.
1978. szept. 1.1978. szept. 1.
1978. szept. 1.1980. aug. 16.1980. aug. 16.1980. aug. 16.1980. aug. 16.1982. aug. 16.1982. aug. 16.1982. aug. 16.
1983. aug. 16.1983. aug. 16.1984. aug. 16.1984. aug. 16.Molnárné Papp Ilona 1984. aug. 16.Baka Csilla 1985. febr. 1.Scheich JánosBóráné KrasznaiIldikóSimor IstvánnáMáté Julianna

1985. aug. 1.
1986. aug. 16.1986. aug. 16.1986. aug. 16.

1970. szept. 1.1971. szept. 1.
1971. szept. 1.

1976. aug. 1.1975. aug. 15.1982. aug. 15.1977. aug. 15.

1982. aug. 15.
1981. aug. 15.1983. aug. 15.

1986. aug. 15.
1985. aug. 15.1984. aug. 15.1986. aug. 15.
1985. aug. 15.
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AZ ÚTTÖRŐCSAPAT TÖRTÉNETI (1948—1989)
BÓRA PÁL—REÖTHY FERENC

A kőröshegyi ált. iskolába 1948. okt. 6-án érkezett meg a VKM 1948. szept.25-én megjelent rendelete, amely az úttörőcsapatok szervezéséről rendelkezett.Ekkor alakult meg ebben az iskolában is a csapat, melynek első vezetőjeSipos Béla, majd Varga Ferenc lett. Hat hónap múlva, 1949 márciusában, azúttörők létszáma 50 fő volt. A csapat első feladatai közé tartozott az ünnepélyekszervezése, rendezése és a Pajtás c. lap terjesztése. A sportpálya építésében isrészt vettek. 1949 májusában az országgyűlési választások ünnepségek elő-készületeit segítették. Tevékenységüket, jó munkájukat az első évhen egyrádióval jutalmazták, és a csapat egyik úttörője a nyáron Csillebércen tábo-rozhatott.1950 januárjában az iskola 234 tanulójából 80 volt úttörő. Ugyanez évszeptemberében a csapat Petőfi Sándor nevét vette fel. (Sorszáma: 4824).Ekkor Máté Zoltán, utána Ezer József lett a csapatvezető.1951 januárjában énekkar alakult, magyar és fizika szakkör működött.Minden évben meghirdették a jótanulási versenyt. A hulladékgyűjtési akciókeretében 54 q vasat, 25 kg rezet, hét kg alumíniumot és 117 kg rongyotgyűjtöttek. Ezen a nyáron Szántódon tábort is szerveztek.1952- ben Alexy Rezső vette át a csapat vezetését, a csapattanács elnökepedig Lukács Mária lett. A szakkörök tovább működtek. A novemberi gyapot-szedés bevételét nyári táborozás kiadásainak fedezésére fordították. Az iskola-rádió fontos szerepet játszott az úttörők életében. A hangos újságban sok-sokdicséret és bírálat hangzott el. A csapat a járási tornaversenyen harmadikhelyezést ért el. Márciusban, díszes külsőségek között, csapatzászló-avatásttartottak. A zászlót a néphadsereg egyik tisztje avatta fel. Tagkönyveketosztottak ki. A záróakkord a díszfelvonulás volt. Május 1-jén egész naposünnepség keretében zajlott le az úttörőavatás. Zenés ébresztő, felvonulás,sportversenyek és májusfa kitáncolás volt a program. Hagyománnyá vált afaültetés. Az irodalmi színpad szép eredményt ért el. Az énekkar pedig Zamár-dival holtversenyben első helyezést ért el. A csapat létszáma ekkor mát kétszázkörül mozgott.1953 —54. iskolai év fő feladata az előbbieken kívül az eszmei-politikainevelés. Ekkor alakult meg a történelem szakkör is. Ekkor már MonostorLászló a csapatvezető. December 23-án fenyőfaünnepélyt tartottak, és aprogramok közé bekerült a farsangi karnevál is. Nevezetes esemény volt1954-ben is a hagyományossá vált tornaünnepély, mely rendezvénynekminden évben nagyszámú közönsége is volt.A következő év a 10. évforduló jegyében indult. Ebben az évben 210%-r ateljesítették az úttörők a hulladékgyűjtést. 775 fát ültettek el. A DISZ tag-felvételi ünnepélyén, május 11-én 14 úttörőt vettek fel a DISZ tagság soraiba.Az évet nagy kirándulással és sárkány versennyel zárták.1955/56-ban Szatóri Ferenc lett a csapatvezető. Tovább folyt a szokásoskultúrtevékenység, melyeket mesedélutánok és színdarabok tarkítottak.A sporttevékenység: a labdarúgás, a röplabda, a torna most sem hiányzott.Jobban előtérbe kerültek az úttörőélet romantikus vonásai, melyet mindenbizonnyal a cserkészéletből vettek át. A történelmi szakkör és a csapat is
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számtalan kiránduláson vett részt. Az évet a Tihanyban rendezett számhábo-rúval fejezték be. A következő szakkörök működtek több éven keresztül:Zoltán Jenőné kézimunka és Reőthy Ferenc történelmi, illetve honismeretiszakköre.Közben, egy rövid ideig Alexy Rezsőné vezette az úttörőcsapatot. 1960——61-ben Auguszt József lett a csapatvezető, őt  követte Bogár Vilmos 1961 és1964 között. Egy hosszabb periódus következett. 1964 és 1971 között KiebZoltán irányította a csapatot. A 230 tanulóból 160 úttörő 76%-a próbát tetta , .Forradalom lángjai” akció keretében. 1968-ban új akció indult: „Szabadhazában, Lenin útján” — Lenin születésének 100. évfordulóján. Ezek azerőltetett „akciók” nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nemtudták igazán mozgósítani a fiatalokat.Ebben az időszakban igen népszerűek a tanulmányi versenyek. 94 tanulóöt tantárgyból versengett a győzelemért. A szakkörök száma is megszaporo-dott. A természetkutató 26, a fényképész 16, a vöröskeresztes 86 fővel a leg-népszerűbbek. A sporttevékenység is igen élénk volt. A három- és négytusa, akézilabda, a lövészet, a labdarúgás és a járőrverseny működött a legszínvona-lasabban. A járási versenyekre 91 fő jutott el, ami igen szép eredménynekszámított. Megindult a rendszeres és sok élményt nyújtó táborozások sora.A csapat 94%-a úttörő. Ezekben az években válik hagyománnyá az évenkéntihadijáték-számháború, melynek színhelye a romantikus kereki vár és környé-ke. Ekkor lendül fel a túramozgalom, amely azóta is a gyerekek legkedvesebbszórakozása. Az élményt nyújtó és sokoldalú munka eredménye az lett, hogya csapat vezetőt kitüntették.1970-ben új akció indult: „Tettekkel köszöntjük az úttörőmozgalomnegyedszázados évfordulóját”.A hangzatos akciók gyorsan feledésbe merültek. Ennek ellenére a 70-esévek jellemzője, hogy egyik akció a másikat követi. 1971-ben „ÚttörőkVietnámért”, „Az árvízkárosultakért”, 1972-ben „A néppel tűzön-vízen át”1973-ban „Nem térkép e táj” stb.Mindmáig a legnépszerűbb program ezután került az úttörőéletbe az ún.„vándortáborozások”. Ennek keretén belül, 1989-ig, a Bükkben, a Duna-kanyarban, a Vértesben, a Mecsekben, a Bakonyban, Budapesten, a Fertő-tókörnyékén 250—300 kőröshegyi úttörő fordult meg. E mozgalom kereténbelül meghirdetett minden versenyen első helyezést ért el a csapat. Negyvenév után végre rájöttek, hogy ezek a túrák a legjobb, legromantikusabb formáia gyermeknevelésnek.Ebben az időben, Bunevácz Győzőné, Hartmann Rozália, 1978 és 1988között Vondrákné Szebenyi Erzsébet, majd 1980 — 82-ben Andorka Sándorné,1982—85-ben ismét Vondrákné a csapat irányítója.A 80-as évek tehát szintén a nagy túrák időszaka. A környék és a Balaton-felvidék a túrák színhelye.Minden évben Latinca-hetet szerveztek, melynek rendezvényein művé-szek szerepeltek, vetélkedők, sportrendezvények, irodalmi délutánok, kiállítá-sok, rajzversenyek, szaktárgyi pályázatok tarkítják a programot.1983-tól a tanulók majdnem 100%-a úttörő. Ifjúvezetők segítik a csapatmunkáját. A 80-as évek eredménye, hogy a kapcsolatok szorosabbá váltak aszántód! erdészettel, a kereki és a pusztaszemesi tsz-szel és a Pusztaszemesenállomásozó néphadsereg csoporttal.
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1985 óta Bóra Pál irányítja az úttörők munkáját. Célul tűzte ki és afeladatának tekinti, hogy tovább erősítse a csapat önálló arculatát. A főtevékenységi formák továbbra is a természetjárás, a természet védelem,táborozások, vándortáborozások, kirándulások, túrák. Új szín az ún. „Gyer-mekfórum”. A falu vezetői válaszolnak a gyermekek kérdéseire. A kulturálisélet a már kialakult, jó hagyományok alapján működik. A 17 szakkör kielégítiaz úttörők igényeit. Különösen a bélyeggyűjtő, az idegen nyelv, a honismereti,a tornász, a természet járó, a csillagász szakkört kedvelik a gyerekek. Énekkaris a közkedvelt szakkörök közé tartozik. Tehát minden tanuló megtaláljaérdeklődésének megfelelő területet.A „Rikkancs” c. területi diáklapban több kőröshegyi úttörőnek jelent ésjelenik meg cikke.Napjainkban legnépszerűbb a „Vár a természet” akció. Ennek keretébenminden raj évente legalább négy túrán vesz részt. 1979 óta a turisztikai szak-kör tagjai területi győztesként szerepelt a megyei versenyeken. 1984-ben elsőhelyezést értek el.A másik legsikeresebb terület a torna. Vondrákné Szebenyi Erzsébetvezetésével évek óta megyei elsők. Ennek kapcsán 1989-ben Kőröshegyrendezhette meg a megyei versenyt. Jövőre is ők kapták meg a rendezés jogát.A csapat együttműködési szerződést kötött az iskolával. Ennek értelmé-ben a csapat látja el az iskolai diákönkormányzati munkát.1987-ben a csapat elnyerte a „kiváló úttörőcsapat” kitüntetést.Az énekkar évek óta karácsonykor nagy sikerű hangversenyt ad a r. kát.templomban, melyre a földvári és a zamárdi énekkarok is meghívást kaptak.A mozgalom is a reformok útját járja. 1989 őszére értekezletet hívnakössze, melynek témája a mozgalom megújulása és jövője.

A KÖZSÉG KÖZMŰVELŐDÉS-TÖRTÉNETE
Községünkről már 1878-tól apró híreket olvashattunk műkedvelői előadásokróla „Somogy” c. hetilapban.Az első említésre méltó kulturális létesítmény községünkben az ún. úrikaszinó volt, mely 1880 körül alakult. Helye a 18. században épült belsővendégfogadó egyik épületrészének két helyisége volt. A két helyiségbőlközvetlenül be lehetett jutni az ivóba is.A kaszinó tagjai: papok, tanítók, lelkészek, jegyzők, orvosok, intézők, afalu módosabb emberei. Természetesen ide járt a környék értelmisége is. Denem volt tagja minden értelmisége. A kaszinó tagjai sorába elég nehéz voltbejutni. Két meglévő tagnak kellett ajánlani a belépő tagot, a választmánypedig jóváhagyta a felvételt.Szórakozásuk olvasás, kártya, ital, biliárd. A kártyajátékok közül azalsós, illetve a kaláber és a tarokk volt a divatban akkor.Volt a kaszinónak — falun ritkaságszámba menő — hétszáz köteteskönyvtára is.Az első világháború után demokratikusabb jelleget öltött a volt kaszinó.Különböző elnevezések alatt működött tovább. A 20-as évek elején nehezenindult meg a kulturális élet. A 30-as években és a 40-es évek elején a két egyház
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műkedvelői előadásokat tartottak. Kozma Andor tanította be a „Férjhezmegy a bíró lánya”, a „Betyár kendője” és a „Pölöskei nótárius” c. színdara-bokat. Az „Arany rózsa” c. színdarab rendezője Varga Ferenc volt.Már a 20-as évek végén és a 30-as évek elején népművelési előadásokathallgathatott Kőröshegy népe a baromfitenyésztésről, tejtermelésről, selyem-hernyó-tenyésztésről, kertészetről, zöldségtermelésről.Ezüstkalászos tanfolyam kezdődött 1936-ban 30 hallgatóval. Különbözőtanfolyamokon sajátították el a seprűkötés és a kosárfonás tudományát.A „Balatoni Kurír” 1936. aug. 26-án beszámolt arról, hogy aug. 19-éneste a Kupa vezér éttermében kedves meglepetés érte, illetve fogadta a válto-zatos földvári nap vendégeit. A kőröshegyi szép magyar lányok, derék magyarfiúk népies magyar táncokat mutattak be stílszerű öltözékben. *A tánccsoport 1937-ben is bemutatkozott Földváron.Ugyanebben az időben a helyi tűzoltók önkéntes csapata, szerencsésösszetétele folytán, jó műkedvelő gárdájával, több jól sikerült előadást, báltszerveztek, rendeztek. Énekkaruk is részt vett a szereplésben.Már a 30-as években a község lakossága kezdeményezte egy kultúrházfelépítését. 1939-ben Berger Miksa téglagyáros az építendő kultúrház javáranégyezer téglát ajánlott fel.A II. világháború után a helyi ifjúság többször is összefogott, és műkedve-lői előadásokkal szórakoztatták a falu lakosságát.1950-ben Varga Ferenc, a következő évben Farkas Lászlóné volt a nép-művelési ügyvezető.Mindaddig, amíg a vendégfogadót, illetve kocsmát át nem alakítottákkultúrotthonná, nem lehetett szervezett kultúréletről beszélni.De addig sem állt meg a kultúráiét. Már 1946 —47-ben, az iskolában egyszőlészeti előadássorozat részt vevői Pettenkoffer Sándor, Lakatos András,Honti István előadásait hallgathatták. 1948 —49-ben szintén volt egy ilyenelőadássorozat, melynek 40 hallgatója volt.Annak ellenére, hogy a falu két nagy múltú iskolával is rendelkezett, 1948.évi népszámlálás alkalmával 39 analfabétát írtak össze. Érdekes megfigyelni,hogy területileg hol találtuk a legtöbb analfabétát.
Széchenyi u. 5 fő (a mai Kossuth u.)Szent István u. 3 fő (a mai Petőfi utca)Razgha Gyula u. 6 fő (a mai Dózsa Gy. u.)Öreghegy 1 főSomos 3 fő

3 fő5 fő3 fő3 fő7 fő

Kaposvári útBercsényi u.GyugypusztaHalászóMocsármány
1952-ben egy kissé megváltozott a helyzet. A már említett vendégfoga-dót 40 ezer Ft-os költséggel átalakították. Az átalakítás után a kultúrotthonegy előcsarnokból, egy játékteremből, egy színpaddal ellátott előadóteremből,színpadi öltözőből, játékszobából, könyvtárhelyiségből és olvasóteremből állt.A belső berendezés 12 ezer Ft-ba került.Az énekkar az 50-es évek elejétől helyben és a környező községekbenmutatkozott be. A dalostalálkozók, melyen községünknek két énekkara isfellépett, mindég szép sikereket hozott. A műsoros esteken kívül részt vettesküvőn, májusfa kitáncolás alkalmával stb.
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a következő kimutatás is bizonyít :
1953. nov. dec. 1954. jan—aug.

Szabad Föld Téli Előadássorozat 5 5Műsoros ünnepség 4 14Békegyűlés 1 1Egyéb gyűlés 4 5Színház, Faluszínház 1 4Cirkusz 3 —Diavetítés 4 4Bál, táncest 2 9Ankét — 1Hangverseny — 1Mesedélután — 1Rádióhallgatás — 4Sportdélután — 6Lakodalom 1 2
A kultúrotthon igazgatója Alexy Rezső, őt követte Ezer József. Mind-ketten pedagógusok voltak.A kultúrotthon fennállása óta gyakran és szívesen kereste fel községünketa Faluszínház művészgárdája. Telt ház volt minden előadásukon.A kultúrotthon színjátszó, illetve műkedvelő csoportja több népszínművetis előadott. Alexy Rezső karvezető még arra is vállalkozott, hogy betanítsaOffenbach: Egy marék boldogság c. operettet is. A zenekari kíséretet négy-tagú együttes szolgáltatta, mely hegedűből, cimbalomból, bőgőből és tangó-harmonikából állt. Helyben háromszor, Balatonföldváron kétszer, Zamárdibanés Balatonszemesen egyszer adták elő nagy sikerrel az operettet. A bor c.népszínmű 1953-ban került bemutatásra.1955. máj. 1-jén a balatonföldvári énekkarral együtt az iskolaudvaronvolt hangverseny. A két kórus és a szólóénekesen kívül Ezer Józsefné Liszt:Erdei zsongás, és Bertalan Ferenc Brahms rapszódiát zongorázott.Az énekkar, illetve vegyeskar egy másik műsoros esten Liszt : Ünnepi dalés a Csendes éj c. darabját adta elő.1956-ban a Zamárdiban tartott megyei dalostalálkozóról, melyen akőröshegyi énekkar is szerepelt, a Képes Újság is megemlékezett.1957 és 58-ban is a zamárdi zenekarral közösen hangversenyt adtak.A néma levente c. darabot több helyen is előadták. 1957. márc. 1-jén,2-án és 3-án helyben, 5-én Zamárdiban, 8-án őszödön és 9-én Szóládon. Afőszerepet Gáspár Teri és Samu Kálmán játszotta, rendező Máté Zoltántanár volt.Az ötvenes évek közepén a kultúra mindennapi szükségletét 182 rádió és243 újság, napilap biztosította.Kőröshegy dolgozói eljuthatnak a közeli múzeumokba is, ahol elsősorbana Keszthelyi Balatoni Múzeumban Kőröshegyről több értékes tárgyat, leletet

őriznek. A közeli múzeumok közül a siófoki vízrajzi, a zalai Zichy és a balaton-füredi J ókai múzeum is könnyen megközelíthető távolságra van.
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Egy 1959-ben megjelent útikalauzból közöljük a következő sorokat:. . s  a község újabban gyűjtött kis régiségtárával, melynek létesítése a lelkespedagógusok és iskolások érdeme.”Egy napilap így ír erről: „Utunkat továbbfolytatva a hősök szobrátóljobbra fordulva a Kaposvári úton, egy ódon épületet látunk. Ez a községkultúrotthona. Régen kocsma és kaszinó volt. Térjünk be ide is pár percre.Nézzük meg a falu múzeumát is. Ebben a kis helyiségben csak Kőröshegyentalált tárgyakat láthatunk. Kőröshegy több ezer éves település. Első őslakóihalászó- vadászó embercsoportok voltak. Ebből a korból származó leletek aBalatoni Múzeumban is láthatók. Itt csak ez a kőeszköz és egy pár csontmarad-vány van. A keltákról már többet tudunk és több lelet maradt ránk. Ezt anomád pásztort ábrázoló pénz vagy érme, valamint ezek az urnák a balaton-földvári ,,földvár”-ból kerültek elő. A rómaiak is alkalmasnak találták ezt aterületet megtelepedésre. Ez a római pénz is ezt bizonyítja. (A többi rómaikori leletről Rómer Flóris írt a múlt század végén.)
őseink közül a legelőkelőbb nemzetségek telepedtek le ezen a környéken.Az Árpád-kori pénzeket és nyílvesszőt a régi temetőben (ma homokbánya)találtuk.A török kornak kevés emléke van, pedig akkor Kőröshegy város volt,járási (náhije) székhely. A török dísztű, kard és kopjavég ebből a korbólvalók.A feudális Magyarország egyik jelképe ez a kaloda.Ezek a kéziratos könyvek már 1650-től hű képet adnak falunkról. Rég*

Przudzik József : Kőröshegy (1978 )
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okmányok, naplók, jegyzőkönyvek, pecsétek, edények, pénzek, amelyeketmég itt láthatunk a XVI. századtól a mai napig ismertetik falunk történetét.Ez a régi szőlőmetsző kés is bizonyítja, hogy községünk lakóinak egyika szőlőművelés volt. Már a rómaiak idejében is telepí-
Eddig tart a tudósítás, és sajnáljuk, hogy napjaink, erre utazó turistáinem láthatják, az ebek harmincadjára került tárgyakat.  1

* * *

legrégibb foglalkozásatettek szőlőt.”

A század elején Kőröshegyen egy művésztelep létesült, alakult, melynekcélja művészéletet teremteni Magyarország e gyönyörű vidékén, alkalmatadni az ifjú festőnemzedéknek, hogy a vidék színmagyar levegőjén nemzetiirányban fejleszthesse tudását. A kis kolónia máris rendezett kiállítást Föld-váron és Keszthelyen szép erkölcsi sikerrel, s remélhető, hogy ez az új művész-telep is jelentős helyet foglal el művészeti életünkben. 2
KŐRÖSHEGY KÖNYVTÁRÜGYE

Községünk első könyvtárát 1881-ben alapították. Állománya ekkor 716 mű,782 kötet volt. Adományokkal Széchenyi Imre és Ágoston József gazdagítot-ták*. (Ágoston József az 1896. évi választáson Tab országgyűlési képviselője,Széchenyi Imre Somogy megye főispánja, Kőröshegy földesura volt.)A Széchenyi-kúrián volt egy magánkönyvtár is. Köteteinek száma ezerlehetett. Ezt azonban a község lakói nem használhatták, mert állományánaknagy része német és francia nyelvű volt.Ezenkívül a plébánián és a lelkészi hivatalban is több száz kötetből állókönyvtár, és mindkét helyen egy kis levéltárral felérő kéziratos gyűjteményt
őriztek.A 20-as és 30-as években Kőröshegy község Népkönyvtára és Leventekönyvtár is működött. Vezetőikről, állományukról nincsenek adataink, csaka könyvtár egy -két szépen bekötött könyvének címlapja árulkodik, hogy hováis tartozott valamikor.Az 1883-ban alakult Kőröshegyi Olvasókör és az 1912-ben létrehozottKőröshegyi Gazdakör is rendelkezett könyvtárral 5 . Az Olvasókör elnöke 1932-ben Razgha Gyula körjegyző volt. Az természetes, hogy mindkét iskolánaknéhány kötetből álló nevelői és ifjúsági könyvtára is volt.Községünk népkönyvtára 1952. máj. 1-jén létesült. Induló állományakétszáz kötet. A könyvtárat, az újonnan létesült, kultúrotthonban helyeztékel. Az első könyvtáros Alexy Rezső tanár volt, de 1953 októberéig MátéZoltán és Mentés Mária is kezelte a könyvtárat. Akkor még csak 100 kötettelrendelkeztek. Ötven olvasójuk, átlag, alig olvasott el száz könyvet havonta.1953-tól 1958-ig Reőthy Ferenc látta el a könyvtári teendőket. Ez alattaz idő alatt a könyvek száma kétezer fölé nőtt, az olvasók száma megközelí-tette a félezret, a könyvforgalom százról kétezer fölé emelkedett.A népkönyvtár két helyiségből állt. Olvasótermében 1955-ben hat napi-lap és 33 folyóirat között lehetett válogatni.1958 és 1960 között szintén Alexy Rezső volt a könyvtáros. A tanácsházaemeletén levő helyiségben helyezték el a könyvtárat. Itt volt a helytörténetikiállítás, amit az előző könyvtáros, Reőthy Ferenc gyűjtött össze.
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1960- ban sokat romlott a helyzet. Egyik jelentésben ezt olvashatjuk:„A könyvtáros semmit sem tett.” Mit is tehetett volna. A kultúrotthont a tszkapta meg irodának, a könyvtárat kitelepítették egy olyan helyiségbe, aholfűteni sem lehetett. Az olvasók száma 139-cel lett kevesebb.1961- ben sem oldódott meg a könyvtárhelyiség kérdése, pedig valamikor,,a járás legszebb könyvtára volt”, olvashattuk egy másik jelentésben.A kőröshegyi könyvtár alapterülete 1974-ben még mindig csak 25 m 2 .Ez a szükségterem nem felel meg a követelményeknek. Berendezése felemás,több típusú polcból áll, mázolt bútor modern társalgó bútorral nem esztétikus.Az olvasók számában sem történt nagy változás. Az olvasók aránya amegyében 24%, a járásban 22, Kőröshegyen pedig csak 15%.A költségvetésben a község részére ötezer Ft-ot biztosítottak könyv-vásárlásra, az alakuló körzeti könyvtárnak 11 ezer Ft-ot. Koch Tibornékönyvtáros tiszteletdíja 450 Ft volt.Végre, 1977-ben új helyiségbe költözhetett a könyvtár. Bútorzatát aközségi tanács vásárolta saját erejéből.Ekkor a községi könyvtárnak 3698 kötet könyve volt. Egy lakosra 2,1könyv jutott. Ebben az évben 10 684 Ft értékben vásároltak könyvet. Azolvasók száma év végére elérte a 384-et, ugyanekkor a tíz éven aluli olvasókszáma 103 fő volt. A lakosság 21,7%-a járt a könyvtárba. A látogatók száma3 508 fő, akik összesen 9 609 kötet könyvet kölcsönöztek. Egy olvasó átlag 25kötetet olvasott el. Az ismeretterjesztő könyvek olvasottsága 10,7-%. Akönyvtár alapterülete 28 m 2 . 6Közben 1969 végén Rudolf Lászlóné, majd Tünde lett a könyvtáros.1978-ban újra költözött a könyvtár, mégpedig a régi mozihelyiségbe.1982-ben főfoglalkozású státust kapott Kőröshegy. 1983-tól klubkönyv-tárként működött, 1985 márciustól pedig körzeti könyvtár lett. Ettől kezdveVarga István a klub, illetve a körzeti könyvtár vezetője. A tiszteletdíjaskönyvtáros újra Koch Tiborné.A körzeti könyvtár öt település, Balatonföldvár, Bálványos, Kereki,Pusztaszemes és természetesen Kőröshegy, könyvtárügyét látja el. Mindenközségben tiszteletdíjas könyvtáros működik és látja el a könyvtárosi felada-tokat.A megrendelést, a szétosztást, a leltározást, a selejtezést a körzeti könyv-táros végzi.12 folyóirat és két napilap jár a körzeti könyvtárnak.A könyvvásárlási összeg a tanácsi költségvetésbe épül bele. Ezenkívül apusztaszemesi szakszervezet évente 80 ezer Ft-tal járul hozzá a kiadásokhoz.A könyvtár hetenként kétszer tart nyitva, kedden és szerdán délután3-tól hatig.1986-ban bevezették a gázt a könyvtárba, azóta kulturált körülményekközött tudnak dolgozni.A kulturális munka, a könyvtáron belül is színvonalasabb lehetne. Csakkét, eseményről van tudomásunk amely a könyvtárban zajlott le. 1963-bankönyvbarát napot rendeztek. Délelőtt könyvárusítás volt, délután az általánosiskolások irodalmi műsort adtak, majd Szendrei József író közreműködésévelíró-olvasó találkozót tartottak.1987- ben szintén író-olvasó találkozóra került sor. Ekkor SzapudiAndrás Rózsa Ferenc-díjas íróval találkozott a falu lakossága.
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1988-ban Kőröshegy lakossága 1827 fő, az öt községé pedig 5809. Akönyvtár alapterülete 50, az öt községé 190 m 2 . Kőröshegy könyvállománya7577, az öt településé 20 440 kötet. A könyvvásárlásra fordított összeg ebbenaz évben 60 305 Ft. A beiratkozott olvasók száma Kőröshegyen 452, az öthelységben összesen 1354 fő. Ebből az ifjúsági olvasók száma 183, illetve491 tanuló 7 .
KŐRÖSHEGY MOZIJA

Móring János kovácsmester 1941-ben keskenyfilm mozgóképüzem létesítéséreengedélyezésért folyamodott.„Móring János kérelmét a községi képviselőtestület egyhangúlag vélemé-nyezte azért, mert a mozgóképüzem létesítése közművelődési szempontbólfeltétlenül közérdeket szolgál, s ezzel a község fejlődése jelentékeny mértékbenelőbbre halad”8 .A tabi járás főszolgabírája e szavakkal javasolta a moziengedély oda-ítélését: „Móring János 1932. április 25-e óta lakik Kőröshegyen. Községikovács. Minden tekintetben megbízható és feltétlenül tisztességes, kereszténykisiparos, egyházközségi tanácstag. 1911-től 1918-ig megszakítás nélkül katonavolt, a világháborút végig a fronton töltötte. Érdemesnek tartom őt az enge-délyre. A község lakossága intelligensebb elemekből áll, és fejlődésének elő-mozdítására egy mozgóképszínház megfelelő vezetés mellett kiválóan alkal-mas. Tab, 1942. július 3-án” 9 .Abban az időben Móring János „Hangos mozgó”-ja 280 főt tudott befo-gadni. Szombaton és vasárnap volt filmvetítés, illetve mozielőadás. A vetítés„Bitón” géppel történt.Az ötvenes években csak a téli időszakban, szintén szombaton és vasárnapvolt filmvetítés. Ez akkor a község lakosságának az igényeit kielégítette.Később új vetítőgépet kapott a Moziüzemi Vállalattól az akkori vezetőség.Nyáron Balatonföldvár szabadtéri moziját látogatta a falu lakossága.
JEGYZETEK

1. Móricz — Reő thy:  Balatonföldvár Somogyi séták 5.  A Somogy Megyei TanácsIdegenforgalmi Hivatalának kiadványa. Siófok 1959. 67. old. (Lásd még: MagyarNemzet 1957. okt.  3. XIII .  év. 22. sz. 7. old.)2. A Balaton és vidéke. Szerk.:  Dr. Szemlér Lőrinc é .  n .  33  —34. old. (Eggenberger-féleútikönyvek.)3. Przudzik József festőművész közlése (Budapest-  Balatonföldvár)4. Csánki Dezső Dr. szerkesztésében. Somogy vármegye Bp. é. n .5. Levéltári évkönyv 16. Somogy megye múltjából Kaposvár 1985. Bősze Sándor:A Somogy megyei egyesületek története a dualizmus idején — Az 1867 — 1918 közöttalakult Somogy megyei egyesületek katasztere. 422. old. A Kőröshegyi Olvasókör1883-ban létesült.6. Zsilvölgyi József: A siófoki járási könyvtár és könyvtárhálózat története Siófok,1967. (kézirat) 26. old. Ezenkívül felhasználtam a volt siófoki járási könyvtárirattárát.7. Varga István körzeti könyvtáros adatközlése.8. Kőröshegy község képviselőtestületi jegyzőkönyve 35. kgy. (1941) 4383. 199  — 200.old.9. Köszönetemet fejezem ki Torma Károlynak (Kaposvár, Kőröstelek u .  11.) adat-közléséért.
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KÖRÖSHEGY EMLÍTÉSE KÜLÖNBÖZŐ LEÍRÁSOKBAN
Községünk, Széchenyi Zsigmondon kívül, nem dicsekedhet nagy nevekkel.Ennek ellenére emlékezzünk meg az itt született vagy itt lakó, itt dolgozóírókról, költőkről.Fördös Dávid (nevét néha Ferdős-nek írta) ref. lelkész, aki 1787. dec.27-én Mezőlakon született. Pápán tanult, ahol két éven keresztül köztanítósá-got viselt. Innen 1811-ben öcsénybe ment rektornak, majd 1812-től a gyönkigimnázium tanára. 1818-tól 1829-ig lelkészkedett Kőröshegyen. Utolsó állo-máshelye Nagydorog. Tanácsbírája volt mind a dunamelléki, mind a dunántúliegyházkerületnek. 1866. nov. 11-én halt meg.Művei közül a „Tisztelet oltára”, mely Báthory Gábor püspöki fölszente-lésekor hangzott el Veszprémben 1814-ben.A következő vers Pesten 1815-ben született a „császári és királyi József,Magyarország nádorispánjának és Hermine Anhalt — Brandenburg Uchgum-burgi fejedelmi hercegasszonynak lakodalomakor való öröm” napja alkalmából.Önálló verseskötetei: „Különb és különféle versek” (Az alcímben akövetkezőket olvashatjuk: Egyszer másszor Írogatta s most közrebocsátjaGyünkön). Megjelent Pesten 1817-ben, ugyanott 1818-ban és Debrecenben.Az utóbbi két kiadás tehát kőröshegyi tartózkodása idejében látott napvilágot.Kiadatta, illetve kiadta a „rímfaragó” Kovács József verseit Pesten1827-ben.A „Halotti búcsúzó versek” c. kötete Kecskeméten 1824-ben jelent meg.A két előbb említett kötet szintén kőröshegyi munkálkodásának eredménye.1838-ban Pécsett jelent meg a „Vigasztalások és koporsónál énekekben” c.kötete.Számunkra legérdekesebb az a kéziratos verse, melyet (pálóci) HorváthÁdám halálakor írt. Címe: „Keserv Horváth Ádám halálán”. Ezt a versét isKőröshegyen írta 1820-ban. A vers a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárábanolvasható, illetve található meg 1 .A kőröshegyi születésű leveldi Kozma Sándor 1825. szept. 2-án született.Ügyvédi oklevelet 1847-ben Pozsonyban szerzett. Részt vett a szabadság-harcban. Az 1861-i országgyűlésen Somogy vármegye követe, ahol DeákFerenc oldalán harcolt. 1867-ben osztálytanácsos a minisztériumban. Két évmúlva a legfőbb ítélőszék bírája, 1872-ben pedig a kir. államügyészség országosfőnöke lett. Meghalt 1897. aug. 25-én.Fiatal korában szépirodalommal is foglalkozott, és „Bukógáti” írói álnévalatt színikritikákat, költeményeket is írt a „Regélő” c. folyóiratba és egyébszépirodalmi lapokban is. Később jogtudományi műveket írt. 1869-től 1875-igrendes munkatársa volt a „Reform”-nak, amiben jogi és politikai vezércikkeketírt. 1880-tól 1893-ig a „Magyar Igazságügyinek volt egyik főmunkatársa.A „Pallas Nagy Lexikon” munkálataiban is részt vett 2 .Fia Kozma Andor is költő és hírlapíró lett.Kőröshegyről szóló két írást, a korabeli stílust és helyesírást is megtartva,tévedéseivel együtt, szószer int közlünk azért mert értékes és érdekes adatokatközöl községünkről.„Nem szinte magosán vala már a’ Nap, midőn Kereki, egy hosszan fekvőfalu, hüves, s tseres erdejéből kibukkanánk egy tsekély meneteles hegy tsut-
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ásra, hol a’ kinézés az egész láthatárra kellemetesb, és bájolóbb volt, mennélhirtelenebben tűnt szemünkben. Az egész felfelé lévő tájat a’ most igen tsendesBalaton lepé el, és az ennek mélyébül felemelkedő Tihanyi hegyek vetettekvéget messzebb s távolabb való látásunknak. Keletről tsak erdők, és a Balatonvoltak láthatók. A nyugotti részekrül való több szép Templom tornyokKeresztjeit, és Sassait arany színnel borítá bé az éppen akkor leereszkedő Nap,s egy kellemetes feltámadt szellő kezdé elűzni a már elbújt nap forró melegét.Tsak hamar béhajtánk Kőrös hegyre, mely egy fertály óra járásra esik a’Balatonhoz: s így elértük a’ mai járásunk tzélját. Ez a kisded, de másképpdíszes, s szép helyen fekvő falu két templomokkal, és a Széchenyi uraságKastélyával ékeskedik. A Pápisták Temploma a’ legrégiebb Hazánkbeliépületeknek formáját viseli, mely hajdan igen nagy és derék Templom lehetetta mellette való, de már tsak az alapját látható Klastrommal; most már tsaka Templom, ez is olyan szegény állapotban áll fent, hogy ennek tsak az elsőrésze használható, a’ hátsóbb pedig üres, tetővel azonban béfedeztetett, debolthajtása nints. Kívül régiséget, belül pedig nagy szegénységet mutat. Azegyetlen egy Oltáron a felfeszéttetett Idvezítő van lefestve valamelly Sopronyifestő által, s oly helyesen főképp a’ függő Krisztus, hogy akármelyik legpom-pásabb Templomainkban béillenék 3 .
„Kőröshegy a Balaton mellett”

„Somogy megye” legszebb részei egyikén, a regényes Balaton partján vonulvégig, hazánk egyik nagyfontosságú közlekedési útja, a buda—kanizsaivasútvonal.Ennek szántódi állomásától nem messze fekszik azon helység, melynekképét itt veszik olvasóink.Számos helynév van Magyarországban, mely nevezetét a föld fekvésétőlvagy természeti tulajdonságától, vagy végre valamely kiváló terményétőlkölcsönözte; így Kőröshegy nevének eredetét is csaknem bizonyossággalszármaztathatjuk ama ,,hegy”-től, mely háttérben képünkön is látszik, s azon,,Kőrös”-fa erdőtől, mely rajta oly buján tenyészik.Kőröshegy nagy magyar helység mintegy 1133 lakossal; szép és áldottvidéken fekszik, közel a Balatonhoz, felséges kilátással, a magyar kis tengerre,az átelleni zalai hegyekre s Tihany és Füred felé.Hogy ezen hely hajdan nevezetesebb lehetett, mutatják egy klastromnakés két templomnak omladékai, nemkülönben egy nagy temetőhely. Sőt bizo-nyos, hogy már az Árpádok korszaka alatt ismeretes volt, s régi iratokban„Keuryshig” (1082) később Keurushig, Keurushegy nevezet alatt fordul elő.Az említett klastrom és templom omladékai hajdan a templárusok egyházilovagrendjének tulajdona volt, kik a középkori keresztes hadjáratok alkalmá-val Jeruzsálemben 1118-ik évből vették eredetöket, s rövid időn a rend tagjaiannyira elszaporodtak, hogy egész Európában elterjedtek s így hazánkban isszámos zárdát és birtokot szereztek.Elnevezését onnan származtatják, hogy eleinte alakuláskor, még sajáttemplommal és klastrommal nem bírván, Balduin király saját palotájánakegy részét engedte át számukra, mely a jeruzsálemi nagy templom délikapujához esett, innen Templárisoknak neveztettek; de nálunk a köznépegyszerűen csak „vörös barátoknak” hívta azon vörös keresztekről, melyeketmellükön viseltek, s így emlegeti őket máig is. — Mint terjedt el hazánkban
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e szerzet, arról történelmünkben kevés említés van, de hogy meglehetősenelterjedt s több zárdával bírt, arról kételkednünk épen nem lehet, ha nézzükazon pápai leiratokat, melyek épen e szerzetesekhez voltak intézve, s összesjavaikat jogos és békés birtokolhatását biztosítják.Ezen nevezetes leiratok egyike IX. Gergely pápától 1198-ban kelt, s eszavakkal kezdődik: „Gregorius Episcopus, Servus servorum Dei, Dilectisfiliis Magistro et Fratribus Templi de Ungaria salutem et Apostolicam bene-dictionem” stb. — Ebből láthatjuk, hogy e szerzet Jeruzsálembeni megalakulá-sától kezdve 80 év múlva már itt is nagyon meg volt honosítva, s nevezetesbirtokokkal bírt, melyekkel a magyar királyok ajándékozzák meg őket, s apápa megerősíté birtokukban. Hogy később Szlavóniában is elterjedt, bizo-nyítja egy másik leirat 1253-ból IV. Ince pápától, ki már ekkor nemcsak amagyarországiakhoz, de a slavoniaiakhoz is intézi szavait, mondván: ,,Inno-centius Episcopus Servus servorum Dei, Dilectis Filiis Magistro et Fratribusmilitiae Templi in Hungária et Slavonia saluten et Apostolicam benedictionem”stb. (lásd Monasteriologia Tóm. II .  pag. 162) András, Béla, Imre királyokatemlíti mint adományozókat.Azonban a kőröshegyi templarius klastromról, valamint magáról a helységtörténetéről is legkevesebbet tudunk, minek oka abban keresendő, hogy:Somogy különösen egyike azon megyéknek, hol a különféle viszontagságok, ésa századokon túl tartott török uralom, minden családi, községi és megyeilevéltárakat, s minden conventet és más hiteles helyeken összehalmozottokmányokat s történeti adatokat felemésztet, megsemmisített.Csorba J. „Somogymegye leírásában” megemlíti, hogy ,,az egyetlenchasmai káptalan levéltárában vélt e megyét érdeklő fennmaradt történetiadatokra akadni, de ez is a török pusztítás miatt, kénytelen volt 1550-benZágrábba menekülni, s talán itt is — mint általában az egész megyébenjelenleg Kőröshegyen annyira megváltozott, hogy a lakosság nagyobb részereformátus, s csak mintegy negyedrésze (324 lélek) katholikus. Mindkétfelekezet saját templommal bír. A Képünkön látható egyház is egyike amazemlített régi templomoknak; külseje is mutatja.A lakosok nagyobb része, bár német telepít vényesekkel voltak is össze-vegyülve, nemzeti sajátságukat megtartották, és épen úgy, mint az Árpádokidejében itt lakó tótokat, ezeket is magukhoz magyaríták.A földműveléssel élelmöket szerző szorgalmas lakosokat, munkájukután gazdagon fizeti ez áldott föld, valamint a szőlőművelés is megérdemli itta fáradságot, mert a somogymegyei balatonmelléki szőlőhegyek között, akőröshegyi is előkelő helyet foglal el, melynek terménye a jobb években elégbőven, s oly jó musttal fizet, mint Veszprém, vagy Zala jobb hegyei. Szántódonaz uradalmi pincében még most is lehet, 20 —30 éves borokat találni” 4 .Több utazó író is említi Kőröshegyet írásaiban.Vályi András a következőket írta : , , . . .  A’ Török birodalma előtt nevezeteshely vala, bizonyíttya a’ nagy roppant Templomja, s’mellette egy tágas voltKlastromnak alapja, temetőhelye nagy, egy más templomnak düledékei is,mely kereszt formára volt építve, a’ hegynek napnyugati oldalán látszanakmeg. . . ” 5 .Fényes Elek mind az 1847., mind pedig az 1851. évi könyvében is írközségünkről. „Kőröshegy falu közel a Balatonhoz. Itt a kath. templom igenrégi góth épület, s hogy e hely hajdan nevezetesebb lehetett, mutatják egykolostor és két szentegyház omladékai és egy nagy temetőhely. Jó vörös bor
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terem, többek között Kőröshegyen is.” 6 „Van egy igen szép szőlőhegye.”Földesura Széchenyi Lajos 7 .Az egyes szerzők az előbbiek írásaiból szószerint vettek át néhány mon-datot, néha kiegészítették azt. Horváth Bálint 1848-ban kiadott könyvébenezeket írta: „Falu, közel a’ Balatonhoz, gróf Széchenyi Lajos tulajdona, itt akatholicus templom igen régi goth épület, ’s hogy e’ hely hajdan nevezetesebblehetett, mutatják egy kolostor, két sz. egyház omladékai, és egy nagy temető-hely. Hamuzsír főzése nevezetes. Itt jó borok is teremnek8 .Csorba József monográfiájában ezeket találjuk falunkról: Kőröshegy:nagy falu, már az Árpádok korszakából esmeretes Keutyshig 1082, későbbKeurushig, Keurushegy, fekszik a Balaton szélén varázs-szép kilátással Ti-hany, s Füred felé. Lakosa 1133, . . .reform nagy eklésiával, és 324 kát., a vö-rös barátokról maradt templommal. Most földesura gr. Széchenyi Lajosnakfia9 . Lipszky csak ezt írta: „Kőröshegy olim (egykor) Kereszthegy 10 .
JEGYZETEK

1. Magyar írók élete és munkái I — III .  k .  ( III .  k .  391. old.)2. Somogy vármegye. Szerk. : Csánki Dezső dr. Bp. é .  n. 252. old.3. Tudományos Gyűjtemény. VII. k .  Pest 1820. 63  — 64. old. 5; Egy levél Veszprémés Tolna vármegyék utazásaiból. Tihany 1818. (J. János)4. Vasárnapi Újság, Pest, 1863. 31  —32. p.5. Vályi András:  Magyarország leírása. I —III.  k .  Buda 1796.6. Fényes Elek:  Magyarország leírása Pest, 1847. I I .  rész7. Fényes Elek:  Magyarország geographiai szótára Bp. 1851. I I .  k .  217. old.8. A Füredi-Savanyúvíz a Balaton Környéke Kézi-Könyvül a Savanyúvízi s Balaton-gőzösi minden karú s rendű tisztes vendégeknek írta Horváth Bálint, Pannonhegyisz. Benedek rendű, Bakó nyi-Kaj ári egyház papja. Magyar-Óvárott, NyomtattaCzeh Sándor. 1848. 84. old. J J
9. Csorba József: Somogy vármegye ismertetése Pest. 1857.10. Lipszky Joannes : Repertórium. . .Budáé  1808. 346. old.

NYELVI JELENSÉGEK KÖZSÉGÜNKBEN
Milyen nyelvjárástípusba tartozik Kőröshegy?Kálmán Béla tanulmányában nyolc nagy nyelvjárástípust ír le. Kőrös-hegy fekvése alapján a dunántúliba tartozik. Természetes, hogy egy ilyen kisfalut ezzel a nagy területtel összevetni, illetve annak jellemzőit erre alkalmaznihelytelen.A kört Imre Samu szűkíti, ö kiemel egy Balaton vidéki nyelvjárást,mely Kőröshegyet szintén fekvése alapján magában foglalja.Ezt Király Lajos még tovább finomítja. Szerinte Kőröshegy a dunántúlié-ző nyelvjárásba tartozik.Bár több példa akad az é használatára, de fonéma-értékét ezek alapjánnem lehet megállapítani.Ennek ellenére pusztán logikai következtetés alapján Király Lajos általmegjelölt dunántúli e-ző nyelvjárást elfogadhatjuk. Á fenti szakirodalmakugyanis nem jelölnek meg térségünkben nyelvjárási szigetet vagy szigeteket.
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Hangtani jelenségek községünkben :
a zárt é (e) használata :hangsúlyos szótagban :reformátusfecske

nevekben :Kégler közJencski közrezula (ritka erdő)hangsúlytalan szótagban :kender lebbegkertek ájerhegyesegytagú szavakban : hegylocativus (helyhatározós eset) ragban-én (Kőröshegyen)e helyett ö :szöm (szöme)kölltödd (el)mássalhangzókiesés :az i hang többször kiesik a szavakból, ami a megelőző magánhangzómegnyúlását okozza :beső utcakűső sorAz -1 hang is kiesik néha :(Durungos) ódal(Perse) vőgyPalatalizációs jelenség, amikor az -1 helyett -j-t mondanak:(Balaton) mejjéke(Móló) mejjéke (mellyéke)Helyhatározó ragok :locativus . . .-én (hol?) Kőröshegyenablativus . . ,-ről (honnan?) Kőröshegyrűlativus . . .  -re (hová?) Kőröshegyre

körösztmög

Néhány tájszó, melyet még ma is használnak községünkben:
átagotáraborocfőszélhidaspitlikrémondasziácsszotyorodnivéndőhücs

= összevissza= barack= északi szél= disznóól= lóitató= rossz „kinézetű”= forgács= összebújni= zsíros bődön= kicsi malac/Még ma is így fenyegetik meg a disznókat: ,,hücs-cseneki”

ájercsávásgöncmácsikpulutykasilingatikümögzsiba

= levegő= disznóetető= rossz, régi ruha= kifőtt tészta= kelkáposzta főzelék= vesszőkosár= tyúk= ing= kicsi liba

Mint érdekességet kell megemlítenem, hogy a Magyar Nyelv XXX. év-folyamában (1901) a 189. oldalon említik Kőröshegyet. Igaz, itt a nyelvjárás-
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nak közvetett szerepe van. A szerkesztőség tesz néhány megjegyzést az akkormegjelent Simonyi-Balassa-féle német szótárhoz. Zolnai Gyula a következőketírta:„Wetterleuchten. E sajátos német kifejezésnek irodalmi nyelvünkbenpontos mása aligha van. De megemlítem, amit néhány évvel ezelőtt egy kőrös-hegyi (Somogy megye) 70 éves parasztasszonytól hallottam, s ami éppen ezt anémet fogalmat fejezi ki. „Nem villámlás az csak úgy lebbég az ájér,” mondtaegy alkalommal az úgynevezett Wetterleuchten tüneményt látva. E szerinta nép nyelvén a Wetterleuchten neve lebbégés volna. A Tájszótárban semlebbeg, sem lebbegés, nincsenek meg (csak lebbéget, lebbégtet és lebbedezHáromszékből lengedez értelmében).”Ennyi tehát Kőröshegy nyelvjárásának maradványa, és mintegy kétszáznépi, illetve tájszó, melyet már nem használ mindenki. Kevésnek tűnik bár,de azért azt sejteti, hogy mit és mennyit veszítettünk el.(Köszönetét mondok Horváth Beátának, aki az általa gyűjtött anyagotrendelkezésemre bocsátotta.)

Régi pincebelső (Danyi László rajza)
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KŐRÖSHEGY EGÉSZSÉGÜGYE

Községünk egészségügyére vonatkozó első írásos emlékünk 1749-ből való.A Padányi-féle püspöklátogatási jegyzőkönyvben a következőket olvashatjuk:„Van felesküdött bába is: Jádi Éva” személyében.1890-ben a község XL. közegészségügyi körhöz tartozott. Ekkor Kereki,Pusztaszemes, Zamárdi, Endréd, Bálványos lakosságának egészségügyérőlgondoskodott Kőröshegy körorvosa.Az első körorvos, akiről már többet tudunk, dr. Molnár Elek volt. Siófokonszületett 1867-ben. Középiskoláit, valamint egyetemi tanulmányait Budapes-ten végezte, ahol 1892-ben avatták orvossá. Pályáját a Baranya megyei Majsközségben, mint községi orvos kezdte. 1894-ben, mint körorvos került Kőrös-hegyre. Közben tisztiorvosi képesítést is szerzett.1894-ben 6547 lakos tartozott körzetéhez. Fizetése 400 Ft volt, mely 90 Ftutiáltalánnyal egészült ki. 1Még az első világháború alatt a kisegítő vöröskereszt kórház vezetője.1915-ben Földváron a „Majláth” villában és a kőröshegyi r. k. iskolában he-lyezték el a lábadozó betegeket, sebesülteket. Általában 75 — 80 beteget láttakitt el. Volt olyan időszak is, amikor gyógyult katonákat utaltak be.A 20-as években ment nyugdíjba. Utána mint magánorvos működött méga 40 -es években is. Közben ő volt az uradalom, a Posta Betegbiztosítási Inté-zet, valamint az OTI orvosa is. A község képviselőtestületének több évtizedenát volt tagja. Munkásságáért a Vöröskereszttől elismerő oklevelet nyert.A 20-as években több orvosa is volt Kőröshegynek.Dr. Molnár Elek leánya, dr. Molnár Júlia, aki oklevelét 1924-ben Pécsettszerezte, 1944-ig működött a faluban.1926-ban Nickel Géza orvos nevével is találkozhatunk egyes forrásokban.1928-ban dr. Paksy Alajos magánorvosként működött a faluban, akioklevelét Budapesten 1928-ban szerzete. A 40-es években OTI orvosa volt afalunak.1929- től dr. Tordai Fülöp István gyógyította a kőröshegyi betegeket.Nagybecskereken született 1892-ben. Középiskoláit Székelyudvarhelyen kezd-te, majd a budapesti tudományegyetem orvoskarának hallgatója lett, ahol1925-ben avatták orvossá. Pályáját Budapesten a Városmajor utcai hadikór-házban kezdte. Innen tisztiorvosi tanfolyamra ment, majd 1929 januárjábanKőröshegyen telepedett le, ahol körorvossá választották. A község társadalmiéletében is jelentős szerepet töltött be. A képviselőtestület, a római katolikusegyházközség és a Nemzeti Munkavédelem tagja volt.Budapesten a Pénzintézetek hadikórházának, valamint a VöröskeresztErzsébet kórházának volt orvosa. Az első világháború alatt havidíjas katonaiegészségügyi szolgálatot teljesített. Konstantinápolyban kilenc hónapottöltött kórházban, valamint a galíciai, erdélyi és olasz frontokon a hadtáponszolgált. Az utóbbi helyen, a front összeomlásakor, teljesített szolgálatot. Az
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összeomlás után Tarnopolban és Varsóban a hazatérők fertőző kórházábandolgozott.Kiváló és eredményes szolgálataiért a Vöröskereszt díszjelvénnyel, atörök vasfélholddal, valamint a török császári „Lyakad” és „Intiáz” érdem-renddel tüntették ki. 2Fülöp dr. 1936 augusztusáig működött a községben, majd családjávalSopronba költözött.Az üresen maradt volt körorvosi lakást dr. Szabó Jenő bérelte ki, aki1936. szeptember 1-jén foglalta el Kőröshegy község körorvosi állását.Ekkor Kőröshegyhez tartozott Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Bala-tonföldvár és Szántód, illetve Szántódpuszta is. A puszták és a majorok közüla Kőröshegyhez tartozó Halászó vagy Marócpuszta, Bagóhegy-puszta, Gyugy-puszta, Borzás-major, a Bálványoshoz tartozó Fábrika-puszta, Fitye-pusztaés Karácsony-puszta, valamint a ma Somogymeggyeshez tartozó Sárkány-puszta és Kereki tartozéka Amália-major is.Az akkor még gépkocsi nélkül közlekedő Szabó doktort, ha beteghezhívták, kocsit, szekeret küldtek érte, télen pedig lovas szánnal közlekedett.vízbenhóban,
Néha nagyon primitív körülmények közt kellett ellátni a beteget, szüléstlevezetni. A csodával határos, hogy több évtizedes működés alatt vérmérgezéssohasem fordult elő.

Sok viszontagságos útja volt. Néha a lovak hasig érő sárban vagymentek. Egy téli Bagó-hegyi éjszakai kihívás alkalmával eltévedtek aés csak reggel öt órakor találtak rá a kivezető útra.

Kórház csak Kaposváron volt, és komolyan végig kellett gondolni,vajon kibírja-e a beteg a hosszú utat. Szülőotthon Tabon volt. Olyan eset iselőfordult, hogy az orvos, a kocsin szalmán fekvő beteget Tabig kísérte.Amikor a termelőszövetkezetek megalakultak, megnőtt a betegforgalom-Addig ugyanis csak az uradalmi cselédeket biztosították, és ezenkívül néhányMÁV, Postás, OTBA, OTI tag volt a faluban. Az ingyenes orvosi ellátáskezdetén sok olyan ember is elment a rendelőbe, akik különben sohasemfordultak volna orvoshoz.Néha, a téli influenzajárvány idején, kicsinek bizonyult az orvosi váró-és rendelő a napi 60— 100 betegnek.A hét két napján, hétfőn és csütörtökön a Kőröshegyhez tartozó községek-ben is volt rendelés, ahol a járó betegeket látta el a körzeti orvos, egy arrakijelölt házban, vagy a régi jegyzőségek valamelyik irodahelyiségében. Afekvő betegekhez ilyenkor innen hívták házhoz az orvost.Egyébként az orvosi szolgálat éjjel-nappal, vasár- és ünnepnap egyfolytá-ban tartott, és természetesen telefonon is hívhatták az orvost.1954-ben Moszkvics autókat utaltak ki a nehéz körzetben működő orvo-soknak. Ekkor kapott Szabó dr. is egyet 26 500 Ft-ért, melyet azonnal kész-pénzben kellett kifizetni.Ekkor már valamivel könnyebb volt a betegeket otthon ellátni.Az 50-es években a szülésznőket is bevonták a rendelések alkalmávalsegíteni. Később körzeti ápolónőt is kapott a község, valamint az adminsiztrá-ciós munka elvégzésére orvosírnokot is.Szabó dr. idejében Kocsonya Károlyné és Dankházi Istvánné látta el aszülésznői teendőket.
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A siófoki rendelőintézet és kórház átadása után sok olyan nehéz orvosiellátás alól szabadult fel a községi vagy körorvos, melyet előtte otthon kellettmegoldania. (Törés, ficamok, kisebb sebészeti beavatkozások stb.) Természete-sen ekkor már a szülések sem otthon zajlottak le, mint azelőtt. Nem kellettmár olyan széles körű, univerzális tevékenységet folytatnia.42 évi nehéz, küzdelmes szolgálat után ment nyugdíjba akkor, amikormegépült a korszerű orvosi rendelő, külön gyermekorvosi státusszal, orvosiügyelettel, és ebben az időben két orvosi lakás is épült. Szabó doktort azonbannyugdíjaztatása után is gyakran felkeresték régi betegei, igénybe vettékhelyettesítésre szabadságok idején, vagy üdülőorvosi feladatok ellátásárakérték fel. 3Tudomásunk szerint az új orvosi rendelőbe és lakásba dr. Bartek Csabaés felesége, mint gyermekorvos került. Egy rövid ideig dr. Hegedűs Ferencvolt a gyermekorvos. Aztán Csentey Szabolcs és Tóth János voltak itt orvosok.Napjainkban dr. Csek Sándor a körzeti orvos, a gyermekorvosi teendőketnapjainkban dr. Szabó Piroska látja el.
ben. A falu jelenlegi Vöröskereszt titkára Bödök Lajosné, aki maga körégyűjtötte a segítésre kész asszonyokat. Véradást szervezett, véradó-báltrendezett. A falu tisztaság-csinosítás mozgalmát összefogja és irányítja.Gyűjtést rendezett, és ebből az egyedül álló, elhagyott és a rászorulóknaksegítséget nyújtott. Ez mindig valamilyen összefogást jelentett a falu, ma máregyre inkább saját otthonába zárkózó embereinek közösségében.

KŐRÖSHEGY GYÓGYSZERTÁRA
A környék egyik legrégibb gyógyszer tára. 1898-ban alapították „Szentlélek”néven. 4A 20-as években ifj. Tanács Gyula a tulajdonos. Bérlője: Weinrich Anna.Ennek a gyógyszertárnak már 1909-ben Balatonföldváron volt egy fiókja.A 20-as években özv. Tanács Gyuláné vezette.1926-ban Szilágyi Lajos Béla a gyógyszertár vezetője, a balatonföldvárifióké pedig Demeter Gyula.1932-ben a tulajdonos Tanács Gyuláné, gondnoka pedig Simon Sándor.1937-ben id. Tanács Gyula neve szerepel a nyilvántartásban.1940-ben Sima Sándor a vezető, Balatonföldváron a fiókgyógyszertár-kezelő Szabó László.Tulajdonképpen 1944-ig Tanács Gyuláné a gyógyszertár tulajdonosa-A háborús években Cseppen Zoltán és Simon Sándor vezették a gyógyszertárat-Asszisztensük Zalecz J. volt.1950. júl. 28-án államosították a gyógyszertárat, mely addig a Tanácscsalád tulajdonát képezte. Államosításkor nemcsak az épületet, hanem abútorokat, a berendezést is átvette az állam. Az államosítás után Sávoly nevűgyógyszerész került a kőröshegyi állami gyógyszertárba vezetőnek.Ez a gyógyszertár is, mint a megye többi gyógyszertára a Somogy MegyeiGyógyszerészeti Központ Vállalatának irányítása alatt működött és működiknapjainkban is.
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1954-ben Sávolyt Marcaliba helyezték. Helyébe Sártory Lajos balaton-boglári gyógyszerészt helyezték, aki nyugdíjaztatásáig, 1961 júniusig látta ela vezetői teendőket.1961 —62-ben a gyógyszertárat átépítették. Megnagyobbították a gyógy-szertári részt, a laboratóriumot és a raktárhelyiségeket. Külön kialakítottakegy gyógyszerátvevő helyiséget, és mellékhelyiséget is építettek. A gyógyszer-tárhoz tartozó szolgálati lakás kisebb lett, de az átépítés során az épület eredetikülső falai megmaradtak. Az udvarban levő melléképületeket (istálló, pince)sem bontották le.Az átépítés után a gyógyszertár régi bútorzatát, teljes felszerelését elvit-ték, és helyébe új bútorzatot és felszerelést hoztak.1962-ben Bessenyei László gyógyszerész került a felújított gyógyszer tárba,és egészen haláláig, 1976-ig, dolgozott ebben a gyógyszertárban. Halála után1976 —77-ben Borovics Lászlóné, mint helyettes látta el a gyógyszertáriteendőket.Napjainkban, 1977 óta Béday Ferencné Gyenes Júlia Kőröshegy gyógy-szerésze.A gyógyszertár forgalma az 1989. jan. 9-ét megelőző időszakban havonta80 — 100 ezer Ft körül alakult. Utána ez a forgalom 300 ezerre emelkedett.Ez a forgalom nagyjából az év minden időszakában egyenletesen alakult, nembefolyásolta a nyári szezonális forgalomfelfutás, mivel községünkben a nyara-lók létszáma még mindig elérte azt a színvonalat, amit a falusi turizmusmegérdemelne. A gyógyszertár forgalmát csak a helybeli és a Kőröshegykörnyéki falvak, Kereki, Pusztaszemes, Bálványos lakosainak gyógyszer-ellátása, gyógyszervásárlása jelenti.Az utóbbi években egyre erőteljesebben kialakult az állatgyógyszerek és azállatgyógyászati premixek forgalmazása, miután erre szüksége volt az ittélő és állatokkal foglalkozó emberek igénye. A környékbeli gyógyszertáraknagy része a nyári nagy forgalom miatt nem tud ezekkel foglalkozni. 5
JEGYZETEK

1. Somogymegye Trianon után Szerk. : Dömjén Miklós (A szerző kiadása Bp. 1931.(!) 271. old.)2. Uo. : 272. old.3. Dr. Szabó Jenőné Kőröshegy4. Gyógyszerészek zsebnaptára az 1925. évre Összeállította: Karlovszky Geyza Bp.1926. 383. és 413. old.5. Köszönetét mondok Béday Ferencné Gyenes Júlia gyógyszerésznek, aki adatközlé-sével segítette munkámat.
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SPORTÉLET KÖRÖSHEGYEN

Kőröshegy sportja egyidős a leventemozgalommal, a 20-as évek elején indultmeg. Első vezetőjük intézőjük Szülök János volt, aki 12 éven keresztül fárad-hatatlanul vezette a község labdarúgócsapatát.Atlétikai szakosztály is működött. Hűmmel István, a „fekete ördög”48 arany- és 14 ezüstérem boldog tulajdonosa volt, aki a megyei versenyekenmindig fekete mezben jelent meg.A labdarúgócsapat első „hivatalos” mérkőzése 1925. szeptember 12-énBalatonbogláron volt, ahol 1 : 1 lett a végeredmény.1925. okt. 25-én Siófokra ment a csapat, természetesen kerékpárral.A l l  játékosnak azonban csak nyolc kerékpárja volt. így felváltva vitték ajátékosok egymást. Ez a 18 km volt a bemelegítés. A mérkőzés 2 : 2-es döntet-lennel ért véget. A gólokat Princz Aladár és Hummer István szerezte.Ekkor Kőröshegyen kívül Siófoknak, Tabnak, Lellének, Boglárnak,Szárszónak volt labrarúgócsapata.E korszak emlékezetesebb eseményei, eredményei:
1926. márc. 28. Kőröshegy—Tab 1 : 11927. júl. 26. Kőröshegy—Lelté 2 : 21929. máj. 13. Siófok—Kőröshegy 1 : 01930. szept. 16. Kőröshegy—Boglár 7 : 21930. máj. ? Kőröshegy—Szárszó 23 : 2

1931 májusában Balatonbogláron szerepelt Újpest csapata. Siófok, Tab,Kőröshegy, Lelté, Boglár, Szemes csapataiból válogatták ki a játékosokat.Kőröshegy csapatából négy játékos (Hűmmel István, Mónus Gyula, PeringerPál, Landek István) játszott ezen a hírverő mérkőzésen. Az eredmény 2 : 2volt. Az egyik gólt Gáspár Károly (Siófok), a másikat Hűmmel István szerezte.
A 20-as, 30-as években a következő játékosok szerepeltek a csapatban:

Ács LajosFarkas GyörgyFöldi JánosHűmmel IstvánKocsonya LajosKovács JánosKucserka KárolyMárton FerencMráv LászlóLibics JánosPintér Pál

Csuti SándorFehér KárolyGéczi ÖdönKálmán IstvánKoseluk JánosKucserka JánosLichtenberger FerencMónus GyulaOrbán JózsefPeringer PálPrekker Lajos

Bende IstvánFarkas FerencGáspár JózsefHűmmel GyulaKolonics IstvánKucserka AntalLandek IstvánMárvány FerencPáli GézaPapp KárolyPrekker János
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Sós AmbrusSzülök JánosVarga IstvánZsinkai Imre
Reichert ImreSzilágyi MiklósTill JánosZsilinszki János

Princz AladárSzabó PálTatai AlajosZsilinszki Imre
Két emlékezetes eredmény a 30-as évekből :1936. júl. 26. Tihany—Kőröshegy 1 : 2szept. 12. Kőröshegy—-Tihany 2 : 2

Az első labdarúgópálya a mai TÜZÉP telep helyén volt, ahol bokáig érőhomokban játszottak játékosaink. A második pálya a mai temető bejáratánálegy magaslaton helyezkedett el. Déli része a kacsaúsztatóig nyúlt le. Ennek apályának az egyik végén homokban játszottak, a másik végén nagyon gyakrana sarat dagasztották a labdarúgók.Az egyik leventeversenyen Kőröshegy kerékpárosai első helyezést értek elTabon. Az országúti váltóversenyt Balatonföldvár—Tab útvonalon bonyolí-tották le. A győztes csapat tagjai: Kövesdi Imre, Lieber Károly, Nagy Béla ésHujsz Károly.A II .  világháború után a község lakosságának kedvelt vasárnapi szórako-zása, kikapcsolódása volt a sport, a labdarúgás. Előfordult, hogy a teljeslakosság fele is kint volt ilyenkor a pályán.1946-ban Jencski István és Hűmmel István kezdeményezésére, a sport-szerető lakosság nagy része azon fáradozott, hogy a sportpályát közelebb hozzaa faluközponthoz. A jelenlegi sportpályát a volt állatvásártér területéből, azún. ,, Szedreséből és a körülötte elterülő elhanyagolt, néhol sűrű bokrokkaltarkított akácerdőből szakították ki. Széles körű társadalmi munkával, többtízezer köbméter föld megmozgatásával, a mai sportpályának majdnem felétfeltöltötték és egyengették. Segített az akkori két ifjúsági egyesület is, azEPOSZ és az úttörő is.A felszerelés, a kapuk, a háló, a kerítés mind-mind társadalmi munkalévén valósult meg.A pályaavatáson Kőröshegy a járási válogatottal játszott, és 2 : 1-regyőzött. Ezen a mérkőzésen a következő játékosok szerepeltek a győztescsapatban: Varga István csapatkapitány, Bauman József, Szilbert Ferenc,Kálmán István, Papp József, Horváth Lajos, Kerekes Imre, Nagy Károly,Falusy Zoltán, Baján József, Máté Zoltán, Boldizsár Jenő, Kocsonya Károly,Molnár József, Molnár Ferenc, Papp János, Dankházi Lajos, Márvány Ferenc,Papp Gyula és Kovács Gyula.Ekkor Jencski István volt az edző és intéző egyszemélyben. Segítőtársai:Hűmmel István a sportkör elnöke, Papp Lajos pénztáros és Kese Jenő szak-osztályvezető.Az öltöző a pálya mellett Pákozdi András házának egyik szobája éskamrája volt.Az ötvenes évek közepén a sportegyesület új vezetőséget választott.Hartmann István lett az elnök, Kálmán István az alelnök, Jencski István azintéző, Hűmmel István a pénztáros. Az intézőbizottság tagjai: Csizmeg Jánosés Kocsonya Rudolf.Ebben az időben már több szakosztály is működött. A labdarúgó szak-osztály két csapattal, az asztalitenisz hét fő, az atlétikai csapatnak 12 tagja,a torna szakosztálynak nyolc, sakk szakosztálynak öt tagja és ifjúsági részlegeis volt.
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Az atlétikai szakosztály igen szép eredményeket ért el a járási spartakiá-don. Több ízben is első helyen végzett a csapat. A szakosztály kiváló sportolóiközül ki kell emelni Zóka Sándor, Hegedűs L., Samu Kálmán, Kalocsa Ferenc,Gáspár István, Papp A., Steiner János, Németh István, Reőthy Ferenc nevét.Zóka Sándor a megyei versenyeken is szép eredményeket ért el. Ekkor magas-és távolugrásban, 100, 400 és 800 m-en, valamint gránát- és súlydobásbanmérték össze erejüket a fiatalok. A kerékpárosok öt fővel képviselték a sport-egyesületet: Hozleiter Gyula, Papp Ambrus, Ingár József, ifj. Hutter Sándorés Gyenes László.Annak ellenére, hogy az atlétikai szakosztálynak csak 12 tagja volt, ajárási atlétikai viadalokon 22—25 fővel vett részt ez a szakosztály.Ekkor alakult ki egy jól összeszokott labdarúgó gárda, melyet a falulakossága Kőröshegy „aranycsapatának” nevezett. Az első csapat a megyeiII .  osztályban játszott, és általában a középmezőnyben végzett. Ebben azosztályban három kaposvári csapat is szerepelt. A közeli falvak közül LellleBerény, Újhely, Siófok, Lengyeltóti, öreglak, Siófok, Buzsák, Nagyberekcsapatai versenyeztek ebben a csoportban az elsőségért.Csapatunk öt villámtorna első helyezettje, és a József Attila kupa háromegymás utáni évben nyertese, így a kupa örökös birtokosa lett.A II. csapat 1955-ben megnyerte a járási bajnokságot. Sajnos, nem jut-hatott feljebb, mert az első csapat már a megyei másodosztályban játszott.A sportkörnek nem voltak mecénásai, saját maga gondoskodott kiadásai-ról. Anyagi kiadásainak fedezéséhez nagymértékben hozzájárult a mindenévben megrendezendő sportbál, a mérkőzések bevételei, valamint az alkalmiborgyűjtések.Ezekben az években neves csapatokkal játszott hírverő mérkőzéseket acsapat. 1955. jan. 30-án Vörös Lobogó—Kőröshegy 21 : 1. A Vörös Lobogócsapatában akkor Kovács I., II., III., valamint Börzsei, Lantos, Sándor,Hidegkúti stb. játszottak. A Ferencváros is lent járt nálunk. A BudapestiHonvéd hármasfogata: Kocsis, Puskás, Czibor gyönyörű játékot mutatott be.Az eredmény természetesen mindig kétszámjegyű volt.A mi csapatunkban akkor a következők szerepeltek: Papp János, SamuKálmán, Nagy Károly, Gál, Imre, Ingár József, Reőthy Ferenc, MolnárFerenc, Molnár Lajos, Horváth Lajos, Kálmán István, Hutter Sándor, MolnárJózsef, Bauman Lajos, Zóka Sándor, Reider Ernő, Samu László, Hajdú István,Kerekes László, Kerekes Imre és mások.Az 50-es évek végén, a 60-as évek elején Tulok István volt a labdarúgószakosztály elnöke és edzője. Utána Dömötör János vette át a szakosztályvezetését.1958—59-ben járási harmadik, 1961 —62-ben a siófoki járás Kilián-kupagyőztes csapata lett. Ekkor Czakler István edző és intéző irányította a csapa-tot. Segítője Kálmán István szakosztály vezető. Ebben az időszakban KissFerenc töltötte be az elnöki tisztet.Közben, 1964-ben, a pálya mellett megépült egy korszerű, kétrészesöltöző, szertárral, zuhanyozóval és szolgálati lakással.Ekkor a csapatot Ingár József, Bóka Lajos, Németh József, ifj. HorváthFerenc, Májlinger Ferenc, Nagy Béla, Tatai László, Köves József, JámborMiklós, Szánthó Károly, Németh Sándor, Papp Gyula, László Károly, KaposiLászló, Kaposi István, Samu Kálmán, Samu László, Fejes László, CsepelyiJózsef és Gál Imre alkották.
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A 60-as években Köves Mihály (1966-ig), majd Kiss István a sportkörelnöke. 1966-tól 1970-ig György György volt a labdarúgó szakosztály vezetőjeés edzője.1973-tól újabb fellendülés következett. Pavlek Ferenc lett a sportkörelnöke. Ekkor Horváth Ferenc, majd Jákhalmi Károly lett az edző. 1974-tőlIstván József lett a szakosztály vezető és edző is egyszemélyben egészen 1982-ig.Ekkor, éppen úgy, mint az ötvenes években a labdarúgó szakosztályonkívül női kézilabda szakosztály is működött Hartmann Rozália vezetésével.Az iskola tornatermét, amely valamikor mozi volt, jól kihasználták asportolók. Az asztaliteniszezők négy asztalt állítottak fel. A csapat Tab,Szárszó, Zamárdi stb. csapataival játszottak. Az asztalitenisz szakosztálytGyörgy György vezette, a sakkszakosztály munkáját Gazdag József irányí-totta.1976—77-ben az ifjúsági csapat, Nagy Dénes edző vezetésével bajnokságotnyert.1978 —79-ben a labdarúgócsapat megnyerte a járási bajnokságot, és fel-jutott a megyei II.  osztályba. A következő két szezonban a negyedik helyenvégeztek. 1982-ben, sajnos, átszervezés miatt megszűnt a megyei másodikosztály, így a csapat újra a járási bajnokságban szerepelt. A megyei másodikosztályba való feljutást a következő játékosok harcolták k i :  Tóth János,Lovas Ferenc, Bálint Gyula, Békeffi Zoltán, Geiger Ferenc, Rózsa János,Rózsa József, Nagy Károly I., Tóth Ferenc, Szabó László, Komáromi Ferenc,Király Imre, Berkes László, Tóth István.1983 —84-ben a csapat újra járási bajnokságot nyert, 1985-ben pedigmásodik lett.1983 és 1985 között az első csapatnak Miskei László, a másodiknak BajánLajos volt az edzője. Az ifjúsági csapatot Csépán Ferenc, a serdülőket SamuMiklós irányították edzőként.1985. május 4-én rendezték meg a kőröshegyi labdarúgó öregfiúk éssportbarátok találkozóját, és ünnepelték a csapat alakulásának 60. évfordulóját.Az ünnepséget a balatonföldvári Expressz étteremben tartották. Az ünnepségrendezői a következők voltak: István József, Gál Imre, id. Kálmán István,Horváth Lajos, Hutter Sándor, Papp Dezső, Vastag József, Csizmeg János,Pavlek Ferenc, Burucz László.A kőröshegyi öregfiúk már a 70-es évek végén rendszeresen összejöttekés mérkőzéseket is játszottak a környező falvak csapataival. Még az NDK-bólés Csehszlovákiából is jöttek csapatok egy-egy barátságos mérkőzésre.1985 augusztusában Kőröshegy és Balatonföldvár sportja egyesültBalatonföldvár—Kőröshegy néven. 1986-tól a sportegyesületet AndorkaSándor elnök irányítja, a labdarúgó szakosztály elnöki tisztségét IstvánJózsef tölti be. A csapatok utaztatását a Polgári Védelem vezetősége intézi.Az Expressz, a SZOT, a Tanács és a Takarékszövetkezet átlag 300—350 ezerFt támogatást nyújt a sportegyesületnek évente.1986-ban megalakult a tenisz szakosztály, is, melynek vezetője és edzőjeAndorka Sándorné. Ugyancsak ő edzi a női kézilabda csapatát is.
Adatközlők: 1 .  Szülök János Balatonföldvár, 2.  István József Kőröshegy, 3. Gál ImreKőröshegy, 4. Molnár Ferenc Balatonszemes
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KÖRÖSHÉGY NÉPESSÉGÉNEKETNIKAI, EMBERTANI VIZSGÁLATA
HENKEY GYULA

Bevezetés
Somogy megye északkeleti részében, Siófoktól 14 km-re délkeletre fekvőKőröshegy községben 1985-ben végeztem etnikai embertani vizsgálatot,szerint Kőröshegy egyike volt azonen a népesség fennmaradása a törökvolt. Ezzel összhangban az 1828. éviösszeírásban Kőröshegy az e korban igen jelentősnek tekinthető 110 őslakoscsaládfővel szerepel, akik között csak két délszláv és egy német eredetűcsaládnév van, de ez a három név a mai lakosok között nem mutatható ki.Az 1910. évi népszámláláskor Kőröshegynek 1525 lakosa volt, akik közül99,02% magyar anyanyelvűnek vallotta magát.

A Borovszky-féle megyei monográfia 1Somogy megyei községeknek, amelyekbmegszállás alatt a legnagyobb mértékű

A vizsgálat anyaga és módszere
A kőröshegyi etnikai embertani vizsgálatokra 1985-ben a tüdőszűrésekkelpárhuzamosan került sor. Az előkészítést Dankházi Sándor, a helyi honismeretikör vezetője készítette elő és e kör tagjai irányították hozzám a tüdőszűrésenmegjelenők közül az 1828. évi összeírásban szereplő családnevek figyelembe-vételével a 24—60 éves, őslakosnak minősülő férfiakat és nőket, őslakosnaktekintettük azokat is, akiknek ősei olyan környékbeli községekből kerültekKőröshegyre, amelyek lakosaival a helybeli őslakosok már az első világháborúelőtt is összeházasodtak. Összesen 117 őslakosnak minősülő személy jelentmeg a vizsgálaton. Azon távoli vidékről származók vizsgálati lapjait, akikönként jelentkeztek, feldolgozás előtt elkülönítettem. A helyi feldolgozás a48 őslakosnak tekinthető 24—60 éves férfi és 48 hasonló korú nő adatairaépül. A méreteket Martin 2 technikájával vettem fel, a leíró jellegek tekinteté-ben Martin előírásain kívül figyelembe vettem a Weninger 3 és Scheidt 4 általleírt szempontokat is. A szemszínt a Martin—Schulz, a hajszínt a Fischer —Saller tábla alapján rögzítettem. A méretek és jelzők átlagait (x ) és varianciáit(s 2 ) az 1., a kvalitatív jellegek megoszlását a 2. táblázatban adom meg. Egyesjellegek elemzésénél a kőröshegyiek átlagait összevetem az általam 1987végéig vizsgált dunántúli magyarok és összes magyarok átlagaival. A kőrös-hegyiek hét méretét, két jelzőjét és hét kvalitatív jellegét a Hiernaux-féle 5távolság számítással összehasonlítom négy dunántúli és két alföldi népességadataival. Az összehasonlított népességek alapadatai a 3. és 4., a távolságszámítások eredményei az 5. táblázatban láthatók. A kőröshegyi férfiakméreteinek és jelzőinek szigma rációit 8 a 6. táblázatban adom meg.
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Eredmények
Testmagasság

A 24—60 éves kőröshegyi férfiak és nők átlagos termete egyaránt magas.Az összehasonlított népességek közül férfiaknál a dunántúliak termete kivételnélkül magas, a kisújszállásiaknál és kiskunlacháziaknál nagyközepes, mígnőknél csak a délnyugatdunántúli őriszentpéterieknél magas, a többi népes-ségeknél nagyközepes. A kőröshegyiek testmagassága mindkét nemnél több,mint 2 cm-el meghaladja a magyar átlagot és kissé nagyobb a dunántúliférfi és női átlagnál is.
Fejhossz

A kőröshegyi férfiak és nők feje egyaránt „hosszú”. Az összehasonlított népes-ségek közül a kőröshegyi férfiak és a kisújszállási nők feje a leghosszabb ésmindkét nemnél az andocsiak feje a legkevésbé hosszú.
Fejszelesség

A kőröshegyiek és az összehasonlított népességek feje mind a férfiaknál, minda nőknél a „széles” kategóriába esik. Legnagyobb mértékben széles a vörsiférfiak és az őriszentpéteri nők feje.
Homlokszélesség

A kőröshegyi férfiak és nők homloka a 112,88 mm-es magyar férfi és 109,61mm-es női átlaghoz képest egyaránt fokozottabban széles. Az összehasonlítottnépességek közül férfiaknál a kőröshegyiek és vörsiek, nőknél a kőröshegyiekhomloka a legszélesebb.
Járomivszélesség

A kőröshegyiek járomíve mindkét nemnél a „széles” kategóriába esik. Bár amagyarok járomíve általában szélesebb az európai népekre jellemző átlagmaximumánál 7 is, a kőröshegyiek a magyar népességeken belül is a szélesebbjáromívűek közé tartoznak és ez az összehasonlított népességek közül a vörsiek -re, kisújszállásiakra, kiskunlacháziakra és őriszentpéteriekre is érvényes.
Morfológiai arcmagasság

A kőröshegyi férfiak és nők arca egyaránt „középmagas”. Ugyanez vonatkozikaz összehasonlított népességekre is az andocsi nők kivételével, akiknél azátlag az „alacsonyarcúság” felső határába esik.
Á llkapocsszögletszélesség

A kőröshegyiek állkapocsszöglete a magyar 112,73 mm-es férfi és 105,56 mm-esnői átlagnál is szélesebb. Az összehasonlított népességek közül mindkét nemnéla vörsiek állkapocsszöglete a legfokozottabban széles.
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Orrmagasság
A kőröshegyiek orrmagassága némileg kisebb az 53,98 mm-es magyar férfi és a49,97 mm-es női átlagnál. Az összehasonlított népességek közül mindkétnemnél a kiskunlacháziak orr magassága a legnagyobb.

Orrszélesség
A kőröshegyi férfiak orra kissé szélesebb a 35,89 mm-es magyar átlagnál, míga kőröshegyi nőké a 32,75 mm-es összmagyar átlaggal csaknem teljesenmegegyező. Az összehasonlított népességek e téren közel állnak egymáshoz.

Fej jelző
A kőröshegyiek fejjelzője mind férfiaknál, mind nőknél „rövid”, de férfiaknálmind a magyar átlaghoz, mind az összehasonlított népességekhez képestkisebb mértékben. E tekintetben az összehasonlított népességek közül akőröshegyi férfiakhoz a kiskunlacháziak állnak a legközelebb, míg a nőknél etéren alig van eltérés.

Arcjelző
A kőröshegyi férfiak és nők arcjelzője „széles”. Ugyanez vonatkozik a többiösszehasonlított népességekre is a látrányi férfiak kivételével, akiknél a jelzőa „középszéles” kategória alsó határába esik.

Orrjelző
A kőröshegyi és vörsi férfiak orrjelzője a „középszéles” alsó határába esik, atöbbi összehasonlított népességeknél, beleértve a kőröshegyi nőket is „kes-keny”.

Járomcsont alakja
A kőröshegyiek, az összehasonlított népességek és általában a vizsgált magya-rok között a frontálisan lapult (előreálló) forma van nagy többségben, amiaz őslakos eredetű népességekre még fokozottabban érvényes. Ez feltehetőenegyike keleti eredetű örökségünknek. Az összehasonlított népességek közül afrontálisan lapult járomcsont mindkét nemnél a vörsieknél észlelhető a leg-nagyobb arányban.

Orrhát profilja
Kőröshegyi férfiaknál az egyenes és a konvex (domború) forma gyakoriságaegyenlő, nőknél az egyenes előfordulása kissé nagyobb, míg a konkáv (homorú)orrhát aránya mindkét nemnél teljesen jelentéktelen. Az orrhát profilja amagyaroknál a leginkább változó megoszlású jellegek közé tartozik. A dunán-túliaknál a konvex forma gyakorisága a magyar átlaghoz képest emelkedik,ami az összehasonlított népességek közül a látrányiaknál és az andocsiaknálészlelhető a legnagyobb mértékben.
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Orrhát kiemelkedése
A kőröshegyieknél, az összehasonlított népességeknél és általában a magyarok-nál a közepesen kiemelkedő forma nagy többségben van. Az összehasonlítottnépességek közül az erősen kiemelkedő orrhát a látrányi férfiaknál (30,2%)és a vörsi nőknél (21,2%) viszonylag eléggé gyakori, míg a gyengén kiemelkedőforma előfordulása általában jelentéktelen, vagy nem is észlelhető.

Tarkó profilja
A kőröshegyieknél és az összehasonlított népességeknél az enyhén domborúforma van abszolút többségben. Az erősen domború forma gyakorisága akőröshegyi férfiaknál és a kiskunlacháziaknál, a lapos pedig az andocsi férfiak-nál eléggé jelentős.

Szemszín
A barna szemszín a kőröshegyi férfiaknál és nőknél abszolút többségben van,de a szemszín megoszlása mind az összehasonlított népességeknél, mind általá-ban a magyaroknál eléggé változó. A barna szemszín gyakorisága az őriszent-péterieknél, valamint a kisújszállási, látrányi és kiskunlacházi nőknél mégnagyobb, mint a kőröshegyieknél.

Hajszín
Kőröshegyen mind a férfiaknál, mind a nőknél csak a barna-fekete (P —Y)hajszínárnyalatok voltak észlelhetők. Mind az összehasonlított népességek,mind általában a vizsgált magyarok a hajszín megoszlása tekintetében a leg-egységesebbek. Az általam 1987 végéig vizsgált magyaroknál a barna-feketehajszín átlagos gyakorisága férfiaknál 97,2%, nőknél 96,6%.

Hiernaux-féle távolság számítások
A Hiernaux-féle számítások eredményei (5. táblázat) szerint a kőröshegyiekmindkét nemnél a kisújszállási nagykunoktól és az őriszentpéteri gyepüőrökutódaitól térnek el a legkisebb mértékben. (16 jelleg összehasonlítása esetén625 az átlagosnak tekinthető távolság.) A Hiernaux-féle távolság számításnálösszehasonlított jellegek : testmagasság, fejhossz, fejszélesség, járomívszélesség,morfológiai arcmagasság, állkapocsszöglet-szélesség, orrmagasság, fejjelző, arc-jelző, frontálisan lapult járomcsont, meredek homlok, konvex orrhát, erősenkiemelkedő orrhát, enyhén domború tarkó, barna szemszín és barna-feketehajszín.

A jellegek variációja
A Howells-féle szigma ráció számításokkal a 24—60 éves kőröshegyi férfiakméreteinek és jelzőinek szórását az egész emberi faj átlagos szórásának száza-lékában fejeztem ki (6. táblázat). A kőröshegyi férfiak méreteinek átlagosszigma rációja 91, 60, a három indexé95,94,azaz a kőröshegyi férfiak elsősorbana méretek szempontjából eléggé homogének (egyöntetűek).
320



A típusok megoszlása
A taxonómiai elemzést az 1954 és 1961 közötti egységes Bartucz—Lipták —Nemeskéri álláspont alapján végeztem el, mely az összefoglaló jellegű munkákközül Nemeskéri és Gáspárdy 1954. évi8 , Lipták 1955. és 1958. évi9- 10  , valamintBartucz 1957. évi  11 tanulmányai alapján ismert? Ezt az álláspontot képviselteBartucz haláláig, Lipták viszont 1962-től12  a turanid típus tekintetébenmegváltoztatta álláspontját. A Lipták tankönyvben 13  ismertetett rendszertőlálláspontom azzal tér el, hogy a turanid típusnak túlnyomóan europid jellegűformáit, melyek Liptáknál 1962 óta cromagnoid-C, cromagnoid-C + turanid éspamiri + turanid megjelöléssel szerepelnek, én továbbra is a turanidok közésorolom 14 - 1S . Az egyes típusok ismertetésénél megadom a korábbi típussztandardoktól 18  kissé eltérő új termetátlagokat is.A vizsgált kőröshegyiek között három típusnak, a turanidnak, a pamiri-nak és a keleti mediterránnak van jelentősebb szerepe a népesség összetételé-ben. A legnagyobb számban észlelhető turanid típuson belül az alföldi változat(2—3. kép) a leggyakoribb, melyre a magas vagy nagyközepes termet, a fejnagy méretei mellett rövid-túlrövid fejjelző, széles, középmagas arc mellettszéles arcjelző, meredek homlok, az arc síkjából közepesen kiemelkedő, egyenesvagy enyhén konvex orrhát, enyhén domború tarkó, barna vagy kevert(zöldes) szemszín és barna-fekete hajszín a jellemző. Az 1985—87. évi, dunán-túli, tiszántúli és csongrádi adatok alapján készített új típus sztandardokszerint az alföldi változat átlagos termete férfiaknál 172,60 cm, nőknél 161,30cm és a Duna—Tisza köziekhez és a palócföldiekhez képest gyakoribb a köze-pesen kiemelkedő, enyhén konvex orrhát, melyet Bartucz rövid sasorrkéntemlített és az egyenes mellett a turanidokra szintén jellemzőnek tartott. 17

A turanid típus erősen andronovói jellegű változatát az 1. képpel mutatom be.E változat közel áll az alföldihez, de a termet szinte kivétel nélkül magas,csak ritkán nagyközepes, (az 1985—87. évi új típus sztandardok szerint azerősen andronovói jellegű turanid változat átlagos termete férfiaknál 176,19cm, nőknél 162,94 cm) a fej méretei fokozottabban nagyok, az arc és az áll-kapocsszöglet szélesebb, a járomcsont teste nagyobb, frontálisan lapultabb, agonion táj pedig kissé erősebben fejlett. Kőröshegyen is jelentős a turano-pamiri átmeneti forma (4—5. kép) előfordulása. Ennél a pamiri jellegek csakkisebb mértékben észlelhetők és elsősorban a közepesnél kissé erősebbenkiemelkedő orrhátban nyilvánulnak meg. A turanid típus Lipták18 szerint aKözép-Ázsiában a bronzkor óta őshonos andronovói típus és mongoloidokösszeolvadásából keletkezett. Az andronovói típus fokozatos átalakulásaturanid típussá az i. e. első évezred közepén a szakáknál (szkítáknál) meg-kezdődött és az I .  évezred végéig először a szarmatáknál, majd a korai törö-köknél tovább folytatódott 19 , de a XII.  század végéig az andronovói (europid)túlsúly volt a jellemző, a mongoloid jellegek erősödése csak a XIII. századtólkezdve következett be 20, 21 , amikor mongol hódítók telepedtek rá Közép-Ázsia török népeire. Nemcsak a honfoglaló magyarok, hanem a besenyők,kunok és jászok ősei is távoztak Közép-Ázsiából a mongol hódítás előtt, ígynem is hozhatták magukkal a turanid típusnak erősebben mongoloid jellegűváltozatát.A Kőröshegyen és az általam vizsgált magyaroknál (8. táblázat) is máso-dik helyen álló pamiri típusra a nagyközepes vagy magas termet (az 1985—87.
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évi sztandardok szerint a markáns pamíri típusú férfiak átlagos termete170,14 cm, a nőké 158,05 cm), a fej kis méretei mellett túlrövid -rövid fejjelző,enyhén széles-középszéles, középmagas-enyhén magas arc mellett közepesarcjelző, meredek homlok, a közepesnél kissé erősebben kiemelkedő, konvex,vagy egyenes orrhát, enyhén domború vagy lapos tarkó, barna vagy kevert(zöldes) szemszín és barna-fekete hajszín a jellemző. Kőröshegyen a markánspamíri típus egy személynél sem volt meghatározható. Hasonlóan, mintáltalában az általam vizsgált magyaroknál, a Kőröshegyen is gyakori a pamiro-turanid átmeneti forma (6 —8. kép), melynél a fej méretei nagyobbak, az arcszélesebb és a járomcsont is frontálisan lapult. A markáns pamíri típushoz a7. képen bemutatott férfi áll viszonylag a legközelebb. Ginzburg 22 szerint apamíri típus a (keleti) mediterrán típus brachycephalizációjából (rövidfejűvéválásából), az andronovói típus gracilizációjából (finomodásából) és e két újforma keveredéséből alakult ki. A Lipták által a honfoglaló magyar koponyákközül a pamíri típusba soroltak méretek szempontjából eléggé eltérnek aGinzburg által pamírinak minősített 10— 11. századi sarkeli és I. e. keletkazah-sztáni uszun koponyáktól és a turanid típusra jellemző átlagokhoz állnakközelebb 23  , hasonlóan, mint az általam pamiro-turanidnak meghatározottak.Kőröshegyen a keleti mediterrán a harmadik leggyakoribb jellegegyüttes.A keleti mediterrán típusnak több változata van. Egységesen csak a hosszúvagy középhosszú fejjelző, keskeny vagy közepes arcjelző, barna szemszín,barna-fekete hajszín és magyar viszonylatban a legsötétebb bőrszín a jellemző.Kőröshegyen a keleti mediterránok közé soroltak között a türkméneknélgyakori transzkáspi változathoz 24 közeli forma (9. kép) a leginkább jellemző,mely általában a leggyakoribb a keleti mediterránok közé sorolt magyarokközött, a Dunántúlon Kőröshegyen és öriszentpéteren volt észlelhető a leg-nagyobb számban. E formának a termete magas vagy nagyközepes, az orrháta közepesnél erősebben kiemelkedő, konvex vagy egyenes, a tarkó erősendomború, a transzkáspi változathoz képest a fej és az arc kissé szélesebb.Kőröshegyen a dinári típus előfordulása is eléggé jelentős, de a 8,6%-osdunántúli gyakorisággal szemben csak 5,4%-ban volt észlelhető. A klasszikus(balkáni) dínári típusra a magas termet (az 1987. végi, új típus sztandardokszerint a testmagasság átlaga férfiaknál 175,86 cm, nőknél 163,84 cm), a fejneka magyar átlaghoz képest kissebb méretei mellett a fejjelző túlrövid-rövid,középszéles vagy enyhén széles, magas- igen magas arc mellett az arcjelzőkeskeny, a járomcsont teste előre keskenyedő, a homlok a férfiaknál enyhénmeredek, a nőknél meredek, az orrhát az arc síkjából erősen kiemelkedő éskonvex, a tarkó lapos, a szemszín barna vagy kevert (zöldes), a hajszín barna-fekete. A klasszikus (balkáni) dinári típus jellegzetes formában Kőröshegyenegy személynél sem volt meghatározható. Bár a dinári típusba soroltak több-sége közel állt a jászoknál 25 , a kaukázusi oszéteknél, északi grúzoknál 26 ésTörökországban 27 gyakori keleti dinaroid változathoz, de ha a balkáni dínárituraniddal, pamírival vagy előázsiaival keveredik, a keleti dinaroidhoz hasonlójellegegyüttes jöhet létre 28 .A többi Kőröshegyen előforduló típus közül az örményeknél, valamintTörökország keleti és középső részében gyakori 28 ’ 30 előázsiai (armenid) és arégi keltákra elsősorban jellemző 31 alpi típus előfordulása egyaránt 3,4%.Egyes magyar helységekben eléggé gyakori, a finnugor és régi szláv népeknéljelentős, jelenleg elsősorban Eehéroroszországban, Kelet-Lengyelországban,Litvániában és Finnországban nagy számban található 32 keletbalti típus
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Kőröshegyen csak 1,7%-ban volt észlelhető. A keletbalti típuson belül aklasszikus keletbalti és annak szláv jellegű formái 33,34 nem voltak meghatá-rozhatók. A keletbalti típus gyakorisága nagyrészt csak a 18. századbanújratelepült helységek népességeinél emelkedik, a dunántúliaknál egyedül atelepes eredetű ceceieknél 35 haladja meg előfordulása kismértékben az 5%-osmagyar átlagot. Elsősorban a germán népeknél, de részben az északi szlávok-nál is gyakori északi és cromagnoid típus 36 Kőröshegyen nem voltak talál-hatók.
Népesedéstörténeti és etnogenetikai összefüggések

A Hiernaux-féle távolság számítások szerint a kőröshegyi férfiak és nőkegyaránt a kisújszállási nagykunoktól és az őriszentpéteri kabar eredetűgyepüőrök utódaitól különböznek a legkisebb mértékben. A típusok megoszlásaszempontjából az általam vizsgált népességek közül a kisújszállásiakon és az
őriszentpéterieken kívül a Szolnok környéki vezsenyiek, a Szabolcs-Szatmármegyei nagyecsediek és szamosszegiek, a tiszazugi nagyréviek és a csongrádiakazok, akiknél a turanid, a pamíri és a keleti mediterrán a három leggyakoribbtípus és az utóbbiak között a transzkáspi változat a túlnyomó. Az őriszent-péterieken kívül a nagyecsediek és a szamosszegiek laknak azon a területen,ahol kabarok telepedtek le 37 , a vezsenyiek pedig besenyő eredetűek 38 . Mindezösszhangban van azzal, hogy Közép-Ázsia népei között északon a turanid,délkeleten a tadzsikoknál a pamíri, délnyugaton a türkméneknél a keletimediterrán transzkáspi változata a túlnyomó 39,40 , míg a középső sávban, azüzbégeknél és a karakalpakoknál 41 a turanid és a pamíri típus közötti átmenetiformák a jellemzők. A típusok hasonló megoszlása arra utal, hogy Kőröshegyreközépázsiai eredetű, katonai feladatokat ellátó népesség telepedett le. Bárnem kizárt, hogy a népesség már a honfoglalás korában ide telepített kabargyepüőrökre vezethető vissza, de valószínűbb, hogy Géza fejedelem telepítettide katonai középréteget, amikor hozzá hű kabarokkal és besenyőkkel vettekörül a Koppány család szállásait. Taksony vezér besenyő eredetű feleségével,Géza anyjával jelentős számú besenyő katonai kíséret érkezett hazánkba 42 ,akiknek nemcsak a gyepük védelmében, hanem a fejedelem hatalmánakmegerősítésében is szerepük volt.Egy korábbi álláspont szerint Somogy megye magyar népe a honfoglalómagyaroknak és a nekik meghódolt szlovéneknek a keveredéséből alakultki 43 , míg Erdélyi szerint Nyugat-Magyarországon a 9. században sajátos,vegyes szláv-avar kultúra fejlődött ki 44 , amely bizonyosan érintette a honfog-lalás előtt Somogy megye területét is, mert Vörsön és a Kőröshegy mellettiKerekiben olyan griffes-indás mellékletű későavar (onogur) temetőket tárnakfel, melyekben a temetkezés a 9. században is folytatódott, sőt a vörsi későavartemetőben a lovas és gyalogos vezetők sorának közepébe honfoglaló magyaro-kat temettek el, tehát a későavar népesség biztosan megélte a honfoglaláskorát 45 . László Gyula 46 szerint a griffes-indás jellegű mellékletekkel temetkezőkésőavarkori népesség az onogurok voltak, akik ugyanabból az onogur-bolgártörzsszövetségből váltak ki, mint a honfoglaló magyarok ősei. Az avarkorionogurok 670 körül telepedtek le a Kárpát-medencében és egy idő után azavar birodalom vezetését is átvették 47 . Az új régészeti feltárások eredményei 48
megerősítik László Gyula 49 azon nézetét, hogy a későavarnak nevezett onogu-rok nagyobb mértékben élték meg á honfoglalást, mint egyes kutatók koráb-
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bán vélték, ezért nekik is jelentős szerepük lehetett a Somogy megyei magyar-ság kialakulásában. A besenyők beköltözése tovább növelte hazánkban atörökös eredetű réteg túlsúlyát. Besenyők Kőröshegy környéki letelepedésénekemlékét a Balatonbozsok határában fekvő Besenyő puszta neve őrzi.Etnikai embertani vizsgálataim adatokat nyújthatnak annak tanulmá-nyozásához, hogy Somogy megye mely községeiben vannak ma is jelentőstúlsúlyban a honfoglalók törökös rétegével, valamint a velük hasonló szárma-zású népekkel kapcsolatba hozható, középázsiai eredetű típusok és milyenmértékben mutathatók ki a finnugor, a Kaukázus környéki, a régi szláv és abalkáni szláv nyelvű népeknél gyakori jellegegyüttesek. Somogy megyében, azáltalam vizsgált tizenkét népesség közül Vörsön, Bárányban, Segesden,Babócsán, Kőröshegyen és Bolhón találhatók 60%-nál nagyobb mértékben aközépázsiai (törökös) eredetű típusok. A finn és a régi szláv népeknél gyakorikeletbalti típus Somogy megyei községekben 0,6 és 5,0% között volt észlel-hető, de a klasszikus és a szlávos jellegű keletbalti formák 50 egyetlen személy-nél sem voltak meghatározhatók. Kőröshegyen a finnugor réteghez kapcsolódójellegegyüttesek együttes arányánál (3,4%) a Kaukázus környéki népeknélgyakori típusok előfordulása (6,1%) is jelentősebb. Ugyanez érvényes azáltalam vizsgált Somogy megyei népességek túlnyomó többségére is. A germá-noknál és részben a régi szlávoknál 51 gyakori északi és cromagnoid típusokegyütt a somogyi magyaroknál 0,6%-ban voltak találhatók. Az e két típusbasoroltak fele részénél az egyik szülő családneve német eredetű volt, tehát arégi szláv formák maximális együttes megyei gyakorisága 0,3%. Bizonyosnaklátszik, hogy a magyarokba beolvadt délszláv nyelvű elemeket jelentős részbenDalmácia őslakóival, az illírekkel kapcsolatba hozható klasszikus (balkáni)dinári 52 típusban kell keresnünk. Bár a dinári típust a Somogy megyei magya-rok között 8,8%-ban határoztam meg, de e százalékon belül a balkáni dinári-val közel azonos arányban volt kimutatható a jászoknál53 és Vas megyében 54
is gyakori keleti dinaroid forma. Somogy megyében Kőröshegyen és Nemes-viden volt észlelhető a legkisebb mértékben, 2,7%-ban a balkáni dinári típus.Nemesvid népessége köznemesi jogállású 55’ 58 volt, a katonai feladatokat isellátó, kiváltságos helyzetű népességek, mint az őrségiek, besenyők, kunok,jászok pedig a többi magyarokhoz képest zártabb közösséget alkottak. Ember-tani jellegek szempontjából a kőröshegyiek ezekhez a köznemesi eredetű népes-ségekhez állnak közel.A törökös réteg jelentős fennmaradásának, a finnugor elemek nagy csök-kenésének és a régi szlávokra jellemző formák jelentéktelen gyakoriságánakfőbb valószínű okai:1 . A későavarnak nevezett onogurok jelentős számban élték meg a magyarhonfoglalást 57,58 .. 2. A Kárpát-medence honfoglaláskori szláv nyelvű népei nem voltaktiszta szlávok 59 . A Somogy megyei magyarokkal leginkább keveredő szlovénekés horvátok kialakulásában pedig jelentős szerepük volt a későavaroknak 80 ’ 61 .3. A honfoglalás után betelepült besenyők, kunok, jászok pótolták atörökös réteg vérveszteségeit 82 , finnugor eredetű nép honfoglalás utáni betele-pülésére viszont nem került sor.4. Az újabb adatok szerint 934-ben a mai Dagesztánhoz tartozó területek-ről, kazárok és alánok által lakott vidékekről mohamedánok telepedtek áthazánk területére, 1153-ban pedig II. Géza király Volga környéki mohamedántörök íjjászokat hívott be a Kárpát-medence katonai védelmének megerősí-téséhez 63  .
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összefoglalás
Kőröshegyen 1985-ben végeztem etnikai embertani vizsgálatokat, összesen117 őslakos eredetű felnőtt vizsgálatára került sor, akik közül 48 és 24—60éves férfi és 48 a hasonló korú nő. A 24—60 éves kőröshegyi férfiakra és nőkrea magas termet, a rövid fejjelző, széles arcjelző, frontálisan lapult (előreálló)járomcsont, meredek homlok, közepesen kiemelkedő orrhát, enyhén domborútarkó, barna szemszín és barna-fekete hajszín a jellemző. Nőknél az egyenesorrhátprofil a leggyakoribb, férfiaknál az egyenes és a konvex forma előfordu-lása megegyező, míg a konkáv orrhát mindkét nemnél csak jelentéktelenarányban észlelhető. Kőröshegyen három típus, a turanid (40,1%), a pamíri(19,6%) és a keleti mediterrán (9,4%) gyakorisága jelentős. Az utóbbibasoroltak között a türkméneknél gyakori változat a túlnyomó. A Hiernaux-távolság számítások szerint a kőröshegyiek mindkét nemnél a kisújszállásinagykunokhoz és az őriszentpéteri kabar gyepüőrök utódaihoz állnak közel.A típusok megoszlása szempontjából is elsősorban a kabar, besenyő és kuneredetű népességekhez hasonlók. Bár az általam vizsgált 12 Somogy megyeinépesség mindegyikénél igen jelentős a török népeknél gyakori típusok együt-tes előfordulása, de Kőröshegy azon községek közé tartozik, melyekben ez azarány 60%-nál is nagyobb. A kőröshegyiekhez embertani szempontból leg-közelebb álló népességek többségének ősei katonai feladatokat is elláttak.
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1. táblázat
A 24 — 60 éves kőröshegylek méreteinek és Indexelnek fontosabb paramétere!
Jelleg(Martin No.) n FérfiakX s* Nőkn X 8*

Testmagasság (1) 46 171,88 41,90 48 159,35 39,69Fejhossz (1) 48 190,27 47,27 48 180,50 33,66Fej szélesség (3) 48 161,00 22,08 48 155,75 22,30Homlokszélesség (4) 48 114,67 13,97 48 111,58 14,89Járomívszélesség (6)Morfológiai arcmagasság 48 147,38 30,56 48 140,75 27,94
. (18 )Allkapocsszögletszéles- 48 119,81 33,82 48 110,58 27,49

ség (8) 48 112,73 17,40 48 106,90 24,06Orrmagasság (21) 48 52,56 12,12 48 49,46 7,66Orrszélesség (13) 48 36,73 4,93 48 32,54 3,62Fej jelző (3 : 1) 48 84,67 11,51 48 86,43 8,35Arcjelző (18 : 6)Orrjelző (13 : 21) 48 81,29 27,79 48 78,57 14,7848 70,06 42,57 48 66,12 33,39
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2. táblázatKvalitatív jellegek megoszlása a 24 —60 éves kőröshegyieknél
Jelleg Forma n Férfiak% n Nők %

Felső szemhéj gyenge 13 27,1 7 14,6fedőránca közepes 26 54,2 30 62,5erős 9 18,7 11 22,9Járomcsont alakja lekerekített 10 20,8 8 16,7frontálisan lapult 31 64,6 38 79,2előre keskenyedő 7 14,6 2 4,2Orrgyök szélessége széles 4 8,3 2 4,2közepes 37 77,1 44 91,7keskeny 7 14,6 2 4,2Orralap széles 3 6,3 2 4,2közepes 41 85,4 45 93,7keskeny 4 8,3 1 2,1Felsőajak vékony 22 45,8 13 27,1közepes 19 39,6 31 64,6vastag 7 14,6 4 8,3Alsóajak vékony 17 35,4 5 10,4közepes 24 50,0 38 79,2vastag 7 14,6 5 10,4ÁUmagasság alacsony — 0,0 1 2,1közepes 45 93,7 44 91,7magas 3 6,3 3 6,2Gonion táj gyenge 4 8,3 3 6,3fejlettsége közepes 38 79,2 41 85,4kiugró 6 12,5 4 8,3Homlokprofil előre domborodó — 0,0 3 6,3meredek 45 93,7 45 93,7hátrahajló 3 6,3 — 0,0Orrgyök magassága alacsony 2 4,2 1 2,1közepes 40 83,3 46 95,8magas 6 12,5 1 2,1Orrhát profilja konkáv 2 4,2 3 6,3egyenes 23 47,9 23 47,9konvex 23 47,9 22 45,8Orrhát kiemelkedése gyenge 1 2,1 — 0,0közepes 37 77,1 43 89,6erős 10 20,8 5 10,4Orrcsúcs felálló 2 4,2 4 8,3egyenes 39 81,2 41 85,4lehajló 7 14,6 3 6,3Orrszárny eredése a alul 4 8,3 3 6,3subnasalehoz képest egyenesen 9 18,7 15 31,9felül 35 72,9 29 61,7ÁUprofil hátrahajló — 0,0 — 0,0egyenes 1 2,1 1 2,1előreálló 47 97,9 47 97,9Állkapocsszöglet derékszögű 48 100,0 48 100,0tompa szögű — 0,0 — 0,0
Tarkó profilja erősen domború 12 25,0 10 20,8enyhén domború 30 62,5 38 79,2lapos 6 12,5 — 0,0
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Jelleg Forma n Férfiak% n Nők%
Szemszín* világos ( la  —4a) 14 29,2 9 18,7kevert (4b, 8 — 10) 8 16,7 11 22,9barna (9, 11 — 16) 26 54,2 27 56,2Hajszín vörös (I — VI) — 0,0 — 0,0szőke (A —L) — 0,0 — 0,0átmeneti (M—O) — 0,0 — 0,0barna —fekete 48 100,0 48 100,0
♦ Egy nőnél heterochromla irldis (a két szem színe eltérő)

3. táblázatMéretek és jelzők összehasonlítása
Férfiak

Jelleg(Martin No.) Látrány Vörs öríszent-péter Andocs Kiskun-lacháza Kisúj-szállás
Testmagasság (1) 170,74 172,24 172,55 171,06 168,28 169,82Fej hossz (1) 186,28 188,78 188,85 186,20 189,87 189,75Fejszélesség (3) 159,19 163,29 162,58 159,88 160,70 162,40Homlokszélesség (4) 113,95 114,67 114,08 114,42 112,94 113,65Járomi vszélesség (6) 145,07 149,40 147,25 145,16 147,52 148,04Morfológiai arcmagasság (18) 121,91 121,14 119,85 120,02 121,48 121,41Állkapocsszöglet szélesség (8) 112,88 114,62 113,67 113,00 113,10 113,86Orrmagasság (21) 53,40 52,84 52,74 52,80 54,45 54,18Orrszélesség (13) 36,40 36,95 36,38 35,68 36,16 36,89Fejjelző (3 : 1) 85,51 86,56 86,08 85,96 84,78 85,56Arcjelző (18 : 6) 84,11 81,12 81,42 82,74 82,38 82,05Orrjelző (13 : 21) 68,42 70,09 69,00 67,72 66,67 68,37

Nők
Jelleg(Martin No.) Látrány Vörs öriszent-péter Andocs Klskun-lacháza Kisúj-szállás

Testmagasság (1) 158,54 157,75 159,54 157,93 156,61 157,69Fej hossz (1) 178,00 180,10 180,12 176,63 180,39 180,71Fej szélesség (3) 152,60 155,63 156,22 152,61 155,14 155,81Homlokszélesség (4) 110,65 111,37 110,90 110,57 109,03 111,23Járomívszélesség (6) 138,16 142,00 139,55 137,13 140,43 141,17Morfológiai arcmagasság (18) 111,43 111,94 110,70 108,41 111,21 110,82Allkapocsszögletszélesség (8) 105,19 108,96 106,29 104,48 104,90 107,71Orrmagasság (21) 49,89 49,27 50,45 48,25 50,51 49,96Orrszélesség (13) 32,19 33,25 33,18 31,77 32,66 33,47Fej jelző ( 3 :1 ) 85,76 86,42 86,82 86,34 86,03 86,26Arcjelző (18 : 6) 80,76 78,99 79,35 78,90 79,14 78,59Orr jelző (13 : 21) 65,65 67,71 65,92 65,89 64,78 67,24
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4a. táblázatFőbb kvalitatív jellegek megoszlásának összehasonlítása %-ban
Férfiak

Forma Látrány Vörs őriszent-péter Andocs Kískun-lacháza Kisúj-szállás

Lekerekített
Járomcsont alakja
25,6 11,9 18,9 24,0 26,1 21,8Frontálisan lapult 60,5 78,6 71,7 72,0 71,0 66,9Előre keskenyedő 14,0 9,5 9,4 4,0 2,9 11,3

Előre domborodó Homlokprofil0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Meredek 90,7 95,2 100,0 98,0 69,6 94,0Hátrahajló 9,3 4,8 0,0 2,0 30,4 6,0
Konkáv Orrhát profilja9,3 4,8 1,9 8,0 5,8 6,0Egyenes 18,6 42,9 37,7 20,0 55,1 32,3Konvex 72,1 52,4 60,4 72,0 39,1 61,7
Gyenge Orrhát kiemelkedése0,0 2,4 3,8 0,0 0,0 0,0Közepes 69,8 78,6 75,5 72,0 71,0 72,9Erős 30,2 19,0 20,8 28,0 29,0 27,1
Erősen domború Tarkó profilja2,3 2,4 7,5 14,0 23,2 11,3Enyhén domború 76,7 80,9 86,8 54,0 55,1 70,7Lapos 20,9 16,7 5,7 32,0 21,7 18,0
Világos ( la  —4a) Szemszín*23,3 16,7 15,0 20,0 18,8 21,8Kevert (4b —8, 10) 23,3 28,6 20,8 40,0 31,9 25,6Barna (9, 11 — 16) 53,5 52,4 64,2 40,0 49,3 52,6
Vörös (I—VI) Hajszín0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0Szőke (A —L) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0Átmeneti (M — O) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0Barna —fekete (P —Y) 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0
* Egy vörsi férfinél heterochomia fridis (a két szem színe eltérő)

334



4b. táblázatFőbb kvalitatív jellegek megoszlásának összehasonlítása %-ban
Nők

Forma Látrány Vörs őríszent-péter Andocs Kiskun-lacháza Kisúj-szállás
Lekerekített J áromcsont alakj a21,6 3,8 13,7 21,4 24,7 20,0Frontálisan lapult 76,7 92,3 76,5 76,8 67,5 80,0Előre keskenyedő 2,7 3,8 9,8 1,8 7,8 0,0
Előre domborodó Homlokprofll2,7 1,9 0,0 1,8 3,9 1,4Meredek 97,3 98,1 98,0 98,2 93,4 97,1Hátrahajló 0,0 0,0 2,0 0,0 2,6 1,4
Konkáv Orrhát profilja16,2 9,6 7,8 17,9 22,1 12,9Egyenes 40,5 42,3 45,1 42,9 57,1 47,1Konvex 43,2 48,1 47,1 39,2 20,8 40,0
Gyenge Orrhát kiemelkedése2,7 0,0 2,0 0,0 3,9 1,4Közepes 81,1 78,8 82,3 94,6 88,3 87,1Erős 16,2 21,2 15,7 5,4 7,8 11,4

Erősen domború
Tarkó profilja

16,2 9,6 17,6 17,9 29,9 22,9Enyhén domború 81,1 88,5 82,4 78,6 66,2 77,1Lapos 2,7 1,9 0,0 3,6 3,9 0,0
Világos ( la  —4a) Szemszín10,8 23,1 23,5 19,6 10,4 15,7Kevert (4b —8, 10) 24,3 32,7 19,6 26,8 27,3 18,6Barna (9, 11 — 16) 64,9 44,2 56,9 53,6 62,3 65,7
Vörös (I—VI) Hajszín0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 0,0Szőke (A—L) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0Átmeneti (M — 0 ) 2,7 1,9 0,0 1,8 2,6 0,0Barna —fekete (P —Y) 97,3 98,1 100,0 96,4 94,8 100,0
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5. táblázatA Híernaux-távolság számítások eredménye!
Férfiak Nők

Kőröshegy —Látrány 998,4 867,4Kőröshegy —VÖrs 917,3 605,3Kőröshegy — őriszentpéter 723,8 156,0Kőröshegy —Andocs 780,0 1404,0Kőröshegy —Kiskunlacháza 1054,6 854,9Kőröshegy—Kisújszállás 399,4 124,8
(átlagos távolság= 625,0)

6. táblázaKőröshegyi férfiak szigma rációi
Jelleg (Martin No.)Testmagasság (1) 111,55Fejhossz (1) 110,81Fejszélesség (3) 90,38Homlokszélesség (4) 76,33Járomi vszélesség (6) 104,34Morfológiai arcmagasság (18) 90,94Állkapocsszögletszélesség (8) 71,90Orrmagasság (21) 91,58Orrszélesség (13) 76,55Méretek átlagos szigma rációja 91,60Fej jelző (3 : 1) 99,71Arcjelző (18 : 6) 103,33Orrjelző 83,59Jelzők átlagos szigma rációja 95,54

7. táblázaKőröshegyi őslakosok taxonómiai megoszlása
Férfiak Nők Együtt% n % n %

TuranidPamiriKeleti mediterránDináriElőázsiai (armeníd)AlpiLapponoidKeletbaltiMeghatározatlan (x)
összesen 61 99,9 56 100,1 117 100,1
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8. táblázatA taxonómiai megoszlás összehasonlítása %-ban
Kis- Kis- Du-nán- Ossz-
kun- uj- túli ma-
lac- szál- ma- gyár
háza lás gyárátlag* lag*
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MongoloidCromagnoidÉszakiAtlanto-mediterránUráliMeghatározatlan (x)

LapponoidGracilis mediterrán

* Az 1988. IX. 1-ig általam vizsgált dunántúli magyarok száma 2751, az összes magyaroké 25 249
9. táblázatFényképtáblákon szereplő egyének embertani jellemzői

A B C D E F G H I J K L M Típus
L 156,2 187 160 117 147 110 115 51 36 85,56 74,83 13 Y turanld2. 169,8 189 162 115 149 120 115 51 37 85,71 80,54 8 X turanoid3. 168,2 182 160 113 147 110 109 50 34 87,91 74,83 8 Y turanoid4. 172,0 186 161 112 144 118 109 53 34 86,56 81,94 14 W tur-pam5. 156,2 176 156 115 143 113 107 50 30 88,64 79,02 14 X tur-pam6. 173,8 191 165 115 153 121 112 56 39 86,39 79,08 10 W pam-tur172,2 187 158 117 146 124 117 57 37 84,49 84,93 6 W pam-(tur)8. 159,1 181 157 111 138 109 109 49 32 86,74 78,99 13 W pam-tur9. 175,1 193 159 113 150 123 115 55 38 82,38 82,00 15 X keleti mediterrán10. 166,1 187 162 111 150 122 112 63 36 86,63 81,33 2a W armenold11. 177,2 199 166 113 151 123 118 56 34 83,42 81,46 13 W tur+kel. med.12. 150,9 189 152 106 131 123 106 58 32 80,42 93,89 15 Y kel. med ( + arm)

morfológiaiK arcjelző,A testmagasság, B fej hossz, C fejszélesség, D homlokszélesség, E járomi vszélesség, Farcmagasság, G állkapocs-szögletszélesség, H orrmagasság, I orrszélesség, J fej jelző,L szemszín (Martin —Schulz), M hajszín (Fischer —Saller)
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Régi pincék (Danyi László rajzai)
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ADATOK A KÖZSÉG NÉPRAJZÁHOZ
REÖTHY FERENC—ZOLTÁN JENŐ

TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS ÉPÍTÉSZET

Kőröshegyen a telkeket bekerítik. A múlt század második felében, a fényképekbizonyítéka szerint a kerítéseket hasított fából készítették. A kapu rendszerinta legtöbb helyen sövény fonatból készült, és csak egy szárnyuk volt. Későbbdeszka- és léckerítések éskapuk lettek divatosak, de sövénykerítést is alkalmaz-tak. A szegényebbek kukoricaszárból és napraforgószárból is készítettek elvá-lasztó kerítéseket. Sövényfonatból és gallyakból is készítettek, alkalmaztak.Napjainkban majdnem mindenütt vas- és drótkerítés az általános.A telkek két részből álltak, mert minden ház mögött megtalálhatjuk akis- vagy veteményes kertet.A házak előtt, de még inkább a tornác előtt a legtöbb házban virágoskertis van.A lakóház folytatásában vele egybeépülve találjuk a gazdasági épületeket:a kamrát, az istállót, a pajtát. A csűr és a szín azonban majdnem mindenüttkülön épült. Ezek rendszerint faanyagból készültek. A mögöttük elterülőterületet, a Fő utca és az öreghegy között, ,,Csűrföldek”-nek nevezik.A házzal szemben az udvaron, az utóbbi évtizedekben kiskonyhát isépítenek.Az elmúlt századokban a ház építőanyaga a fa és a sár volt. A legrégibbidőktől kezdve egészen a 19. század végéig a sövényfonásos építési mód voltszokásban. Községünkben a századfordulón még a Fő utcában is találhattunkilyen lakóházat. Csak később kezdtek építkezni „fecskerakásra”, és ezzelmajdnem egyidőben áttértek a tömésfal alkalmazására.Kőröshegy, 1671-ben épült református templomát is fából, gerendákból,deszkából, sárból, a kor szokása szerint építették. A török hódoltság után egyszázaddal későbbi templomukat is így építették. A korabeli leírás így emléke-zik meg erről: építtetett 1784. esztendőben fecskerakásra, 24 oszlopból éssárból”. Az írás így folytatódik: paraszti módon építették gerendákból ésdeszkákból, kívülről sárral betapasztva, ahogy abban a korban szokás volt”.A papiak és az iskola is így épült. A templom tornyát tíz évvel később fábólépítették.Kőröshegyen és környékén több téglavető, téglaégető, sőt egy téglagyá r
is létesült. Igen sokan áttértek a téglából készült házak építésére. Ennekellenére még az 1970-ben készült statisztika szerint a házak 57%-a téglából,28%-a vályogból, földből és 15%-a alapozás nélkül épült.A századfordulón az összes sövényfalú, a fecskerakásos és a sártömésesházak legnagyobb része, alaprajzuk szerint a magyar típushoz tartoztak, azudvar felől minden helyiségbe külön ajtó vezetett.
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Lakott területek a falu magján kívül:
Év Gyugypuszta Halászó Somostelep Szőlőhegy
1933 46 18 59 1111967 3 2 185 35
Az Öreghegyen csak egy-két lakóház volt. Viszont a Boroc-hegyre vezető útonés a Boroc-hegyen az 50-es évek közepén még 22 lakóházban laktak családok,a Borkútban nyolc családi ház állt. Ma a külterületeken csak néhány család él.A mai település arculatát is a táj határozza meg. A múlttal szembenazonban mélyreható változások történtek az elmúlt száz évben.Ahhoz, hogy megértsük a mai település elhelyezkedését egy fogalmat kellmegismernünk. A szél és a hullámjárás évezredek óta különféle anyagokatvetett ki a tóból, és azt a parton felhalmozta. Ezeket a felhalmozódásokat aBalaton mellett élő nép „turzásoknak” nevezi. Anyaga: kvarckavics, mészkő,bazalttufa, homokkődarabkák, különböző kagyló és igen sokféle növényitörmelék. A hullámverés következtében kialakult turzásokon épült fel aDéli-vasút (Budapest—Nagykanizsai vasútvonal) a 7-es műút és a villák egészsora. A mi településünk három ilyen turzáson épült fel. A Balaton-part és avasútvonal között fekszik az egyik sáv. A vasút és 7-es műút között a második.A harmadik a 7-es műút és a Szántód—Kőröshegy—Kaposvár műút közöttiterület.A Kőröshegyet Földvárral összekötő műút a 30-as és a 60-as évek közöttépült be. (A mellékelt térkép mutatja a település fejlődését, terjeszkedését,és felvillantja várható jövőjét is.)A Petőfi utca keleti házsorát az öreghegytől egy kis árok választja el.Az Öreghegy lábánál az árokhoz egészen közel húzódik a ,, pinceváros” elsőpincesora. Az ötvenes években, ebben a sorban 38 pince húzódott meg. A Főutcai házak telkeinek végéhez egész közel, alig 1 —2 száz méter távolságraépült ez a pincesor, és a házak közel 50%-a mögött található pince. A másodiksorban kilenc, a harmadikban 15, a negyedikben 16 pince épült az elmúltszázadokban. A falutól délkeletre az ún. „Borochegyen” egy kis völgyben15 lakott pince élte a maga életét. A faluhoz egészen közel, a mostani reformá-tus templommal majdnem szemben, vezet egy út a „Borkútba”. E területen istöbb lakóház és pince és lakóház található. Az út végén még ma is áll a „dézs-mapince”.Az Öregheggyel szemben, a Kis-hegyen is van pincesor.A pincéket rendszerint a szőlő aljába vagy annak felső végéhez, az úthozközel építették.Anyaga koronként változott. A legelső pincék falát sövényből fonták,és sárral csapták be. A borospincét a présház végéhez a domboldalba vájták.A pince bejáratához a szél és a nap ellen, hajlékony gallyakból ún. „szélárnyé-kot” fontak. Ismerünk gerendákra, „fecskerakásra” épült pincét is. Környé-künkön földbe vájt pincét is láthatunk. A 18— 19. századi pincék vertfalbólkészültek. A Balaton déli partján — Jankó János szerint — magyaros pincét,illetve présházakat találunk. Legáltalánosabb típusa: a présház és pince.Több helyen csak borkamrát építenek, amely alig 20—40 cm-rel mélyebb,mint a présház. Ismerünk olyan változatot is présházhoz boltíves pince csat-
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lakozik, de nem ritka, amikor a présházhoz még egy fűthető helyiség is csatla-kozik.A települések sorában külön figyelmet érdemel a mi vidékünkön a völgyek-ben meghúzódó egyutcás vagy soros település vagy láncfalu. Községeink zömeilyen volt. Ilyen lehetett valamikor Kőröshegy is. Ma több utcás, fésűs tele-pülés. Nagyon sok ilyen falu telkeinek végét — egyes helyeken a házakhozkapcsolódva, máshol attól függetlenül — csűr foglalta el. (A csűr takarmány,termény tárolására szolgáló szellős épület.) Községünkben a falu Fő utcájátólkeletre, a jelenlegi Petőfi utca és az Öreghegy közötti területet „Csűrföldek-nek” nevezik. Ettől a területtől keletre emelkedő Öreghegyen volt és napjaink-ban is itt terül el az ún. „pince város”.A lakóépületek közül néhány megérdemli, hogy legalább írásban meg-maradjon az utókor számára. Ezek közül az épületek közül már többet lebon-tottak, átalakítottak.Petőfi utca 48. Bödök Mihályné. A múlt század végén épült. A vertfalat1932-ben téglafallal cserélték ki. Cserépzsindelyes tetőhéjalással. Az istállótkésőbb építették hozzá, vastartók közti poroszsüveg boltozattal. Két szoba,konyhából és pitvarból áll. Az istálló mögött pajta, az udvaron nyári konvhaáll. Petőfi utca 65. Boldizsár Endre házát 1869-ben építették. Téglábólépült. Cserépzsindellyel fedett tetőhéjalással, pór mennyezet tel. Boltozottpitvar és boltozott szabadkéményes konyha. Oromfalas. Régi kemence, tűz-hely és katlan még az 50-es években meg volt. A konyha lapos téglával vankirakva. A konyhaajtó alsó és felső ajtaja külön záródik. Jelenleg a SIOTOURtulajdona. (Hét oszlop hat boltívet tart.) (Két szoba-konyha, pitvar, kamra).Petőfi Sándor utca 92. Reider Flórián házát a múlt század 50-es éveibenépítették téglából. Kilenc boltíves oszlopos tornác. A ház cserépzsindelyes.A homlokot 1905-ben újították fel. Két szoba, konyha, kamrából áll. Mellettekocsiszín, istálló, pajta (csűr) és fészer.Petőfi utca 121. Pintér György házát szintén 1850 körül építették téglából.Nádtetős. 1919-ben újították fel. Az utcai homlokzat szecessziós ízléssel átfor-málva.Petőfi utca 136. Dankházi Istvánné. Szintén a 19. század közepén épül-hetett. Két bejáratos oszlopos-boltíves tornáca van. Két szoba, konyha,kamra, fáskamra, istálló és pajta helyezkedett el az épületben. Szemben pince,ólak és góré.Petőfi utca 146. Bödök Jánosné házát 1860-ban építették téglából, por-mennyezettel. Cserép és palafedése van. Nyolc boltívből álló tornácát kilencoszlop tartja. Az utcai homlokzat oromháromszögében borzolt vakolatfelületé-ben középen két padlásablak gazdag vakolatkerete, köztük évszámos táblával.Szép bejárati ajtaja van. A gazdasági épületeket a század elején építettékhozzá.Kossuth Lajos utca 10. Papp Lajos házát a 19. század első felében építet-ték. A plébánia után (1781) a falu legrégibb háza. Téglafalak, pórmennyezet,tetőhéjalás. Az utcai boltozott szobát lebontották.Kossuth utca 26. Csepeli Józsefné házát 1863-ban építették. Oromfala8
épület, macskajárással, az oromháromszögben borzolt vakolatfelület közöttaz építés idejét jelző táblával, alul megújított, keretezett szobaablakokkal.Kossuth utca 30. Németh Ferenc és Károly házát 1860 körül építettéktéglából pórmennyezettel. Nádtetős, tetőhéjalással.
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A pannonhalmi apátság történetéből tudjuk, hogy már a 13. századbanpincékben tárolták a somogy vári Szent Egyed apátság borát.A 14. században a somogyi szőlőművelő jobbágyok rendes telekbelitartozéka volt a pince.Kőröshegy egyik legrégibb szőlőhegyi épülete az a présház lehetett,melyről egyszer Széchenyi Gyula is mesélt. A temetőn aluli földesúri szőlőbenaz 1825. évi gazdasági leltárban ez áll: „Az allodiális szőlőnél egy Prés Háztégla falakon nádfödélre, egy boltozott kéményes tüzellő hellyel, igen jóállapotban.” Ez az épületnyom a II .  József idejében készült (1782— 85) térké-pén jól kivehető.Biztos, hogy ennél is korábbi a dézsmapince, mely a Borkútban ma is áll.Erről a következőket olvashatjuk: „Borkúti nagy Pintze a Helységen napkeletről a belső fundusok végén az úgy nevezett borkúti szőlők alatt, egy hegyalá 15 öli hosszúságú 2 2/4 öl szélességre bé ásott, és téglával boltozott jóállapotú pintze.” Mai mértékkel mérve 28,18 m hosszú, 5,11 m széles, magas-sága a pince végén 2,69, az elején 2,81 m.A Borkútból kiindulva néhány említésre méltó régi pince leírása alapjánismerjük meg a kőröshegyi szőlőhegy 19. századi építészeti jellegzetességét.Pákozdi István Borkút 54. sz. Téglafalú, a présházban pórmennyezet, apincében tégla dongaboltozat, nádtető héjazat. A pince és a présház közöttátlós betétes ajtó. Faoszloppal alátámasztott mennyezetkiváltás, fölötteszabadkémény. Kívül nyerstégla falak, vakolat nélkül. 1880 körül építették.Rajki Sándor féle nagyon régi, műemléki jelentőségű pincét átalakították,és a nádtető héjalását cserpézsindelyre cserélték ki. Mestergerendás oldalszobá-val, hatalmas boltíves pincével.Gáspár József pincéje egyidős lehet a Pákozdi Istvánéval. Kő és tömésfalazat vegyesen. Nádfedél helyett ma már cserépzsindelyes. A pincébentéglaboltozat. A présházban szabadtűzhely található. Durván vakolt homlok-fal felett az oromháromszögben padlásajtó. A présházban faoszloppal kiváltottfamennyezet. A hordók alatt elhelyezett csántérfán 1880-as évszám olvasható.Papp László pincéje (1862), Bősze Antal, illetve Papp Dezső 1880 körülépült pincéje szép együttes.Az Öreghegy pincesorai a falu mellett hosszan a keleti oldalon helyezkedikel. Ez a terület napjainkban üdülőterületté alakult át. A pincék több mintötven %-a megtartotta eredeti jellegét. Aki vesz annyi fáradságot, hogy fel-menjen az Öreghegy gerincére, és onnan néhány száz méterre letekintsen vagylesétáljon a Tekenyősi-dűlő irányába négy szép öreg pincét tekinthet meg.Az első „In vivő veritás” feliratú. A mellette levő a 19. században tömés-falból készült, az elejét téglafallal erősítették meg. A földpince földhányássalfedett, a hátsó oromfal tégla. A tető náddal fedett 3 méter hosszan kieresztve.Tudomásunk szerint Dobos György tulajdona.Szárnyasi János pincéje a 19. században épült. A tetőt cseréppel újítottákfel. A falakat téglával és vályoggal javították. Az ablakon zsalugáter. A föld-pince felett földhányás. A szellőző téglából készült. A présház mellett a délioldalon féltető alatt nyitott istálló.Horváth Lajos 19. században épült pincéjét a jövő század részére megkell menteni eredetiben. Tömésfalból készült, nádtetős. A földpince téglabol-tozatú, a szellőző is téglából készült. Az eresz alatt épített kamra tetejétcseréppel toldották meg. A fehérre meszelt pince lábazata kék. A földpince
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mellett méhes, ötven méterre kút. Középen van a présház, jobbra nyílik aföldpince, balra a szoba.Ebben a fejezetben felhasználtam az Országos Műemléki Felügyelőségmegbízásából Tóth András 1968-ban és Vass Csaba 1978-ban készült felméré-seit, felvételeit.
NÉPSZOKÁSOK

ÜNNEPI SZOKÁSOK A FALUBAN
Az ünnepi hagyományoknak évezredes múltja van mind a pogány, mind akeresztény világban, illetve korszakban.Kőröshegyen az idősebbek a következő két újévi köszöntőre emlékeznek :

Eldöcögött az ó évnek szekere,Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele,Pusztuljon hát nyikorogva, döcögve,Búját-baját felejtse el örökre.
Azt kívánom az újévnek hajnalán,Ez az új év legyen boldog és vidám,Kis házukat kerülje el a bánat,Minden jót kívánok ennek a családnak.

Szokás volt vízkeresztkor a háromkirályok-járás. Ezen a napon a bejáratfölé, az ajtókeretre a háromkirályok kezdőbetűit írták föl: G M B. Előfordult,hogy Jézus, Mária és Szent József neve, illetve monogramja is odakerült.A lányok farsang idején mentek férjhez. Ehhez két mondás kapcsolódikKőröshegyen.Farsang előtt : Sicc, macska, mert átugorlak.Farsang után: Sicc, macska, mert elesek benned. Vagyis, amikor mégesély volt a férjhezmenésre, még fürgék voltak a lányok, de amikor nem sike-rült, vénlányok maradtak, akkor megbotlottak benne.Sok csúfot csináltak ilyenkor a vénlányokkal. A kilincsre kötöttek egyfatuskót, úgy mondták, hogy meghúzatták vele.A farsangi szokásoknak, tréfálkozásoknak befejezése volt a húshagyókeddinap. A közeli Szemesen ilyenkor csak az asszonyok mentek ki pinceszerre.Községünkben, a többi falutól eltérően, egy fiú meg egy leány álarcot öltöttek.A fiú leánynak, a leány legénynek öltözött, úgy járták a házakat, daloltak éstáncoltak. A tél temetés egy sajátos formája volt ez.A legrégibb eredetű népszokássorozat tehát ezzel a nappal ért véget.Ezt követő naptól kezdve (hamvazószerda) húsvétig több ünnep és hozzá-kapcsolódó szokás él. Ezt az időszakot a vallásos hagyományok színesítik.A nagyböjt hosszú önmegtartóztató idejét a virágvasárnap szakítja meg.Az ünnep fő mozzanata a barkaszentelés, melyhez igen sok hiedelem fűződik.A szentelt barkát minden esetben hazavitték, és a ház legkülönbözőbb szögle-teiben helyezték el.
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harangok, és csak a feltámadása barkaégetés,is él. „Jézus”
A húsvét, a feltámadás örömünnepe a nagyböjt végét is jelentette.A húsvéthétfői locsolás régen még vödörrel történt, később szagosvízzel.Locsoláskor a fiatalokat borral, pálinkával, likőrrel, kaláccsal, süteménnyelkínálták meg, a fiatalabbak hímes tojást és kisebb pénzösszeget kaptak.Ilyenkor a legények, a gyermekek egy-egy verset is mondtak. E versekközül csak néhányat közlünk.Kőröshegyen nemcsak a szokásos „Zöld erdőben jártam..” iskolásversikéket mondják és mondták, hanem annak más változatait is.

A nagyhét csütörtökén még megszólaltak aünnepén szólaltak meg újra. Szokás volt régenpassió-játékok hagyománya még a nevekbenénekelte hosszú éveken át Jézus szerepét.
A nagypéntekiMolnár bácsi

Kicsi vagyok, majd megnövök,Rózsafákat öntözgetek,Megkérem az anyját,De még jobban az apját,Adja ide a széphajú lányát.
Láttam az utcákon, hogy egymást öntözték,Én is elindultam ifjú létemre,hogy harmatot öntsek e szép növendékre,mert ha meg nem öntjük ebben esztendőben,nem virágzik nékünk szépet esztendőre.
Én kis kertészlegény vagyok,Rózsafákat locsolgatok,Hallottam, hogy van egy szép rózsafa,Ki akar száradni.Szabad-e locsolni?

Áldozócsütörtökön, az Űr mennybemenetele napján ma már nem szokás akereszthez j árulás, sem pedig a kálváriajárás.Pünkösdkor még ma is felhangzik a „Mi van ma, mivan ma? Piros pünkösdnapja” kezdetű ének. Ehhez kapcsolódik az a játék, amit a lányok kedveltek,és „zöldágas parádé”-nak vagy „zöldágjárásnak” neveztek. A lányok fehérblúzt öltöttek és rózsaszín bőszoknyát vettek fel, hajukba piros szalagotkötöttek, kezükben szalagos zöld ág, a tavasz jelképe. Délután, éppen úgy,mint a szomszédos Szárszó faluban, a lányok sorba álltak. Az első sor feltar-totta a karját, a második sor énekszóval közeledett, és átbújt az első sorleányainak magasan tartott karjai alatt. Eközben a sorok fölváltva énekelték:
1. Jöjj el átül, jöjj el, te szép arany búza.2. Átül mennék, átül, hogyha nyitva volna.1. Nyitva vagyon, nyitva aranyos kis kapu.2. Arannyal bimbózik, zölddel levelezik1. Csak bújj átül rajta, te szép piros alma.
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Mindkét sor együtt énekelte :
Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja,Holnap lesz, holnap lesz a második napja.

Ezt az előző két, illetve négysoros versikét, éneket, egészítették ki alkalmiszöveggel, versorral.Ezt a játékot folytatták az utca végéig úgy, hogy a 2. sor tartotta fel akezét, és az első sor bújt át énekelve zöld ágakkal a 2. sorban állók karjaialatt. Ezt követte a szabadban egy táncos összejövetel.A májusfa-állítás, illetve annak kitáncolása is a pünkösdi ünnepekhezkapcsolódik.Ha komoly szándéka volt a legénynek, május elsején májusfát állítottjövendőbelijének. Az is előfordult, hogy kocsma udvarán, de a legkülönbözőbbhelyeken állították fel a májusfát. A legények kimentek az erdőbe, kiválasztot-tak egy vagy több szép sudár fát, az oldalágakat legallyazták, csak a koronáthagyták meg. Ezt megrakták boros, sörös, pálinkás üvegekkel, színes papír-szalagokkal feldíszítették, és az illető leány háza elé helyezték. Ezt pünkösdkortáncolták ki. A lányok, illetve a házigazda vendégelte meg a fiúkat. Eztreggelig tartó bál követte.A tavasz és tél közötti időszak ünnepei közül az adatközlők legszíveseb-ben és legtöbben a búcsút és a vásárt emlegették.Régen ősszel és tavasszal volt egy-egy országos kirakodó vásár. Ezenkívülaugusztus utolsó keddjén is.A kőröshegyi búcsú, mely egyben vásár is volt, Szent Kereszt felmagasz-talása emlékére történt. Ez volt a legősibb. Később a Sarlós búcsút (Sarlóshaváról) július első vasárnapján tartották.A kőröshegyi r. k. hívek Andocsra jártak búcsúba, Kisboldogasszonynapján, szeptember 8-án. Az indulás az ünnepet megelőző nap délutánjántörtént. A 22 km-es utat gyalog tették meg. Estefelé értek oda. Az úton imád-koztak, és Mária-énekeket énekeltek. Este a templomba mentek, és ott éjféligimádkoztak, énekeltek. Utána szállásukra mentek rokonokhoz vagy ismerősök-höz. Volt, akinek csak a szénapajtában jutott hely. Másnap az ünnep délelőt-jén a templomban tartózkodtak. Részt vettek a szentmisén, és mise utánindultak haza.Induláskor és hazaérkezéskor harangszóval fogadták őket. Az útra egylovaskocsi is elkísérte a menetet. Erre csomagjukat, takarójukat rakták.Esetleg, aki nem bírta a gyaloglást, felülhetett a szekérre. Hazaérve a temp-lomban fejezték be a búcsújárást.A lakodalmi szokások közül még az ötvenes években is divatban volt avendéghívogatás. A vendéghívó két ízben történt. A vendéghívó, a vőfélyrozmaringos pántlikás bottal járta a falut.Ugyancsak szokás volt a sirató is. Ez az esküvő és a vacsora közt zajlottle. Itt a vendégeket, a falu apraját-nagyját megvendégelik kaláccsal, kuglóf-fal. A felnőttek bort is kaptak. Rendszerint táncra is perdültek. Mindez amenyasszonyos háznál történt. A hívatlanokat is megvendégelték, ök voltakakik csak „lesni” jöttek.Jankó János (1868 — 1902) még találkozott olyan kőröshegyi öregasz-szonnyal, aki elmesélte, hogy a 19. század első felében, állandó dísze volt a la-kodalmas asztalnak az életfa. Az életfa bujtorján vagy bürökből készült, úgy,
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hogy egy tuskóba állították, ágait finoman betekerték tésztával és megsütöt-ték, majd teleaggatták gyümölccsel, szőlővel, almával, dióval, pereccel, for-gácsfánkkal stb. Egy kijelölt legény őrködött, hogy senki meg ne lophassa.
versikét mond. Ezek a versek azonban nem eredeti népi versikék, hanem vőfély-könyvekből kiírt és megtanult szövegek, amit már mások összegyűjtöttek.Vacsora közben divat volt itt is az egyes fogásokat, ételeket nemcsak versben,hanem prózában is bemutatni.

Az első versike így hangzott :
Vizet hoztam népünk seregébeKötelességünk teljesítésére.Kinek a bor nem kellVizünk is jó nagyonDe én csak bort iszom,mert én azt szeretem nagyon.
A borról azonban még az est folyamán, illetve vacsora közben sok versetmondanak. Például:

Magyar föld csak KánaánNincs több ily a föld hátánSzőlőtőke nedve ez,Melyben van vidító szesz,Magyar földnek emlőjeAdta a teremtője
Emeljünk hát poharat,Félre a bú s gondokat,Éljen magyar s a haza!Légy védőnk, oh Mária!

Bor, búza, s van arany bány.

Ezután következett a menyasszony beajánlása, majd a vőfély leültette avendégeket. A beköszöntő után először a vőlegényhez, majd a menyasszony-hoz, a nyoszolyólányhoz és a nyoszolyóasszonyhoz szólt. A muzsikusokat semhagyta ki az üdvözlésből.A következő ételeket szolgálták fel: leves, torma, metélt, rizskása, becsi-nált, káposzta, húsgombóc, marha pacal, fekete leves, tejfeles marhahúsrozmaringgal, pecsenye, tészta.Minden fogás előtt egy versikét mondtak. Mi ezek közül csak néhányatmutatunk be.
Levesről

Behoztam e levest, melyből lehet enni,De az evés előtt Istent kell dicsérni,Néki teremtőnek imát kell nyújtani,Azután étvággyal a levest hörpölni.
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Tormáról
Orvosság a torma, nagyon jó kehéről,Marhahússal pedig jó az éhezéstől,Többet ér tejfellel az üres gyomornak,mint a medicina félig megholtnak.

A következő versikét eredeti, illetve korabeli (1810, illetve 1855) írással közöl-jük.
,,Sörtvés fejről tormával

Körül eltekéntem a szép társaságot,de kitsinnek tartom az olly uraságot,kinek sörtvés fejből nem jut asztalára,keveset zsírosul el annak a szája.”
A fekete levesről Bornemissza Anna 1680-ból való szakácskönyvéből is tudo-mást szerezhetünk. Nézzük, mit mond erről a nép a múlt század közepén!

Fekete levesről
Örül e szakácsnőnk ezen étket főzte,Fekete levesnek mind haliám nevezte,Úgy mondják ily étket ki nagyon kedvelte,gyomorgörcsöt, köszvényt tőle távol űzte.

A tészta és az aszalt gyümölcs után hozták be az életfát. Ekkor a következővers hangzott el:
így függ az életünk, mint e fa gyümölcse,Mert ez sok veszélynek vagyon kitétetve,Ezért násznagy uram, ezt bármint őrizze,Szűkön hiszem el azt, hogy a kártól megmentse.

Az természetes, hogy a kásapénzszedés és a muzsikusoknak való gyűjtés itt isszokásban volt.Vacsora után elkezdődött a tánc. Éjfél előtt még „ingyen” lehetetttáncolni. Éjfélkor csendet parancsoltak. Ekkor a nyoszolyóasszony vagy avőlegény három szál gyertyával vagy három ágú gyertyatartóval a menyasz-szonyhoz ment, átkísérte a másik szobába, és kendő került a menyasszonyfejébe, vagyis „bekötötték” a fejét. Ekkor kezdődött el a menyasszony tánc.Felhangzott a kiáltás: „Eladó a menyasszony!” A vőfély pénzt dob a tányérba,egyet fordult vele, és ezzel megnyitotta a menyasszonytáncot.Amikor a csárdást járták, akkor szokták mondani és énekelni a „felrikoly-tozó”-t, amelyet még Kőröshegyen a századfordulón még mindenki tudott.
„Álló lábom kanyaroggy,horgasinam le ne roggy.Fogsza meg, forgasd meg téva (déva),
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hátra van még a java!Sárga murok, zöld uborka,szökjünk mint a kecskebéka!Kurta lábú kisfiú,járjad te is ujuju!Akinek most kedve nincs,annak egy csöpp esze sincs.Ringesd meg, lógasd meg!Rúgj ki, ne hagyd magadat,forgasd, forgasd párodat!Társaságot nekünk es,ha kicsikék vagyunk es. . .
A lakodalmi szokásokhoz tartozott a tréfa is. Rossz májú emberek csengőtkötnek az új házaspár ágyára.Esküvő után egy héttel az új férj szülei a menyecske szüleihez látogatnak,két hét múlva viszonozzák a látogatást.Szőlőtermő vidéken, így Kőröshegyen is, régi szokás a szüreti felvonulás.A felvonulók kocsmából, kultúrotthonokból, vendéglőkből indultak el. A fel-vonulást lovaslegények nyitották meg, akik a csőszlegényekkel együtt bő-gatyában, csizmában, bő ujjú fehér ingben, fekete mellényben, árvalányhajaskalappal lovagoltak. A lányok pliszérozott blúzban, flitteres pártában követ-ték a legényeket. Néha szőlőkoszorút vittek. Mindnyájuknak széles piros-fehér-zöld vagy fekete-piros szalag volt a vállán. A kisbíró is lóháton követte alovasokat, oldalán dob, fején csákó, ö hívta meg a lakosságot az esti tánc-mulatságra. Tréfás hirdetménye megnevettettett mindenkit. A kisbírót a bíróhintája követte. A bírót és a bírónőt az ifjúság választotta. A fiatal pár rend-szerint még abban az évben össze is házasodott. A bíró és a bírónő menetköz-ben bort kínált az arra haladóknak. Az ő kocsijukat a vajda és a vajdánékocsija követte. Utánuk egy négyökrös szekér haladt hordókkal megrakva.A menet közepén kocsikon, szekereken különböző foglalkozású emberek,mesterek foglaltak helyet. Kéményseprő v. drótostót. Öltözékük elárulta,hogy ki a kocsmáros, ki a hentes stb. A menet végén parasztkocsikon, szekere-ken a nép, a cigányok, a javasasszonyok, teknővájó férfiak, bohócok, tollascigányok, kifestett, felcicomázott gyerekek. A menet legvégén egy szilajökröt két hentes legény vezetett fehér köténybe öltözve, fejükön fehér sapka.Vállukon bárd, kezükben fenőacél volt.Volt olyan eset is, amikor a menetet táncosok követték. A menet és atáncosok több helyen is megálltak. Köszöntötték a bírót, a jegyzőt, nevesebbcsaládokat, a nyaralótelepen, nagyobb üdülők udvarán is táncoltak. A menetetmegvendégelték, néhol pénzt is kaptak. A táncosok a magyar kettőst járták,a cigányzene a „Volt szeretőm tizenhárom . . . ”  kezdetű dalt húzta.A menet végül visszaérkezett a kiindulóponthoz. Itt a bejáratnál kétoldalt, dróton kifeszítve szőlőfürtök lógtak. Ezt egy bőgatyás csősz őriztefekete ruhában és kalapban, puska volt a vállán, oldalán pedig tarisznya.A szőlőkoszorút egy sarokba helyezték el. A vacsora után, a táncmulatságközben, a bátrabb legények megpróbáltak szőlőt lopni. A csősz ilyenkor meg-fogta őket, a bíró elé vezette, és a tolvajokat megbírságolták. Éjfélig a felvo-nulási öltözetben táncoltak, éjfél után mindenki átöltözött.
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A régi szokások közül ma már csak a pinceszerezés maradt meg. A pince-szerezés abból áll, hogy a szőlősgazdák, rokonok, ismerősök, üres óráikban,főleg téli estéken, esetleg mise után meg-meglátogatják egymást a présházban,pincében, és ott borozgatás közben beszélik meg problémáikat.A téli időszak egyik foglalkozása az erdőirtás, fakitermelés volt. Ezt alegutóbbi időkig közösen végezték. Az egész napi nehéz fizikai munka utánmindig más-más pincéjében találkoztak. Ehhez tudni kell, hogy a legtöbbkőröshegyi pincéhez egy olyan szoba is tartozik, melyet fűteni is lehet, ahol anyári munka vagy borfejtés közben le lehet pihenni, vagy vendégeket lehetfogadni.Előfordult, hogy a névnapokat is itt tartották. Ez a szertartás már leg-többször délután négy óra körül elkezdődött. Friss pogácsát tálaltak fel először.A vacsora nyolc óra körül melegen érkezett otthonról. Gulyás vagy pince-pörkölt, rántott csirke vagy rántott hús után rendszerint rétes következett.Éjfél után pedig rántott pontyot szolgáltak fel. így könnyű volt egy éjszakatöbb liter bort is meginni a nagyivóknak. Nóta nélkül pedig nincs se névnap,se pinceszer. Több száz dal vagy tréfa is elhangzott már egy-egy hajnalig tartóösszejövetelen.A pinceszer egy másik formája, amikor végigjárnak a szőlősgazdákegy-egy sor pincét, és mindenütt megkóstolnak egy-egy pohár bort.Virtuskodás és előfordult. Kipróbálták, hogy , .káforkából” ki, mennyittud kiinni. Utána cm-rel mérték le, hogy ki a győztes.Nem olyan régen még az is divatban volt, hogy aki elment a pince előtt,behívták, és megkínálták egy pohár borral.Szokás volt pinceszer alkalmával a gazda pincekulcsának az ellopása.A kiskapuk leemelése, a szekerek szétszedése és felrakása a padlásra, színbe.
Néhány szőlővel kapcsolatos szokás, néphit, babona:Rák és Oroszlán jegyében vesszőt rakni nem jó.Holdmúltával nem jó bújtatni.Új holdkor ne metsszünk, mert a lemetszett szőlő, illetve vessző nem fogkigyökeresedni .Metszeni csak (hold)tőtén vagy fogytán ajánlatos.Szőlőkapálás holdtölte után negyed vagy ötödnapra.A borok fejtése holdfogytával végzendők.Kőröshegyen Illés napkor állítják fel a madárijesztőket.Tavasszal körbejárják a szőlőt, a négy sarkát meglocsolják borral.

A Luca napi kotyolás egészen a 4. századig húzódik vissza. E szokásbannagyon sok a babonás elem. A köszöntők a meglátogatott családoknak sokszerencsét és mindenben bő istenáldást kívántak. Pogány elemeket tartalmazószövegekben különböző varázsszavakat kevertek, és olykor tréfás szövegekkelegészítették ki mondanivalójukat.A gyerekek már hajnalban elkezdtek házról-házra járni, és közben akövetkező szöveget mondták :Szabad-e Lucát köszönteni? (Ha azt mondták, hogy szabad, akkor elkezd-ték a következő verset mondani) :
Luca fekszik ágyábanKét őrző angyalával.
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Gyere, Luca, keljünk föl,Mennyországot nyerjük el!Kity-koty, majd hajnal lesz,Majd megvirrad!
Ezután következett a tréfás szöveg :

Kendtek lányának akkora csöcse legyen,mint a régi Dóri korsóKendtek disznajának olyan vastag szalonnája legyen,mint a mestergerenda (stb.)
Egy másik változat szerint :

Luca, Luca, kity-koty!Kendteknek akkora hízójuk legyen, mint egy ló,Akkora szalonnájuk legyen, mint az ajtószárfa,Annyi zsírjuk (legyen), mint kútban a víz,Akkora sonkájuk, mint egy ötakós hordó,Olyan hosszú kolbászuk, mint a rudaló kötél,Annyi pénzük, mint égen a csillag, mint réten a fűszál,Annyi pálinkájuk legyen, mint a Balaton vize,Úgy folyjon a kendtek torkán, mint Dunában a víz.Luca, Luca, kity-koty (stb.)
A harmadik változat így szólt:

Kity-koty majd hajnal lesz,Szólnak a kakasok a góréban,Majd hajnal lesz.Ha nem adnak szalonnát,Levágom a gerendát.Kity-koty majd hajnal leszSzólnak a kakasok a góréban,Majd hajnal lesz.Ha nem adnak svárklit,Betöröm a kászlit.Majd hajnal lesz.Szólnak a kakasok a góréban,Majd hajnal lesz.Kity-koty stb.
Már Luca nap előtt a falubeliek igyekeztek disznót vágni, illetve ölni. Amikorlevágták a disznót, szalmával hintették be. Ahogy pörzsölték, egy nagybottal piszkálták a tüzet. Ezt a botot, amikor már jó kormos volt a vége,eldugták Luca napra. Luca napkor ezzel a „szalmapiszkafával” megpiszkáltáka tyúkok fenekét, hogy egész évben jól tojjanak.A gyerekek egy tuskóra, a Luca székéré ültek, melybe a háziak Lucanapjától kezdve karácsonyig mindennap egy -egy szeget ütöttek.
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A kőröshegyi betlehemes játéknak négy-öt változata volt szokásban.Ebből kettőnek a szövegét közöljük. A betlehemesek, a kántálók már kará-csony estét megelőzve elindultak házról-házra. A „betlehem” téglaalapú,toronnyal ellátott, sajátkészítésű építmény, bábukkal, berendezéssel, jászoly-lyal, állatokkal stb.A szokásos kérdés: Szabad-e karácsonyt vagy a kis Jézust köszönteni-dicsérni? A csengő megszólalt, és elkezdődött a játék:
Angyal : Mennyből az angyal . . .
I .  pásztor: „Pöekücés” jó estét kívánok a házigazdának. lm hol jártam,elvesztettem szerelmes pajtásom, de mielőtt megkeresem, felhajtomkulacsom, megkóstolom dicső, jó vörösborom. (Kulu, kulu nincsen,majd ha adnak lesz benn.)II. pásztor: Szalonnás jó estét kívánok a házigazdának, neked is szerelmespajtásom. Látom hogy hajtogatod a tele kulacsodat, mégsem kínálszmeg engem, mint jó barátodat. Ebből látom a te rossz álnokságodat, éshozzám való rossz barátságodat.
I. pásztor: Ne higgy engem rossz barátodnak, hanem hívj jó pajtásodnak.Gyere mellém, hajtsd fel kulacsomat, kóstold meg, „dücsérd” meg jóvörösboromat.
Öreg: Húsos, kóbászos, szalonnás jóestét kívánok a házigazdának, nektek isszerelmes fiaim. Nem tudjátok, hogy tél az idő, farkasok járnak, szerte-szét szélednek tőlünk a gubacsok. Nem vagytok ti béresek, hanem juhász-pásztorok. De ti nem az én juhnyájaimra vigyáztok, hanem a tele kula-csokat „hajtogassátok”. Adok én nektek bottal kulacsot, hátatokbólkilenc szíj szalagot hasítok.
II .  pásztor: Engedj, öreg, engedj, a tízköbölnyi sörke lepje be a szakálladat.
Öreg: Nem az, nem az szerelmes fiaim, hanem igyunk egyet (Kulu, kulu, denincs benne.)
I. pásztor: Igyál, öreg, igyál! A Szent Gellért hegyen 77-szer megfordulóforgószél vesse ki a gyomrodból.
Öreg: Nem az szerelmes fiaim, hanem éjfélre jár az idő. Inam reszket, fejemviszket, szemeim álomra gerjednek.
II .  pásztor: Hallod pajtás, mi sül ki a vénből. A vén korcsost jól tartottukborral, lefeküdni készül, vessünk neki ágyat, csörgős botokból, rosszszűrdarabokból, hadd süppedjen benne. (Lefeküdnek.)
Angyal: Pásztortársaim új hírt mondok, gyertek velem, csudát láttok. Glória!
I. pásztor: Hallod, pajtás, angyal szól!
II. pásztor: Nem az, hanem a góréban kukorékolnak a kakasok.
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Angyal : Glória!
II .  pásztor: Hallod pajtás, angyal szól!
I. pásztor: Nem az, hanem a tavalyi gulyás kurjongat az utcán.
Angyal: Glória!
II. pásztor: Hallod, apus, angyal szól!
Öreg: Nem az, hanem a kályha vállán sutyorog a hurka a szegény pásztorokszámára.
Mindnyájan: Pásztorok, keljünk fel. . . (ének).
I .  pásztor: Mit álmodtál, pajtás?
II. pásztor: Én azt álmodtam, hogy a gazda asszony akkora kolbászt akasz-tott a nyakamba, hogy az egyik végét én rágtam, a másikat meg a faluvégikutyák. Hát, te pajtás, mit álmodtál?
I .  pásztor: Én azt álmodtam, hogy megjöttek a tavalyi gólyák. Hát te apus,mit álmodtál?
öreg: Én azt álmodtam, hogy megszületett a kis Jézus. Gyertek, menjünkköszönteni!
I .  pásztor: Üdvözlégy, kis Jézus, született Messiás, hoztam felségednek egykis galambocskát.
II .  pásztor: Üdvözlégy kis Jézus, született Messiás, hoztam felségednekírócskát, túrócskát, vajacskát.
öreg: Üdvözlégy kis Jézus, született Messiás, hoztam felségednek egy bárány-kát. * * *Mindnyájan : Akolbán vannak már a juhaink . . . (ének).
A második változatból csak azokat a sorokat közöljük, amelyek az első válto-zattól eltérnek:
Angyal : (bemegy, énekel) Mennyből az angyal . . .
I. pásztor: Szerencsés jó estét kívánok a házigazdának. Nem megparancsoltam,hogy fehér abrosszal terítsétek le az asztalokat, mert bejönnek az őszszakállas pásztorok, és meglepik az ő házát.
II .  pásztor: Áldásos jó estét kívánok a házigazdának. íme hol jártam? Elvesz-tettem öregapám nyáját. Mielőtt keresésére indulok, felhajtom kulacsom,megkóstolom kőröshegyi jó borom. (Kulu, kulu, de nincs benne.)
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öreg pásztor: Szerencsés jó estét kívánok a házigazdának és nektek is szerelmesfiaim. Adok én nektek bottal kulacsot, hátatokból kilenc szíjsallangothasítok.
Az első pásztor, az öregpásztor, majd a második pásztor által mondott szövegmegegyezik.
öreg pásztor: Innám, innám, szerelmes fiam, de üres csutorából nehéz kinyelnia száraz kortyokat.
I .  pásztor: Nem mi nyeltük ki, hanem a régi szőrtarisznyából elfogyott.
öreg pásztor: Nem az fiam, hanem már éjfélre jár az idő. Inam reszket, testemviszket, szemeim álomra gerjednek.
II. pásztor: Vessünk az öregnek vasdurungból ágyat, hadd pihenjen a vén dögtest.Angyal: (énekel) Istennek fia, aki született. . .
Az angyal, az első pásztor, a második pásztor, majd ismét az angyal és a másodikpásztor szövege az első változattal azonos.
öregpásztor: Hallgass gyerek, csizmaszárban az eszedl
Az angyal, öregpásztor, I. pásztor és a II .  pásztor mondatai szóról-szóraugyanaz.
I. pásztor: Én azt álmodtam, hogy gömbölyű volt és gurult. Hát te, pajtásmit álmodtál?
II. pásztor: Azt álmodtam, hogy a gazdasszony egy tarisznya pénzt adott.Hát, te, öreg mit álmodtál?
öregpásztor: Azt álmodtam, hogy megszületett a kis Jézus.
Pásztorok: (felkelnek, énekelnek)Pásztorok, keljünk fel,Hamar induljunk el.Betlehem városába,Rongyos istállócskába.Siessünk, ne késsünk,Hogy még ezen éjjeloda érhessünkMi urunknak tiszteletet tehessünk. (Kimennek.)
A harmadik változat a következő :
Angyal: Mennyből az angyal. . .
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I. pásztor: Áldásos jó estét, haj de elfáradtam, kis jószágaimat a legelőnhagytam, én ideballagtam, a jó meleg mellé hadd telepedjek le ide kendtekközé.
II .  pásztor: Nekünk is jól esik ez a kis pihenés
III. pásztor : Néhány korty itóka, egy kis melegedés
j. pásztor: Talán az Űristen bünteti népünket.
II. pásztor: Mikor küldi el már szent Üdvözítőnket.
III.  pásztor: Hallottátok -e, kis társaim, hogy kis városunkban annyi a jöve-vény, hogy semmilyen áron nem jut hely. Sokaknak nincs rendes szállása.
II. pásztor: Épp ma reggel láttam, hogy két ember házról-házra járkált, debizony, hiába, nem találtak szállást. Elvezettem őket egy barlangba.Ott húzódtak meg a hideg éjszakában.
I .  pásztor: Jó fiú vagy János, ember lesz belőled. No, de feküdjünk le! Ki őrzia tüzet?
III.  pásztor: Én majd fennmaradok, ti csak nyugodjatok!
Angyal: Dicsőség, dicsőség. . .
III .  pásztor: Öregapám, öregapám félek, kik-e csúda lények?
Angyal: Ne féljetek, pásztorok, nagy örömet hirdetek nektek. Ma született amegváltó Dávid városában, ez lesz a jel, gyermeket találtok pólyábatakarva, jászolba fektetve.
II .  pásztor: Üdvözítőnk születésének dallal vigadjunk.
Pásztorok együtt: Pásztorok, keljünk fe l . . .  (ének).
I .  pásztor: Üdvözlégy ó, kisbaba, miért fekszel jászolban, hideg istállóban?
II. pásztor: Hol a fényes nyoszolya, hol a fényes palota, hol a lépes mézecskevajjal mázolt köcsöge?
I. pásztor: Ő, ha Magyarországon, Kőröshegy faluban jöttél volna a világra,akadnál szebb országra, kapnál jó fejecskét, szükségedet megszánnánk,párnácskába takarnánk.
II .  pásztor: Drága kis Jézusom légy ezerszer áldott, ezt a kis kalácsot (bárány-kát) hoztam neked, látod?
Pásztorok együtt : ElindulánakÉs el is jutának,
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Szűz MáriánakÉneket mondának,Éneket mondának.
Kőröshegyen a lányok is jártak betlehemezni. Egy hajas babát tettek ajászolyba. Ez volt a Jézuska. Templomi éneket énekeltek, és ezért ők is diót,kalácsot és pár fillért kaptak.A karácsonyi ünnepi szokásokhoz tartozott még az is, hogy Luca-napkoregy cserépbe búzát vetettek, és azt a karácsonyi asztalra, illetve ekkor a szobaegyik ablakába helyeztek, majd karácsony után a baromfinak adták.A karácsonyi asztalt fehér terítővei takarták le. Az asztal alá szalmát,szénát hintettek. Ez a betlehemi jászolt is helyettesítette. A házi szerszámokközül az asztal alá került néhány. Egy kis méretű szakajtóba mindenfélegabonaszemet raktak azért, hogy megáldják a föld termését. Ebből aztánmindennap pár szemet az állatok elé szórtak.Karácsony esti szokás volt a kolompolás is. Ilyenkor a kanász kürttel, atehenes, a csordás ostorával „durrogtatott”, a gyerekek pedig kolomppal,lánccsörgetéssel, hangos énekes zsivajjal köszöntötték a falu és a ház népét.Ilyenkor a fenti személyeket a feleségek is elkísérték, ők gyűjtötték az ado-mányokat. Minden háznál kalácsot és egy pint bort adtak. A menet ahogyházról házra járt a következő szöveget kiabálták: „Innen turul, turul innen.”A karácsony estét megelőző néhány napnak, az 50-es években még élőszép szokása volt a szentcsaládjárás. Kilenc család beszélt össze, hogy mindeneste más és más családnál jönnek össze. Ott a szentcsalád képe mellé aprószobrocskákat, képeket, gyertyatartót helyeztek, vagyis egy kis oltárt készí-tettek, és ott imádkoztak, énekeltek.December 28-án, aprószentek napjának hajnalán két-három főből állófiú vagy legénycsapat indult el „korbácsolni”, „vesszőzni”. Megkérdezték,szabad-e aprószenteket köszönteni. Ahol megengedték, ott az ajtón belülfelsorakozva a következő versikét mondták:

Hála Isten, hogy megértükAprószentek napját,Adja Isten, hogy még sokAprószentek napját megérhessünk,És azokat erőben, egészségben eltölt hessük.
Ekkor a magukkal hozott, nyolc szál fűzfavesszőből font korbáccsal megkorbá-csolták, megvesszőzték elsősorban a lányokat, majd kit-kit a maga módjaszerint, a házbelieket is. (Az is előfordult, hogy a korbácsot nem nyolc, hanemtíz ágból fonták az ügyesebbek.)
Korbácsolás közben ez a szöveg hangzott el :

Friss légy, jó légy,Egészséges és szófogadó légy,Keléses ne légy, porzsávás ne légyLusta sose légy,Ha lenek künnek, főnek menj,Ha főnek künnek, lenek menj,
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Ha borér künnek, vízér menj,Ha vízér künnek, borér menj.Majd folytatták :Kelése s ne légy, egészséges légy . . .A háziak, szokás szerint, apró ajándékokat adtak, aszalt gyümölcsöt, diót,pár fillért stb. szoktak a tarisznyába rakni.Fontos esemény volt a családban az újszülött érkezése. A keresztelőnvagyis a „paszitán” meg is ünnepelték ezt a jelentős családi ünnepet.A keresztszülők meghívása már az ünnep előtt egy héttel megtörtént.A keresztelő napján a vendégek, a meghívottak ajándékokkal érkeztek.A keresztelési felszerelés, az újszülött ruháját rendszerint a keresztszülőkveszik meg. A leánygyermek fülbevalót, a fiú étkészletet vagy hasonlóajándékot kapott.A keresztelő mindig a délelőtti misén vagy istentiszteleten történt. Akeresztvíz alá mindig a keresztanya tartotta a gyereket.A keresztelő otthon nagy ebéddel folytatódott. Ezt követte egy helyiszokás, hogy a vendégek a gyereket kézbevették és megforgatták, és különbözőszöveget mondogattak közben. Ilyeneket, hogy jó táncos légy, szemérmeslégy. Közben továbbadták ezzel a mondattal: Pördülj vele egyet. A legtöbbkeresztelőn éjfélig vagy hajnalig tartott a mulatozás, a nótázás.Divat volt, hogy a gyermekes anyának mindennap más és más családvitt ebédet. Rokonok, keresztkomák összebeszéltek, hogy ki, melyik nap ésmit visz ebédre az újszülött édesanyjának.Szokás volt régen a keresztelő után az avatás, a megszentelés, vagyis atemplomi bemutatás.A temetők helyéről az előző fejezetekben már beszámoltunk. A mai hely-zet az, hogy a TÜZÉP-telep háta mögött még ma is megvan a „régi” temető.Ettől nem messze nyitották meg az újtemetőt. Ezenkívül a község határábana kereki úttól nyugatra megtalálható még a zsidótemető.Mind a római katolikusoknak, mind a reformátusoknak valamikor különtemetőrészük volt. A temetőt minden esetben gyepű vette körül, később be iskerítették.A katolikusok keresztet, a reformátusok fej fát állítottak a sír fejéhez.
Valamikor a 20-as és 30-as években gadar alá is temettek. Ugyanebbenaz időszakban, amikor még háztól temették el a halottat, az állatokat is kien-gedték az udvarra.A gazdasági élettel kapcsolatos szokások közül nyáron, amikor a részes-aratók munkájukat befejezték, szalmából font aratási koszorút vittek a gazdá-nak, aki áldomással viszonozta ezt, éppen úgy, mint szüret után bográcsgulyás-sal vendégelte meg a szüretelőket. Ilyenkor előkerült egy citerás vagy egy szálcigány hegedűvel, és az ifjúság zeneszó mellett táncolt, ivott, az öregek nótáz-tak. A kukoricatörés régen „csumástul” történt, a fosztást a háznál végezték.A fosztás mese- és nótaszó mellett történt. Aki vörös csövű kukoricát találtegy csókot kapott a „párjától”.A kendernyomás, a kendertiprás a kender tilolása után következett.Rendszerint az udvarban a kerítés mellett, hosszú deszkákon mezítláb végez-ték a tipró lányok. Természetesen a legények is odagyűltek, nótáztak, nevet-géltek, szórakoztak, huncutkodtak.
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A fonóba is eljártak a lányok, a menyecskék. A gerebenezett kendertdolgozták fel. A legények is ellátogattak ide. Legtöbbször tánccal fejeződött beaz összejövetel. A zenét egyszerű falusi zenész szolgáltatta citerával vagytangóharmonikával . * * *Disznóöléskor régebben szalmával pörkölték a disznó bőrét, és hátonfekvedarabolták fel a disznót, később bontószéket is használtak. A hájat kiolvasz-tották vagy füstölés nélkül egytáblában tették el, és hájast készítettek belőle.A sonkát és a szalonna egy részét, valamint a kolbászt, sajtot felfüstölték.De a szalonnát sósán és kö veszt ve is fogyasztották. Már a század első felébenis sütöttek le húst zsírban, sőt töpörtyűt is tartósítottak így. A disznó vékony-belébe került a kolbászhús, de készítettek szalámit, sőt kacsanyakba is töltöt-tek ebből a datárt húsból, sőt a húgyhólyagba is.A disznó belébe zsíros hagymás hurkát rizzsel, régebben hajdinával ésegyesek kukoricakásával. Ebbe természetesen belekerült a tüdő, bőr- és hús-darabok is. A véreshurkába vért kevertek és több fűszert, majoránnát, borsot,szerecsendiót, paprikát stb. Apró négyszögletesre vágott kenyér vagy zsemle-darabokat szórtak a töltelékbe.A sajtanyagot (fejhús, bőr stb.) a gyomorba, vastagbélbe, katakönyökébetöltötték.Ha vadhús került éppen terítékre, abból a disznóhússal együtt kolbászt,szalámit készítettek. * * *A disznóölésnek, a disznóvágásnak is megvolt a sajátos hangulata a falun.Szokás volt ezen az estén a nyársvivés, nyársdugás. A nyárs egy, két vagy többágú lekopasztott gally. Erre néha szatyrot, tarisznyát akasztottak. Ha azajtón benyújtott nyársra kolbászt, hurkát vagy valami jó falatot helyeztek,akkor az azt jelentette, hogy a nyársvivőket meghívták vacsorára. A nyárs-vivők álarcot viseltek. A lányok rendszerint fiúknak öltöztek, a fiúk pediglányoknak. A legények is mindig párosán indultak útnak.Ha a nyársra „zsigert” vagy disznóbelet tettek, azt legtöbbször „bosszú-állás” követte. Ahol így jártak, elvitték a kiskaput, melyet a következő házelé helyeztek, vagy tuskót akasztottak a kilincsre. (Ez utóbbi szokás másalkalomkor is divatos volt. Ha pinceszerről jöttek haza vagy valamilyen más
zenészt

Néhány Kőröshegyen született vers rávilágít az ottlakók életére.
jeles nap alkalmával, amikor nem kínálták meg őket.)Ha nyársdugók már jóelőre tudták, hogy szívesen fogadják őketis vittek magukkal, akik szórakoztatták a ház népét.

öreg Keglert kötény nélkül,Nebojszát szatyor nélkül,Lénárdot asszony nélkül,Fehér bognárt pipa nélkül,Strumpfot bot nélkül elképzelni nem lehet.
Jó suszter a Bors János,Nagy dohányos Bóza János,Jó énekes Erdős János,Jó bicskázó Vámos János,Ügyes szabó Szántó János,Jó fütty ös a Pintér János
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Kis alacsony Vámos János,Jó kovács a Szántó János,Fonál, Bogár, Borsi János.Dupla fogú cipész Kiss Papp János.
A múlt század második felében a Torma család a Frank-féle üzlettel szembenlakott. Róluk szól a következő vers :

Tudjátok-e Kőröshegyen mi történt?Torma Jóskát egy szivarért megöltékOláh Pista baltájával megölte,így történt szegénynek végzete

NÉPDALKINCS
Kőröshegy község földrajzi helyzeténél fogva nyílt környezetű település voltés ma is az. A szántódi rév—kaposvári útvonalon fekszik, közel a Balatonhoz.Az itt gyűjtött népdalok (szöveg és dallam) könnyebben „fertőződtek”,mint egy zártabb táj községe, amely dalait, hagyományait jobban konzerválta.Mindenesetre az itt termő jó bor, lakodalom, pinceszer és más alkalom-adtán éneklésre késztette, ösztönözte a nép öregjeit, a nép fiait, nóta-kedvelőit.A megőrzött dalokon is érezni más táj (magyar vagy idegen) hatása.
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A KŐRÖSHEGY SZÉP HELYEN VAN . . .
VII.

Dallamát leírta: Nyék Sándor
1. A Kőröshegy szép helyen van,Körös-körül szőlőhegy van.Ott terem a tulipirosAz én rózsám barna piros.2. Besoroztak katonának,Három évre közhuszárnak.Egyet töltök a hazámér’ —Kettőt a kedves babámér’.

A dallam régi stílusú, pontosabban ABCD típusú; 8 — 8—8—8 soros. A sorokvégződései II—I; II —I.  A dal befejező ritmusa is érdekes:

? t II
-ros.barna pi
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Nem az új stílusú dallamok ritmusa, emlékeztet a tá-titi dalvégződésre.Hangterjedelme: d1—g 2 . Hangkészlete: a két kromatikus félhanggal (g—gisz;
a —aisz) 11. Enélkül is énekelhető, mint 7 fokú hangsorú dal. A 3. sor dallamaerősen gyanús vonzalom áldozata.

Eredetileg ilyenI lehetett.

Népszínművek dalaihatása, a műzenehatása alakította.

S ilyenné vált,érzelgőssé.

KEREKRE LEHAJLIK . . .
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Kerekre lehajlik a rozmaring ága,Ennek a kis barna lánynak hajlik a vállára.Tulipános keszkenőjét visszaadom néki —Ötöt is, hatot is ád nékem a régi.
Mai visszatérő stílusú dallam. Közismert: „leiké, picike . . . ”  Ez új magyarpallamforma kapcsolatot mutat ősréteggel, mert nem ABBA, hanem4 I A|Av5 Av5 A formájú.4 dd d fm r / sd td r d/ 12 szótagú az 1. és 4. sor;

/ s=d /
dd dd fm rr / ti td r d/ 14 szótagú a 2. és 3. sor.

Eltérés csak a második ütem első ti-ti-jében van (variáns). Míg a régebbinépdalok rövidebb, 6— 12 szótagnyi sorokból állnak, a műdallamok hatásáraegyre megnyúltak.

MEGY A KOCSI . . .

J =
*kc>ceí cc

■fi I ■ b -t -T r í l r r~: ;
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1. Megy a kocsi száll föl a por utána,Barna kislány ül a kocsi farába’.Kék a szeme, szemöldöke jaj, de nagyon szép —Fáj a szegény legény szíve, ha ránéz.
2. Az Alföldön csikóslegény vagyok én,63 szilaj csikót őrzök én;Eredj rózsám tereld el a ménes elejét,Le ne legelje a rózsám levelét.

A 2. versszakban kétszer fordul elő „rózsám” szó; az első értelemben rózsám =babám, a második rózsám virág értendő.Hangterjedelem: decima, vagyis a tere megismétlése az oktávon túl. Hang-készlet : 1, t ,  d ,  r m fi s 1 1 d’f
Daltípus: A B B, A szerkezetű. Sorvégződés: I —V—VII—I. Szótagszámajellemző, mert nem sok népdalunk: 11, 11, 13, 11-es szótagszámú. A régiötfokú dallamok (11-esek) sorvége jellemző:

| t ,‘ v r- if
S végül hasonlítsuk össze Bartók Béla 1906-ban Vésztő-n (Békés m.) gyűjtöttnépdaléval, mely a két közbülső sor teljes azonosságát mutatja:

Az,

4 . S& ~ Szolmizálva :
l l s sdd t l ( lm  m-)
r rdd f fmr ( r l l  — ;
1 1 s s d d 1 1 (t 1 m fis—* i lu f r r r rdd f fmr (mr l td )

.ff” moll;
,g” dór hangnemben van.362



Érdekes összehasonlítani a kőröshegyi dal 2. versét és a vésztői 1. vers sorát,így PÍ- : Alföld = Tiszántúl; csikós—juhász; 63 —33; csikó—birka; tereld —térítsd; stb.
ELTÖRÖTT A SAJTÁROM . . .

1. Eltörött a sajtárom dongája,Elhagyott a szeretőm bújába.Ha elhagyott, ha elhagyott, ha el is,Megélek én egyedül, magam is.
2. Nyisd ki anyám virágos ablakod,Jön a rózsám látom a csolnakot.Lobogj kendő, selyem kendő feléje,Édesanyám kiszaladok eléje.

Érdekes dallam, amely hét ütemen keresztül dór jellegű, s a hetedik ütemutolsó feloldott szi (=szó) változtatja g móllá. Szerkezete is egyedi: A 2 Av B 2Bv. Sorvégződése: VI—N—II—I. lépcsősen ereszkedő. Harmonikus (v. össz-hangzatos) hangsor külön hétfokú hangrendszer tagja, amely jellegzetessége avezetőhang helyét betöltő VII. fok és a VI —VII. fok közötti bővített szekundhangköz.Sorainak szótag száma: 10, 10, 11, 10 — is ritka.
363



Hasonlítsuk össze Lajtha Lászlónak 1938-ban nem messze fekvő helységben:Törökkoppányban, (Somogy m.) gyűjtött dallamával.A szöveg nem, csak a dallam mutat hasonlóságot, variációt.

Eltörött a sajtárom dongája,Elhagyott a szeretőm bújába.Ha elhagyott, ha elhagyott, ha el is,Megélek én egyedül, magam is.
Nincsen nékem kedvesebb vendégem,Mint az én kis kedves feleségem.Akárhogyan játszadozom véle,Senkise hányja jazt a szememre.

E törökkoppányi vers szövegével is énekelhető a kőröshegyi dal:
Nincsen nekem kedvesebb vendégem,Mint az én kis kedves feleségem.Akárhogyan játszadozom is véle,Senkise hányja azt a szememre.
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PIROS ALMA LEESETT . . .
Az utolsónak leírt népdalunk szövegét hasonlítjuk két másik táj szövegéhez,mert dallamuk szerkezetében, dallamában egészen más.

„Piros alma leesett a sárba,Ki felveszi, nem veszi hiába,Ki felveszi, nem veszi hiába.”[Bartók Béla gyűjtése, 1904. Kibéd (Maros—Torda m.)]
„Piros alma kigurult a sárba,Ki felveszi, nem teszi hiába.Piros almát felveszem, megmosom,A rózsámat ölelem, csókolom.”[Kodály Zoltán gyűjtése Mohi (Bars vm.)]
„Piros alma leesett a nagy sárba,Ki felveszi nem teszi az* bajára.Piros almát, ha fölveszem, tyuhaj megmosom,Szép a babám, azt ölelem, csókolom.”

Első dalt — tempó giusto; a másodikat — rubato-ként énekelték.

Pvrt>s

Már a második dallam, 11, 11, 13, 11 szótagszámú, és ABB’  A szerkezetű.Ereszkedő dallamú: I —V —II —I. sorvégű. Hangterjedelme nagy nóna.Tiszta dúr hétfokú (diatónia) hangsorba. A harmadik sort jellegzetes dallam-fordulóval bővítve.Valamennyi feljegyzett dal lírai (szerelmi dal). Az aránylag mindig jó módbanélt falu, mint más közösség is élt, szeretett, búsult, vigadott a maga módján.
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KATEKIZMUST ÉNEK . . .
Lakodalomban a násznép szórakoztatására énekelték vacsora közben, vagypinceszeren a poharazás egyik szertartásossága.

1. Mestereknek mestere mondd meg mi az egy?!2. a kettő?!3. a három?!4. a négy?!5. az öt?!6. a hat?!7. a hét?!8. a nyolc?!9. a kilenc?!10. a tíz?!11. a tizenegy?!*12. a tizenkettő?!*

1. Egy az Isten, Aki él örökké, mindörökké. Ámen,a jó Isten.

2. Kettő Mózes táblája,3. Három a pátriárka,4. Négy az evangélista,5. öt az egyház parancs,

6. Hat pohár bor,Kánaánból,De jó volna;Legyünk mindigBarátságba! (Ekkor itták ki a töltött poharat.)7. Hét a főbűn,8. Nyolc boldogság,

9. Kilenc angyalok kara,10. Tíz az Isten parancsa,11. Tizenegy-ezer szüzek,12. Tizenkettő apostol,* JEGYZET: a 11 -et és a 12-őt ritkán tudták kiénekelni.
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A Katekizmus! ének (kérdésre adott feleletek) láncvers hazánk egyik legszebbike. Hasonlítsuk össze Kerényi György által gyűjtött dallammal:

Mestereknek le s t ere

Mestereknek nes tere ,  nondd meg ni a s  egy?!

Ecy Is ten ,

Aki é l □ind örökké.  Ánen,

) * * *Ket tő  Mózes táb lá ja ,

Ket tő  Mózes táb lá ja ,

* Kerényi György Magyar énekes népszokások, Gondolat Bp. ,  1982. 131. oldal
Az összehasonlító irodalmat :
KODÁLY ZOLTÁN : A MAGYAR NÉPZENE (1987) szolgáltatta. A példatártszerkesztette Vargyas Lajos.
Túl a Tiszán juhászlegény. . . 389. sz. dala;Nincsen nékem kedvesebb vendégem 298. sz.  dala;Piros alma leesett a sárba . . . 489. sz. dala;Piros alma kigurult. . . 192. sz.  dala alapján végeztem.
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A Katekizmus! ének, itt fellelt változata a megye és az ország egyiklegszebbike. Ennek a ,, lánc- verses” formának is több ezer éves múltja van.Két változatban is előkerült Szántódpusztán.
KATEKIZMUSI ÉNEK

Mestereknek mestere, mondd meg, mi az egy!Egy az Isten, a jó Isten, aki él örökké, mindörökké, ámen.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a kettő!Kettő Mózes táblája, egy az Isten, a jó Isten, aki élörökké, mindörökké, ámen.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a három!Három a pátriárka, kettő Mózes táblája, egy az Isten. . .stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a négy!Négy az evangélista, három a pátriárka, kettő Mózes táblája. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi az öt!Öt az egyház parancsa, négy az evangélista, három. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a hat!Hat pohár bor,Kánaánból,

Mes-te-rek-nek meste-re, mondd meg, mi az egy?!

Egy az Is - ten, a jó Is - ten,

A -k i  él ö-rök-ké, mind ö-  rök-ké, á -  mén. . .

De jó volna;Legyünk mindigBarátságba! (Itt szokták a poharat üríteni)Öt az egyház parancsa, négy az evangélista. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a hét!Hét a főbűn, hat pohár bor Kánaánból, öt az egyház parancsa. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a nyolc!Nyolc boldogság, hét a főbűn, hat pohár bor. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a kilenc!Kilenc angyalok kara, nyolc boldogság, hét a főbűn. . . stb.
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Mestereknek mestere, mondd meg, mi a tíz!Tíz az Isten parancsa, kilenc angyalok kara. . . stb.Mestereknek mestere, mondd meg, mi a tizenegy!Tizenegy (ezer) szüzek, tíz az Isten parancsa. . . stb.(a tizenegyet hallotta, de nem tudta hozzáénekelni)(a tizenkettőt is ritkán mondották iddogálás közben)Tizenkettő apostol, tizenegy (ezer) szüzek, tíz az Istenparancsa, kilenc angyalok kara, nyolc boldogság, hét afőbűn, hat pohár bor Kánaánból, de jó volna, legyünkmindig barátságban, öt az egyház parancsa, négy azevangélista, három a pátriárka, kettő Mózes táblája, egy azIsten, a jó Isten, aki él, mindörökké, ámen.
Cs. Szakáli Hona énekéből idézzünk egy részletet :

Mond meg nékem édes jó barátom, hogy mi az egy?Egy az Isten, a jó Isten, aki él, uralkodik a mennyben. . . stb.Tizenkét apostolok, tizénégy szüzek, tíz a tízparancsolat,kilenc karangyalok, nyolc boldogság, hét a hétszentség,hat kővödör, öt az öt próféták, négy az evangélista,három a pátriárka, kettő Mózes kőtáblája, égy az Isten. . . stb.— Mindig visszaszámlálva az egyes tézisek után az egyig.

Együd Árpád: Szántódpuszta és környéke szájhagyománya. 1985. Győr. 17  — 18. old
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Kőröshegy, -en, -rű, -re, -i (C. Kőröshegy K.  Kőröshegy: Kőröshegy P.  J.Kőröshegy). — T :  3773, L :  1773. — Kivált belőle Balatonföldvár 1950-ben.A hagyomány szerint a nevét azért kapta, mert a falut köröskörül hegyekövezik.1. Agácfa utca (—) U 2. Platán sor ( — ) U 3. Jókai utca ( — ) U 4. Somos, -ba(C. Szántódutra J.  Szántódi útra d Hn. Somostelep) Fr. Ide tartozik: 1 —3.5. Szántódi út U 6. (C. J .  Luczernás P :  Luczernás, sz) 7. Földvári út (DózsaGyörgy u . )U  8. Kegler köz U 9. Bürök utca: Erzsébet utca (József Attila u.)U 10. Katolikus templom Műemlék 11. Tatai köz U 12. (C. Pusztatemető)13. Református templom 14. Pásztorház. A kanász szolgálati háza. 15. Kisköz: Jencski köz (Árpád u.) U 16. Borkúti utca U 17. Beső utca (KossuthLajos u.) U 18. Kűső utca (Petőfi Sándor u.) U 19. Fehér köz: Bödök közU 20. Libics park (— ) Park.sor (Bercsényi u.) U 22. Új sor(C. -i P.-i, r J.-) S,  1 25. Köső-sc
z 1919-ben kivégzett párttitkárról. 21. Beső új(Kaposvári u.) U 23. Ács köz U.  24. Ágos-sziget•mos S, sz. 26. (C. Szántód út mellett P .  Szántódiút mellett, r) 27. Somos, vba: Somosi-dűlő (C. Somosi K. Somosi d P. J .  Somos)S,sz. Valamikor sok somfa volt itt. Ide tartozik: 25., 28. 28. Beső-somosS,sz. 29.Gorzon-rét (C.P.J.Gorzon)S,r30. Magyaród-tetőDo,sző31. Farkasvermi-dűlőU 32. Cseréd aj ja (C. P. J .  -K. -d) Doo, sző. Régebben szántó volt. Egyesek szerint
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azért Cseréd aj ja, mert a papi birtokot elcserélték a lakossággal más földért. 33.Farkasverem Do,sz. A hagyomány szerint a Bakonyból a Balaton jegén farkasokjöttek át,  és itt tanyáztak. 34. Csapás Ú 35. Kijáró, -ba: Kijáró-dűlő: Főjárói-sa-rok Ds,sző, sz. Mellette járnak fel a hegybe. 36. Föcskés-gödör Ds,sz, 1. Sokpartifecske található itt. 37. Mogyoród-ajjai-kút Kú 38. Magyaró-ódal :Magyaród ajja (C. P. Magyaródalya J .  Magyaród) Doo, r,  sz. 39. Föcskésgödri-kijáró U 40. Tekenyős-tető Ds, sz. 41. Tekenyős, -be (C. P. J.- K-d) Vö,Ds,sz. Teknő alakú. Ide tartozik: 40., 46. 42. Hosszú-rét (C. Hoszu K.-i d J.-ek)S, r. Alakjáról kapta a nevét. 43. Pincei-út: öreg-hegyi-kocsiút Ú. A szőlő-hegyre vezet. 44. Gyikó, -ba (J-) Do, sz. 45. Szedres, -be Do, e. Még ma is sokszederfa van itt. 46. Kajszatekenyős Ds, sz. 47. öreg-erdő Ds, e 48. Perse-vőgy(C. Perczevölgy K.-i d P. J .  Perzsevölgy) Ds, 1, sz, sző 49. Malom-rét: Malomi-rét (C. Nap-nyugotti J. Malomrétek) S, r. Régen malom volt itt. 50. Póka-kert(J.-) S. sz, r. A pulykákat legeltették itt. Állítólag egy Póka nevű családtulajdona volt. 51. Kasza-szőllő Ds, sző 52. öreg-hegy (C. K.  P. J.-) Do, sz, sző,gy 53. Szűcs-pince Pince 54. Horvát-kút Kú 55. Durungos-ódal (C. P. J.Dorongos) Doo, sz, e 56. Hármas-fai-lénia Ú 57. Káplán-vőgy (J.-) vö, e 58.Kosállás: Kosállás-tető Do, sz 59. Kis-Málok Ds, sz 60. Kerék -rét (C. P. Kerék,r J .  Kerekrét) S, r, sz 61. Borkút (K.-i d J.-) Do, sző, gy, sz. Van itt egy kút aszőlőbén. Mellette volt az a pince, ahova a dézsmabort kellett vinni a jobbágy-világban. A hagyomány szerint ez a pince úgy nyelte el a jobbágyok borát,mint a kút a vizet. 62. Baksa-kút (C. P. J.-K.-i d) Ds, sz, e. A hagyományszerint egy Baksa nevű juhász kérte, hogy az egykori legelőn kutat építsenek.Elkészülte után a saját gyermeke fulladt bele. 63. Paperdő: Rezula-erdő(J. Paperdő) do, e 64. Kis-hegy (C. K. P. J.-) do, sz, sző, gy 65. (C. Alsó Kend-rek) 66. Kenderajja (C. P.-, r) S, r 67. (C. J .  Csűrföldek P. Csűrföldek, sz) 68.Cser-hegy: Cser -hegy-tető (K. J .  Cserhegy) Do, sz, sző, gy 69. Pap útja (C. P.J. -K. -i d) Ds, sz. A hagyomány szerint valamikor egy pap élt itt, és napontaerre sétált. 70. Pap-akácos Do, e. Az egyház tulajdona. 71. Kender-födek(C. Kender-föld K. J.-) S, sz 72. Boroc-hegy (K. -i d J.-) Do, sz, sző, gy. Elégsok barackfa is van itt. 73. Teveli-köröszt Ke 74. Besenyői-dűlő Ú 75. Bese-nyő, -be (C. P. J .  -K. Besenyei és tekenyőserdei d) Ds, e. 76. Besenyői -fojó:"Fakatési-fojó Pa 77. (C. Parag sző P. Parrag sző, sz. J .  Parraghát) 78. Mónos-horog Vm, Ü 79. Tó-fenék (C. P. Farkas J. Farkasrét: -) S, r. Régen tó volt itt,a kendert áztatták benne. -80. Temető 81. (C. Temető melletti P .  Temetőmelletti, sző) 82. Diós-vőgy (C. P. J.-) Ds, sz, e 83. (C. Porszőllő P. Por sző J.Porszőllő) 84. Kasza-gödör m 85, (C. Falun aluli: Falualat homok P. Falunaluli homok, 1) 86. Vásárállás: Vásártér. Itt tartották a vásárokat. 87. (C.Szőllö alya) 88. Körtefa-tábla Ds, sz 89. Feketés, -re: Feketési erdő (C. P. J .Feketés K. Feketés e) Do, e 90. Séd-eleji: Séd elő (C. P .  J. Sédelő K.  Sédelei d)Ds, sz 91. Fácányos, -ba Ds, sz. Valamikor fácánkert volt itt. 92. Kecskés-hegy(C. P.  J.-) D, sz, gy. Valamikor kecskelegelő volt itt. A legenda szerint egykecske alakú követ is találtak ezen a helyen. 93. Alsó-rét (C. J. -K. -i d P.Alsó, r) S, r 94. Zsidó temető 95. Torma-réti-lap (J. Tormarét) S, r 96. Mocsár-Mán : Mocsár Mány (C. P. J : Ágosvári e) Ds. e, 1 97. Kis-erdő (K. Kiserdei d J.)Do, e, ak 98. Kódiási-dűlő Ds. sz 99. Kódiás-kút Kú 100. Halászó, -ba (C. P.J. K. id Hn. Halászópuszta) Do, Lh. sz, e. Egyesek szerint a balatoni orvhalá-szokat itt fogták el a csendőrök. Mások úgy tudják, hogy a Balaton idáigfelhúzódott, itt is halászni lehetett. 101. Séd-patak Pa 102. Tüskés, -be (C. P.J. K. id) Ds, sz, sző. Bokros terület volt régebben. 103. Kígyós, -ba: Kígyósi-
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dűlő (C. Bányosi útra) Ds, e, sz 104. (C. Szíj-bokor P. Szíj] bokor, sz. J .  Szíjj-bokor) 105. Maróc-tető (J. Marócz) Do, sz, gy 106. (C. J .  Öreg szilfa P. öregszilfa, sz) 107. Gyugy, -ra: Gyugypuszta: Gyugyi-puszta (C. Gyugy K. P. J .Gyugyi pu) Ds, Lh. sz. P. szerint „valamikor falu lehetett, mert romjai mégmost is láthatók”. 108. Borzás, -ba (C. Mező alya P. Mező allya, sz J. Mezőalja) Ds, sz. Valamikor sok bodzabokor volt itt.Az adatközlők nem ismerték: 4. C. Szántódutra J .  Szántódi útra d 6. C.J .  Luczernás P. Luczernás, sz 12. C. Pusztatemető 26. C. Szántód út mellettP. Szántódi út mellett, r 49. C. Napnyugotti 65. C. Alsó Kenderek 67. C. J.Csürföldek P. Csürföldek, sz 77. C. Parag sző P. Parrag sző, sz J .  Parraghát79. C. P. Farkas J .  Farkasrét (de lásd 31., 33.) 81. C. Temető meleti P. Temetőmelletti, sző 83. C. Porszőllő P. Por sző J .  Porszöllő 85. C. Falun aluli; Falu alathomok P. Falun aluli homok, 1 87. C. Szőllő alya 96. J .  Ágosvári e (de lásd 24.)103. C. Bányosi útra 104. C. Szíjbokor P. Szíjj bokor, sz J .  Szijjbokor 106. C.J .  Öreg szilfa P.  Öreg szilfa, sz 108. C. Mező alya P. Mező allya, sz J. Mezőalja — J.  Tótaljai d, Rövidrétek, Öregkertek, Hegyes győrtető. — K:  1858.SmL.
Gyűjtötte: Monostori László ált. isk. tanár és Czakler István, Eke Ferenc, KoselukZsuzsa, Tatai Zsuzsa tanulók. — Adatközlők: id. Erdős János 71. Kiss István 78, KisIstvánná 72. Kovács György.
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KIEGÉSZÍTÉS A FÖLDRAJZI NEVEKHEZ
A dűlőneveket évszázadok óta megőrizte a nyelv. Féltve kell őrizni magyarság-tudatunk legősibb emlékeit. Középkori oklevelein, határjárások alkalmávalkészült írások megőrizték számunkra ezeket a neveket.Azoknak a településeknek a körvonalai, ahol elődeink születtek, éltek azún. ,,györ”-ök megmaradtak. Egy-egy ilyen „győr” terjedelme után ítélvenéhány összetartozó családnak szolgálhatott lakóhelyéül. Ez volt az ősi telepekelső alapja. Ezek egymás mellé csoportosulva tekintélyesebb telepekké fejlőd-tek. Ezek az őstelepek, melyek lassanként „győr”, „györök”-ből falvakkáfejlődtek. A települések nevet is kaptak. Először a család, később a törzsekneve után.Településünk területén a középkorban több apró falu is létezett. A „He-gyes-győr-tető” is ilyen település lehetett.Munkám során összegyűlt okleveles és térképészeti anyagot dolgoztam fel.Az első olyan dűlőnevet, amelyet a maival lehet azonosítani a ,,Thekenews-i”(Tekenyősi-dűlő). Ezt a dűlőnevet 1497-ben említik az oklevelek. Ugyanekkora Dynnyés dűlőnévvel is találkozunk.A török hódoltság idejében az 1570. évi tahrir defterben olvashatjuk az„Asszai” és a „Baszur v. Bacsur-rét” nevét. Az 1580. évi tahrir defterben a„Csákányi-rét” szerepel. Ez utóbbiakat nem tudjuk lokalizálni, sem azonosí-tani.A 18 —20. század iratok és térképészeti anyagát már könnyebb azonosí-tani, egyeztetni.Ebben a kiegészítésben csak azokkal a dűlő és földrajzi nevekkel foglal-kozom, melyek Somogy megye földrajzi nevei c. könyvből hiányzik vagyvalamelyik névnek több változata is van.A zárójelben levő számok az előbb említett könyv 170— 172. oldalántalálható nevekre vonatkoznak.
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BELTERÜLET
1. Ady Endre utca a Somosban. 1970. után épült.2. A Napos utca a Somosban.3. A falu északi részét ,,Főszeg”-nek nevezték.4. Papkert, mely a mai József Attila utca keleti oldalán helyezkedik el.Nagy részét házhelynek parcellázták ki.5. A ferencrendi kolostor helye.6. Templom köz. A r. k. templom előtti kis részt vagy teret nevezték így.7. Széchenyi utca. Szintén az utolsó évtizedben épült ki.8. Földvári út=Razgha Gyula = Felszabadulás út=Dózsa György út.(Razgha Gyula a falu körjegyzője volt a század első felében.))9. Szeszfőzde (Még a 18. században épült. A földesúr tulajdona volt.)10. Hutter malom (A Hutter család tulajdona volt 1950-ig.)11. Szeszfőzde II .  A 20. században épült. A közbirtokossági, majd a községitulajdon.12. Középkori kolostorhely a községi szeszfőzde mögött nyugatra.13. Nagy temetőhely a középkor és a török hódoltság alatti időből.14. Az ötvenes évek homokbányája.15. A zsinagóga. A ref. paróchiától délre az első épület.
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16. Az 1860. évi térképen a Belső vagy Kossuth utcát Kis utcának nevezték.17. A Külső vagy Petőfi utcát ugyanezen a térképen pedig öreg utcánakírták.18. A Kiskocsmái köz vagy Kis köz vagy Jencski köz régen Árpád utca volt.19. A Széchenyi kastély.20. A falu déli részét ,,Ászeg”-nek nevezték. Meg kívánom jegyezni, hogy az1860. évi térképen a Csürföldek a belterülethez tartozott. (67).
KÜLTERÜLET

21. Alsó malom vagy a község malma a Halászóban, vagyis a Halászói-dűlőben.22. Alsó-téglaház a „Mocsármány” (86) közepe táján.23. Bálványosi forrás.24. Besenyő folyó.25. Birka akol.26. Borkúti vagy dézsma pince.27. Borzás (108) a Bagóhegyi-puszta egy része.28. Borza- vőgy.29. Bozót. A Feneketlen tó és a Mészkemence körül. (A 18— 19. századbanFöldvár területén a Karika-völgyben mészégető kemence működött,mely a Széchenyiek birtokához tartozott.)30. Cigánygödör Gyúgy puszta közelében.31. A Cserhegy neve még a következő alakokban található meg: Cserhegy-tető, Cserkuti dűlő, Cseri-oldal, Cser-hát, Cseres erdő, Cser-szél.32. Csík- vőgy, Csík völgye a Csikászó keleti szélén, az endrédi határ mentén.33. Csimasz-kút, Csimasz-kúti-sűrű a Hármas halom mellett.34. Dinnyefőd.35. Diós-völgyi dűlőn felül (mivel domb).36. Dorongos-oldal (erdő) Dorungos.37. Kátai-fa a Föcskés-gödör (36) mellett volt.38. Farkas-rét. A Tófenék (79) közepét nevezték így.39. Farkasverem a régi kúttal (az erdőben).40. Feketési-folyó.41. Gorzon. Régen Feneketlen-tónak hívták, halásztak is benne. Mostkaszáló rét.42. Gubacsos a Dorongos (55) keleti oldala.43. Gyugyi-folyónál.44. Hármas-halom. Bálványos, Endréd, Kőröshegy határánál.44/a. Hármas-határ vagy Hármas-fa. (Cserfa volt, mely a többi közül kiemel-kedett.)45. Halastó a Halászó-dűlőben.46. Halászó-puszta a Halászóban vagy Halászói-dűlőben.47. Halyagos. A Feketési-erdő (89) felső része.48. Határ völgy-erdő.49. Homokbánya I. (Az 50-es években termelték ki.)50. Homokbánya II. (Napjainkban bányásszák.)51. János-forrás Gyugypuszta alatt.52. Káposztáskertek.53. Kátyó.
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54. Kenderföldre (71) dűlő.55. Kenderáztató a Kerék-rétben (60) a hídon túl a Malom-árok nyugatioldalán.56. Kerékhalom a Besenyőn (74) túl.57. Kertek ajja.58. Kijáró-dűlő (35).59. Kiscsikós-tó az öreg-erdőben (47).60. Kőrös folyó vagy Kőröshegyi-séd vagy Malom-árok.61. Kismálog. A kenderföldeket (71) hívták így.62. Kőröshegyi szőlők mellett levő forráskút.63. Kopasz -hegy.64. Körtefa-tábla (86) a Körtefái vagy Körtefa-dűlő mellett erdő volt.65. Libalegelő. A Kaposvári út keleti oldala a Tüskésig.66. Laló (?)-gödrös.67. Mélgödör (Mélygödör).68. Mátyás-domb. A nép a nyugati domb vonulat legmagasabb pontját(Maróczifa-tető 105), nevezte így.69. Magyaród-tető (30) alatt vagy alján, (ajján, allyán).70. Malom folásnál (a malom terelőgátja).71. Márkos-hegy. A község délkeleti végében. Valamikor a 18 — 19. századbanKőröshegy egyik szőlőhegye volt.72. Matkovics-kereszt az Öreghegyen. Matkovics György a kőröshegyikörzet 1848-as nemzetőr század kapitányáról nevezték el. (Lehet, hogy őállíttatta? )73. Mező alatti (108).74. Nyárosi. Valamikor a múlt században a Szántódi-út melletti területenhúzódó dűlő neve.75. Öreg-erdő vagy Kisfeketés-erdő.76. Öreg kertek alfába (aljában) vagy Öreg-kertek.77. Pap-erdő.78. Pap-útja.79. Pap-rétje.80. Parrag-hát.81. Legelő a Parrag-földeken.82. Parrag-szőlői-dűlő.83. Páskum.84. Pogács-domb.85. Póka-rétek vagy Póka-kert.86. Rövid-rétek.87. Sasfészek. Balatonendréd és Kőröshegy határvonalán helyezkedett el.88. Régi templom és temetőhely a patak nyugati oldalán. A 18. századbanmég ide is temetkeztek.89. Régi temető a falu déli végén a mai Tüzép-telep mögött a 19. századbanés a 20. század első felében temetkeztek ide.90. Sportpálya I. A kaposvári út keleti oldalán helyezkedett el a 20. századelső felében.91. Sportpálya II. A 20. század második felében használták.92. Ráadás-földek. A jobbágyfelszabadítás idejében kiegészítésként kaptáka volt jobbágyok.
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93. Nagykeresztes tölgyfa. A község délkeleti sarkában Bálványos, Endréd,Kőröshegy határainak találkozásánál állt.94. Tekenyősi-völgyi-dűlő (40) Tekenyősi-völgyi-dűlőn felül.95. Teveli-kereszt. A Boroc-hegy és a Cser-hegy találkozási pontján.96. Szemesi (pusztaszemesi) mellett.97. Tótalja. Endréd és Kőröshegy határvonalán és attól nyugatra eső terület.98. Varró földjei.99. Cseti-hegy a Maróc-tető (105) mellett.100. Vízi malom. A Kovácsok malma volt a 18. században.101. Sédi-malom. A Kovácsok malmától északra.102. Szilfa-dűlő. A Persevölgyi-dűlő (48) déli része.103. Fekete-szilos.104. Maróczi út.105. Lencse-hegy.106. Borsó-hegy.107. Szedres.108. Diós. (A Persevölgyi-dűlőben.)
A Somogy megye földrajzi nevei c. könyv 170— 172. oldalain csak egy-két apróhiányosság, elírás, téves helymegjelölés található. Kőröshegy múltja szempont-jából egy tárgyi tévedést ki kell javítanunk. A Diós, a Diós-völgy, Diós-oldal(82) a település keleti, délkeleti részén van és nem a nyugatin.

CSALÁDNEVEK
Névanyag vizsgálatunkban felhasználtuk a török hódoltság alatt 1546.,.1552., 1565., 1570. és 1580. években készült deftereket, az 1720., az 1728. ésaz 1767. évi összeírásokat, Jankó János 1781 — 1800-as évek névösszesítését.A 19. század eleji gazdasági élettel kapcsolatos összeírásokat (1800., 1814. stb.).Az 1828. évi Conscriptio Regnicolaris és a jobbágyfelszabadítás időszakánaknévanyagát valamint Jankó János 1897. évi névösszesítését.Ha végigtekintünk az elmúlt öt évszázad névanyagán, akkor megállapít-hatjuk, hogy a 16. századtól a következő nevek folyamatossága mutatható kiKőröshegyen: Ács, Bíró, Bor, Fodor, Gál, Gaál, Gáspár, Kálmán, Kereki, Kis,Nagy, Szabó, Szalai, Szita, Szőke, Takáts, Tót, Tóth, Varga, Vince.A 18. század elejétől ezek a nevek élnek községünkben: Badicz, Dankházi,Györgyi, Gyugyi, Gyügei, Jónás, Kovács, Molnár, Pap, Papp, Torma, Vámos.Első kimutatásunk a török hódoltság alatt készült defterek névanyagáttartalmazza. A dőltbetűsek a név életének folyamatosságát, a név után állószámok pedig a név előfordulási gyakoriságát jelzik.

1546 1552 1565 1570 1580
Ács ÁcsÁgoston Ágoston AntárAszadBakos Bakos BakosBaksi Baksi
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1565 15701552 15801546
Bálid Barbar BálidBasBarta BatocsBatordiBegös v. Bátor
BögyösBindacs Bekse

BíróBirácsBoda
Bolcsai v.Borolcsai

BodaBodács Boda

Bordás BorbásBor Boros BotosBucsai Búj osButaCsukári
Dambar Dambari Csákán

DánosDemeterDiyákFejérFekető2 FeketőFilip Filep2 FitásFlesFodor +GálGáspár Gál
GatyásGezd Gezd Győré GyörgyösImre ImreJó Jó JóKálmánKalmár2Karádi Kalmár Kálmán

KékösKelesireKeletesKereki KerekiKis Kis Kis Kis + KisKovács2 Kovács2 Kovácsi Kovács3
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1546 1565 15701552 1580
Macsi Macsi MacsiMadar MadliMarcsal MarcsalMaradi Markos Markos MárkusMátéMáti Máti MatiMóléMorga Nagy2 Nagy2Porkoláb Porkoláb Nagy

Rács Rács RácsRákos
Sagan Sadar

Sagmas
Simon Sebestyén Simon

Sanda
SósSutotSzabó2 Szabó2 Szabó2 Szabó Szabó2SzacsiSzálaid Szalai2 Szalai2 Szálaid SzálaidSzemörg SzireSzitaSzőkéd Szőke2Taka TakácsTardi2 Tardi2Tímár Tardi

TorgaTót2 Tót Tót3 Tót Tót3ToliVarga2 Varga VargaVas Vincse VasVincse Vincse
Az eddigi kutatások szerint megállapíthatjuk, hogy Kőröshegy legősibb csalá-dai, akik a 16. században folyamatosan a faluban éltek: Szalai, Szabó, Kovács,Tót, Kis, Tardi, Varga, Vas, Vincse, illetve Vincze. De ott találjuk az ősi nevekközött a következőket is: Ács, Ágoston, Bakos, Bálid, (Bálint?), Boda, Borbás,Bordás, Fekete, Gál, Gezd, Kálmán, Kalmár, Kereki, Macsi, Marcsal, Markos,Márkus, Máti, Máté, Rács (Rácz?) Szőke.A Pap név először a 17. század végén található meg írásos feljegyzésekben.Aki a mellékelt Széchenyi György levelét figyelmesen végigolvassa, szemébe
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tűnik ez a pár sor: Vasonban (Vázsony) lakozó ő Felsége Gyalog Zászlótartója Pap Is tván. . .  Kőröshegy nevű, Kastély és Faluhelyünket (:minthogy oda való:) akarja meg szállani. .A Dankházi név, illetve család minden valószínűség szerint a 17. századvégén vagy a 18. század legelején Tihanyból került Kőröshegyre. Ezt a ténytJankó János is igazolta egyik kimutatásában, mely kimutatást a mindkétvallású anyakönyvekből gyűjtötte.Az 1720. és az 1728. évi összeírások névanyaga:
1720. 1728.

BadiczBíróDankházi 3 Dankházi 7Fürj 2 FürGálGyörgyi GyugyiGyügeiJónás JónásKovács 2 Kovács 3KorpásiMolnár MolnárPap3 Pap 3Szabó SzabóSzitaTakács TormaVámos VeiserVargha
A következő kimutatás Jankó János 1781 — 1800 közötti névanyagát tartal-mazza. A □-tel jelzett nevek az 1767. évi összeírásban is megtalálhatók.
□ Antal Csizmadia HegyiAlán Csonka HenczerÁcsÁrvái □ Csöndes HessBabai Csuba □ Heves
□ Badicz Czernai Hóder
□ Balassa □ Dankházi Holló
□ Bartos Dávid Hollósi
□ Bajc □ Debreczeni v. □ Horváth
□ Bence DöbröcönyiErnáid HőkeBenedek Eperjessy □ HuszárBényei □ Farkas JádiBerki Fias JágerBerta □ Fodor Jankó vics
□ Bíró Friesz JegesBogyai Fritz József
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Bognár v. Bodnár Fülei □JuhászBóka □ Gaal JuhosiBónis Galambos KábáiBor Gáspár □ KalauzBöröndi □ Géczi KálmánCsabai Gondán Kanyar
Csajági Göndöcs □ KaporCsászár Gráf KaposiCseh □ Gróf KarácsonyCser □ Gulás □ KaszaCsernák Gyárfás KerekiCsikai Györke □ KeserűCsikós □ Gyugyi Király
Klein

HagymásiHajdú
□ Pápai

□ KisKisanka
□ TormaKocsis Páré Tóth

□ Koczka Pete □ TorsokKolompár Péter TütösKomáromi □ Pintér Üregi
□ Komlódi Poka □ VámosKümlődi Pokolics □ VargaKótán Ressler Vecsei
□ Kovács Rózsa □ Végh
□ Kulcsár □ Sághy VeresKurta Sánta VirágLajos □ Sebestyén VitliLindt Sebő Csak az 1767. évi

LőczeMarczó SijárSipos
összeírásban szerepel-nek:

□ BalázsMészáros Suggta □ Bejtzi
□ Miser v. Mizer □ Szabó □ FürMihály Szalai □ JárfásMiller Szaler □ Kamány
□ Molnár Szeköl □ KocsonyaNagyNémet Szerda □ Korpási

□ Szerki □ PállNovák Sziver □ Vincze
□ Oláh □ Szita □ ZiperOrbán Szőke ..................
□ Ország □ Szűcs □ Dánházi

Osvát Tábori □ Gáli
□ Gulyás

Pakó □ Takáts □ Kováts
□ Szüts

Pákozdi
□ Pap TarródiTollner

□ Vetsei
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A megkülönböztető ragadványnevek az 1767. évi összeírásban olvashatókelőször. Ilyenek: „kis”, „öreg”, „hegyi”, „alsó”, „fölső” stb.Mint érdekességet említjük meg, hogy ugyanebben az összeírásban acsaládnevek hányszor fordulnak elő. A nevek után levő számok ezt mutatják:
Heves 6Huszár 2Kis 6Kovács 19Molnár 3Pap 13Sághy 2

Szerki 2Szita 2Takáts 4Varga 5Vecsei 3Végh 2

Antal 3Badicz 2Bencze 4Dankházi 7Gróf 2Gulyás 2Gyugyi 3
Ezekután vizsgáljuk meg Jankó János a századfordulón készített névössze-állítást. Ezt vessük össze a mai névanyaggal, és akkor tiszta képünk lesz azelmúlt öt évszázad kőröshegyi családneveiről, és arról, is, hogy a török hódolt-ság óta tulajdonképpen csak hat név él napjainkban. (Gaál, Kiss, Nagy, Szabó,Takáts, Varga.)Ha már most a nép egyes családokról azt vallja, hogy azok „ősiek”, eztpontosan ellenőrizhetem a múlt századbeli anyakönyvekből.E célra a születési anyakönyvekből 1781 — 1800-ig terjedő 20 évről kiírtamminden születési esetben az apa — vagyis a családfő — nevét. így aztán nem-csak a megjelölt húsz év születési összegét kaptam meg (amit az előző szaka-szokban fel is használtam), hanem mindazon családok jegyzékét, amelyekbena nevezett húsz év alatt születési eset fordult elő. E jegyzéket a szükség éslehetőség szerint kiegészítettem ugyanazon évek halálozási és házasságkötésianyakönyveiből azon családok neveivel, melyek a születésekből összeállítottjegyzékből kimaradtak. A három forrásból összeállított jegyzék így az egyesfalukban a jelzett húsz év alatt ott élt családokat meglehetős teljességgelfoglalja magába s abból csakis azon családok maradtak ki amelyekben húszév alatt sem születés, sem halálozás sem házasságkötés elő nem fordult, továb-bá, azok, amelyek ez idő alatt vagy bevándoroltak, vagy kivándoroltak,vagy pár évi tartózkodással községen csak éppen átvonultak mégpedig anélkül,hogy itteni tartózkodásuk alatt a három családi esemény valamelyikébenrészük lett volna.Terem ugyan nem engedi, hogy az egyes falvak családjainak felvételilapjait külön-külön közölje, de a gyűjtés és feldolgozás módjának tökéletesmegvilágítása érdekében szükségesnek tartom legalább egy példának közlését.E célból bemutatom a következőkben Kőröshegy csalásainak összeírását.

Kőröshegy családai (1893)
AranyásAntalBartosBányaiBenczeBíróBóka

= 1 Szólád (Somogy m.)= 1 Siófok (Veszprém m.)= 10 ősi= 2 Siófok (Veszprém m.)= 4 ősi= 1 ősi= 1 Endréd (Somogy m.)
382



Borsi .................................... = 1 ősiBorza .................................. = 1 Nágocs (Somogy m.)Bóza .................................... = 1 ősiBődök .................................. = 2 Bálványos (Somogy m.)Bősze .................................. = 2 Vas megye (pontosabb helymeghatározásnélkül)Büjtös .................................. = 1 Szólád (Somogy m.)Bodor .................................. = 1 Zala m. (pontosabb adat nélkül)Cseh .................................... = 1 Teleki (Somogy m.)Csepelyi .............................. = 3 Siófok (Veszprém m.)Csuti .................................... = 1 Ácsa (Somogy m.)Dankházy .......................... =11  ősi, de eleji Tihanyból jöttek ideDávid .................................. = 1 ősiDéri ...................................... = 1 Őszöd (Somogy m.)Dobrovits ............................ = 1 ősiErdélyi ................................. = 1 ősiErdős .................................. = 1 Siófok (Veszprém m.)Farkas ................................. = 3 ősiFodor .................................... = 1 jövevény ismeretlen helyről, magyarForró .................................. = 1 Szokoly (Tolna m.)Fahrmann .......................... = 1 Kővágó-Őrs (Zala m.)Gaál .................................... = 2 (Tolnám.)Gálos .................................... = 1 jövevény ismeretlen helyről, magyar= 1 Siófok (Somogy m.)= 6 ősi egykor Zamárdinak Szántód nevű pusz-tájáról (Somogy m.)Gondán ................................. = 1 ősiGyugyi ................................. = 3 ősiHorvát ................................. = 6 ősiHalász ................................ = 1 Zamárdi (Somogy m.)Jani ...................................... = 1 ősi

GáspárGulyás

Kasza ..................................Keserű .................................Király ...................................Kiss ......................................Kocsonya .............................Kolonits ...............................Kovács . ...........................Kohn ...................................Kutner .................................Kudet ..................................

= 2 ősi= 1 Bálványos (Somogy m.)= 2 Kiliti (Somogy m.)= 5 ősi= 7 ősi= 1 Zala-Lővő (Zala m.)= 14 ősi= 1 zsidó= 1 zsidó= 1 Veszprém megye pontosabb hely meg jelölésnélkülKátai ................................... = 1 Lepsény (Veszprém m.)Lukács .................................. = 1 Kaposvár (Somogy m.)Löventritt .......................... = 2 zsidóMerkiér ................................ = 1 Tab (Somogy m.)Molnár ................................ = 7 ősiMorcz .................................... = 1 Köttse (Somogy m.)Módra ............................ — 1 Nagy-KőrösMónos .................................. = 1 Teleki (Somogy m.)
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Nagy .................................... = 6 ebből 3 Német-Egres (Somogy m.) és 3Ladány (Fehér m.)Néhai .................................. = 1 Kiüti (Somogy m.)Papp .................................... =21  ősiPákozdi .............................. = 5 ősiPelek .................................... = 2 Tihany (Zala m.)Petrecz ................................ = 1 Bálványos (Somogy m.)Pintér .................................. = 4 ősiPogács ................................ = 1 Siófok (Veszprém m.)Pers ...................................... = 1 Látrány (Somogy m.)Prekker .............................. = 1 hiencz Vas megyéből pontosabb meghatáro-zás nélkülPikler .................................... = 1 zsidóRajkó .................................. = 1 Kereki (Somogy m.)Rosta .................................. = 1 Sopron megye pontosabb helymegjelölésnélkülRezi .................................... = 1 Zamárdi (Somogy m.)Rejmund ............................ = 1 zsidóSági ...................................... = 2 ősiSchaller ................................. = 1 Ozora (Tolna m.)Schlezinger .......................... = 1 Kővágó-örs (Zala m.)Suli......................................... = 3 Siófok (Veszprém m.)Szabó ................................... = 8 ősiSzántó ................................... = 1 Füle (Fejér m.)Szita....................................... = 3 ősiSziver .................................... = 1 ősiSzülök .................................. = 2Kis-Keszi (Fejér m.)Szűcs .................................... = 1 ősiSzalai .................................. = 1 Szokoly (Tolna m.)Tancsák ................................ = 1 Tab (Somogy m.)Torma .................................. = 3 ősiTakács ................................ = 2 ősiTimár .................................. = 1 Siófok (Veszprém m.)Tömör .................................. = 2 ősiTóth ...................................... = 3 Német-Egres (Somogy m.)Tékái .................................. = 1 Szólád (Somogy m.)Újvári .................................. = 1 ősiÜrögi .................................. = 2 Nágocs (Somogy m.)Varga .................................... = 3 ősiVámos ................................. = 1 ősiVizauer ................................. = 1 Sopron m. pontosabb helymegjelölés nélkülZagarits ............................... = 1 Siófok (Veszprém m.)Fáhn ..................................... = 1 zsidóBorbás ................................ = 1 Szárszó (Somogy m.)Borbély .............................. = 1 jövevény ismeretlen helyről, magyarFöldes .................................. — 1 Fokszabadi (Veszprém m.)Kapor ................................... = 1 ősiSchwartz ............................ = 1 zsidóKrinovits ............................ = 1 Faluszemes (Somogy m.)
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1781-től 1800-ig a következő r. katholikus és ev. református családok voltak :Antal, Alán, Ács, Árvái, Babai, Badicz, Balassa= Balássa, Bartos, Bajcz=Bajczi=Bejcz— Bejczi, Bencze, Benedek, Bényei, Berki, Berta, Bíró, Bogyai,Bognár = Bodnár, Bóka, Bónis, Bor, Böröndi, Csabai, Csajági, Császár, Cseh,Cser, Csernák, Csikai, Csikós, Csizmadia=Csizmazia, Csonka, Csöndes, Csuba,Czernai, Dankházi, Dávid, Debreczeni=Döbröczöni, Ernáid, Eperjesy, Farkas,Fias, Fodor, Friesz, Fritz, Fülei, Gaál, Galambos, Gáspár, Géczi, Gondán,Göndöcs, Gráf, Gróf, Gulás, Gyárfás, Györke, Gyugyi, Hagymáéi, Hajdú,Hegyi, Henczer, Hess, Heves, Hóder, Holló, Hollóéi, Horváth, Hőke, Huezár,Jádi, Jáger, Jankovite, Jegee, Józeef, Juhász, Juhosi, Kábái, Kalausz, Kálmán,Kanyar, Kapor, Kapóéi, Karáceony, Kasza, Kereki, Keserű, Király, Kis,Kisanka, Klein, Kocsis, Koczka, Kolompár, Komáromi, Komlódi=Kümlődi,Kótán, Kovács, Kulcsár, Kurta, Lajos, Lindt, Lőcze, Maczó, Mészáros,Miser =Mizer, Mihály, Miller, Molnár, Nagy, Német, Novák, Oláh, Orbán,Ország, Osvát, Fakó, Pákozdi, Pap, Pápai, Páré, Pete, Péter, Pintér, Poka,Popolics, Reszler, Rózsa, Sághi, Sánta, Sebestyén, Sebő, Sijár, Sipos, Suggta,Szabó, Szalai, Szaler, Szeköl, Szerda, Szerki, Szivet, Szita, Szőke, Szűcs, Tábori,Takáts, Tarródi, Tollner, Torma, Tóth, Torsok, Tütős, Ürögi, Vámos, Varga,Vecsei, Végh, Veres, Vincze, Virág, Vitli.
Mindenek előtt külön válik az ősi családok csoportja, vagyis az olyanoké,amelyek már a XVIII. század utolsó húsz évében is Kőröshegyen voltak. Anép bemondását követve ilyen van 144 család, vagyis az összeírt 228 családnak63,2%-a. E csoport azonban két részre oszlik, az egyikbe tartozik az a 129család, amelyekről a múlt századbeli anyakönyvi jegyzékből kimutathatóvagy igazolható az ősiség, a másikba az a 15 család, melyek ősisége így ugyannem igazolható, de amelyeket a hagyomány ősieknek tart.Az igazolható ősi családok ezek: Bartos 10, Bencze 4, Bíró 1, Dankházi 11,Dávid 1, Farkas 3, Gulyás 6, Gondán 1, Gyugyi 3, Horvát 6, Kasza 2, Kis 5,Kovács 14, Molnár 7, Papp 21, Pákozdi 5, Pintér 4, Sági 2, Szabó 8, Szita 3,Sziver 1, Szűcs 1, Torma 3, Takács 2, Vámos 1, Varga 3, Kapor 1, összesen129 család=56,6%.A hagyomány szerinti ősi családok ezek : Borsi 1 , Bóza 1 , Dobrovics 1 ,Erdélyi 1, Jani 1, Kocsonya 7, Tömör 2, Újvári 1, összesen 15 család (6,6%).Minthogy a Balaton mellékén fekvő falvaink három megyéhez tartoznak,ezek után természetesen legelső kérdés az, hogy az ősi vagyis a bennszülöttcsaládokon kívül hány család van elsősorban abból a megyéből, amelybenmaga a község fekszik, másodsorban a másik két Balaton-melléki megyéből.Kőröshegy családai közül

a) Somogy megyéből valók:
Szóládról : Aranyás 1 , Büjtös 1 , Tékái 1 : Endrédről : Bóka 1 : Nágyocsról :Borza 1, Ürögi 2: Bálványosról: Bödök 2, Keserű 1, Petrecz 1 :  Telekiről:Cseh 1, Mónos 1 :  Ácsáról: Csuti 1 :  Őszödről: Déri 1 :  Tabról: Merkler 1, Tan-csák 1:  Zamárdiról: Halász 1, Rezi 1 :  Kilitiről: Király 2, Néhai 1:  Kaposvár-ról: Lukács 1 : Köttséről: Morcz 1 : Német-Egresről: Tóth 3, Nagy 3: Látrány-ról : Pers 1 : Kerekiről : Rajkó 1 Szárszóról : Borbás 1 : Faluszemesről : Krinovits1 : összesen 33 család, vagyis a Kőröshegyről összeírt családok 14,5%-a.

385



b ) Zala megyéből valók :
Kővágó-Őrsről : Fahrmann 1 : Zala-Lövőről : Kolonits 1 : Tihanyról : Felek 2 :általános jelöléssel: Bodor 1 : összesen 5 család vagyis 2,2%.

c) Veszprém megyéből valók
Siófokról: Antal 1, Bányai 2, Csepelyi 3, Erdős 1, Gáspár 1, Suli 3, Pogács 1,Tímár 1, Zagarits 1: Fokszabadiról: Földes 1: Lepsényből: Kátai 1: általánosjelöléssel: Kudet 1:  összesen 17 család vagyis 7,4%.
Ezekből látjuk, hogy Kőröshegy lakosságához a három Balaton-mellékivármegye összesen 55 családdal, vagyis az összeírt családok 24,1%-kal járult,melyek közt természetesen első helyen maga Somogy van, amelyben Kőrös-hegy fekszik, második helyen Veszprém megye, mely Kőröshegyhez egészenközel van még, s végül harmadik helyen Zala megye, mely szárazföldi útonigen messze esik Kőröshegytől. Itt egyszersmind kitűnik már az is, hogy aBalaton a mellette lakó népnek közvetítő útul alig szolgál, mert hiszen víziúton Kőröshegy Zalával közvetlenül határos s közelebb van ahhoz, mint akárVeszprémhez, melytől három falu választja el s mégis lakosságában Zalamegye családai aránytalanul csekély százalékkal vannak képviselve.Minthogy a Dunántúl földrajzilag jól körülhatárolt kerület s a Balaton-melléki falvak lakosságához a három felsorolt megyén kívül minden valószínű-ség szerint ez a terület járult legtöbbel, külön mutatjuk ki azon családokat,amelyek a Dunántúlról s külön azokat, amelyek Magyarország egyéb részeibőlszármaznak.

A Dunántúl többi megyéiből valók :
Vas megyéből: Bősze 2, Prekkel 1: Tolna megyéből: Forró 1, Szalai 1, Gaál 2,Schaller 1 :  Sopron megyéből: Rosta 1, Vizauer 1: Fejér megyéből : Nagy 3,Szánthó 1, Szulók 2: összesen 16 család vagy 7,0%.

Magyarország egyéb részeiből való:
Nagy-Kőrösről: Módra 1, összesen 1 család vagyis 0,4%.Ugyancsak külön kell kimutatnunk a zsidóságot is nem azért, minthaérzésben az nem volna épp oly magyar, mint a többi, hanem mert a zsidóságanthropológiailag és ethnographiailag külön faj, mely e különfajúságot —legalább ez ideig — Magyarországon még megőrizte, Kőröshegyen a következőzsidó családok vannak: Fáhn 1, Hohn 1, Kuttner 1, Löventritt 2, Pikler 1,Reimund 1, Sphwarz 1, Slezinger 1, összesen 9 vagyis az összeírt családok4%-a.Eddig tartott Jankó János tanulmánya, melyet a Balaton-melléki lakosságnéprajza c. műből (1902) vettük át.Jankó János (1868— 1902) néprajzkutató. Bejárta Angliát, Franciaor-szágot és Oroszországot. Az őshaza környékén az Ob és az Irtis vidékén azosztjákok (chantik) között végzett néprajzi gyűjtést. Megírta Kalotaszeg,Torockó és Aranyosszék, valamint a Balaton-mellék néprajzi monográfiáját.
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ö végezte el az ezredéves kiállítás néprajzi falujának építési munkálatait.Fiatalon, 34 éves korában ragadta el a halál.írásaiból, tehát tőle kaptam ötletet, hogy a névanyag gyűjtést a 16 — 18.századokra, is visszavetítsem.Kőröshegy népe sokat köszönhet Jankó Jánosnak. Háláját csak azzaltudja kifejezni, ha nevét a falu nem felejti el.Egy emlékkönyvbe a következő sorokat írta: Még az igazi lángész,ha búbánat éri munkakörében keres és talál vigaszt, egyedül az erős munkaképes elodázni minden földi bajt, lelkünket felemelni, bánatunkat enyhíteni, sa jcvő borúját eloszlatni.”A ma kutatóinak a feladata tovább folytatni ezt a munkát. Kimutatniazt, milyen károkat okozott az 50-es, 60-as évek „falupusztítása, kik költöztekel, kik települtek be községünkbe az utolsó félévszázadban.

KŐRÖSHEGY LAKOSAINAK RAGADVÁNYNEVEI
1. Ács Lajos2. Ács Mihály3. Bartos András4. Bartos András5. Bartos András6. Bartos Lajos7. Bartos Sándor8. Bartos Sándor9. Bartos Sándor

10. Bartos Sándor

„Luln” becenév„szegény” társadalmi helyzet„szopi” gyerekkorában szopta az ujját„csillag” —„nádazó” foglalkozás„kevély” hangos, kiabáló modora miatt„pihis” pihés, tollas volt mindig a haja„Dani” az édesapját nevezték Daninak„Benjámin” ő volt a család legfiatalabbtagja„csuhos” sásból különböző használatieszközöket készített.„hosszú” alakja, termete miatt„hosszú” alakja, termete miatt„fekete” arcszínéről„keresztes” útszéli kereszt mellett lakott„Presztovics” az öregapját hívták így„Fáni” —„tigris” tulajdonságáról„schwarz” fekete, illetve barna arcszínéről„gyerekek” szavajárásáról„csöpi” magas termetéről„nádazó, fekete” foglalkozása és arcszíne„piros” arcszínéről„kehes”„zsíros” köhögős, asztmás ember voltkövér volt„vitéz, Illés” Az első világháborúban vitéz-ség! érmet szerzett, édesapjaneve Illés volt„tuka” —

1 1 . Csepely i Gyűl12. Csepelyi János13. Csepelyi János14. Csepelyi János15. Csepelyi József16. Dankházi Imre17. Dankházi Sándor18. Fekete József19. Fekete Károly20. Horváth Gyula21. Horváth János22. Horváth János23. Horváth János24. Járfás Lajos25. v. Kovács I .  András
26. Kovács András
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„D” „kokas” a 2. elemiben az öregapjanévsorolvasáskor kukorékolás-sal jelentkezetttestalkatáról
27. Kovács András

„hosszú”„lengyel”„csordás”„f”„olajos”„Győdi”
„fehérházi”„hegyi”„hosszú”„pribék”„nagybajuszé”„sánta”

28. Kovács András29. Kovács András30. Kovács András31. Kovács András32. Kovács András33. Kovács Gyula
34. Kovács István35. Kovács JánosKovács János36. Kovács József37. Kovács Lajos38. Kocsonya János
39. Kocsonya József40. Krajcár János41. Kiss János42. Molnár Kálmán43. Molnár Ferenc44. Molnár Gyula45. Molnár János46. Molnár József47. Molnár Károlyné48. Molnár Lajos
49. Molnár Lajos50. Nagy Károly51. Nagy Lajos52. Papp András
53. Papp András54. Papp András55. Papp Béla56. Papp Gábor57. Papp Géza58. Papp Gyula59. Papp István Istók

foglalkozásáról
olajütő malmuk volt„A győdi isten. . . ”  Ez volt aszavajárása.onnan származotta szőlőhegyen lakottalakjárólalkalmi munkás voltnagy bajusza voltgyerekkori szerencsétlenségeótalova színérőltréfás elnevezésfoglalkozásárólaz öregapja neve volta passióban Jézust énekeltea falu első autótulajdonosaiaz öregapját hívták ígyfelesége leánykori keresztnevefoglalkozásárólmár fiatal korában is kopaszvoltaz öreganyja neve volt,származásnagy fejű és lehajtott fejjel jártnagyapjának szárazmalmukvolt

„szürkelovas”„fillér”„kádár”„Berta”„Jézus”„autós”„Borsi”„Lina”„kofa”„kopasz”
„CS” „Csuti”„ladányi”„busa” „totya”„száraz”
„I”„M”„B” „belső”„südi”„Büjtös, Bütüs”„lütyü”„ördöngős”

a Belső utcában lakott
az öregapja neve voltaz öregapja járása billegő voltamikor az öregapja „halódott”,álmot látott. Ismeretlen szemé-lyek kiszántottak két hold bal-tacint. (megtörtént)fekete arcbőrérőlháztetőket javítottcseléd volt
mindenre csak bólintott,„bólantott”

60. Papp István61. Papp János62. Papp János63. Papp János64. Papp Jenő

„bokszos”„nádazó”„tehenes”„sebán”„bola”
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„gyugyí”„Krizsán”„Gyugyi”„csősz”„kéményes”
„Gergő”„füttyös”„esete”„bagós”„révész”„kis”„sanda”„sánta”„Hutter”
„sebaj”

Gyugy -pusztáról származottaz anyósa neve .voltaz öregapja neve voltfoglalkozásaállítólag az ő házukon voltelőször téglából rakott kémény

65. Papp Lajos66. Papp Lajos67. Papp Lajos68. Papp Lajos69. Papp Sámuel
70. Papp Sándor71. Pintér János72. Sebestyén Lajos73. Szabó János74. Szabó Pál75. Tömör József76. Tóth István77. Tóth József78. Tóth József
79. Tóth Károly

bagózottfoglalkozásakis növésű
törvénytelen gyermek apjánaka neve

Az elnevezések elsősorban a személyek tulajdonságaira, a rokoni kapcsolatokra,a foglalkozásra és a származásra vonatkoznak.
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Régi pincék ( Danyi László rajzai )
390



ií

Köröshegy 1890 körül ( Sziklai metszete után)
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Kőröshegy és környéke 1902-ből
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Kőröshegy látképe
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Látkép az öreghegyről
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Régi házak Kőröshegyen ( Jankó János könyvéből)
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Régi házak Kőröshegyen ( Jankó János könyvéből )
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Törntni
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Régi ház Kőröshegyen ( Jankó János könyvéből )

\
B. Papp Gyula öreghegyi pincéje
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Borkúti dézsmapince

i

_________
Dankházi Sándor öreghegyi pincéje

397



Szente Győző pincéje északnyugatról és délről
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I __________í______; __________________
Posfai Lajos öreghegyi pincéje

Horváth Lajos pincéje
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Kovács Sándor pin cé e

PA

Bóka Géza—Pavlek Ferenc pincéje
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Csepélyi Gyula pincéjetg
r

Gulyás Lajosné lakóháza és pincéje az öreghegyen
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Keller Gyula, Gazsó József és özv. Matyilcóné pincéi

Miha József pincéje
102



Miha József présháza előtt levő régi prés



Dankházi Lajos Petőfi utcai lakóháza

u!•
!!L

fel ___  __Molnár Ferenc Petőfi utcai lakóháza
4(14



Kocsonya Ferenc József Petőfi utcai lakóháza

Boldizsár Jenő Petőfi utcai lakóháza
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Belső utcai régi lakóházak
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Széchenyi kastély

Utcarészlet
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Református templom és lelkészi lak
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Köröshegy .  Rom. kath. templom és iskola.

Hóm. kát. templom és iskola

A ferencesek temploma
a múltszázad végén
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A ferencesek temploma napjainkban
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A róm. kát. templom
belseje a század elején
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A ferencesek temploma
bejárata a múlt
század végén
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A 18. században épült izraelita imaház
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Hősök szobra

t‘* l ,r, 1948. március 15-ikiünnepség
a Hősök szobránál
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Szent Kristóf szobra
(Hollősy Géza felvétele)

Borkúti kereszt1 l<i



k<r
Gaál György síremléke a régi temetőben

_ E PARÓCHIÁN• 1859-18az 1848-asRÉSZVÉTELE MIATT

SZOLGÁLT

MAJD 20 ÉVRE
GAALREPORtŰ

6 ÉVES KUFi FÉKEZÉSSEL ÁMTATTA A KŐ

GY

Gaál György
emléktáblája
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Kőröshegyi tUzoltózenekar az ötvenes években

---- -

Az  Egy marék boldogság c. operett szereplői (1957/58)
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A kőröshegyi labdarúgó csapat 1925-ben

A kőröshegyi labdarúgó csapat 1929-ben
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A pályaavató 1948-ban

A kőröshegyi labdarúgó csapat 1952-ben
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A bajnokságot nyert labdarúgó csapat ( 1975176)
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Úttörő avatás
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kla
Óvodai csoportkép 1956-ból

Iskolai tornaverseny
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KOROSHEGY NEPESSEGENEKVÁLTOZÁSAI A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Az első részletesebb összeírás Kőröshegyről II .  József (1780— 1790) idejébenkészült.Ezek szerint falunkban 159 házban 175 család élt. Lakosainak száma951 fő. A férfiak közül 207 házas és 287 volt a nőtlen. 457 nő élt a faluban.Összeírtak ekkor két papot, négy nemest, hat polgárt, 145 parasztot, 43 zsellértés húsz egyéb lakost. A gyermekek, akiket akkor sár j adóknak neveztek, 1-től12 éves korig, 128-an voltak, a 13 — 17 évesek pedig 23-an.A lakosság lélekszámúnak alakulásáról, a házak számáról, a vallásfeleke-zetek megoszlásáról az I. sz. táblázat nyújt eligazítást. A születések, halálozá-sok és házasságkötések számarányairól a II .  sz. táblázat alapján tudunkeligazodni. A korábbi évekről is vannak adataink, de a régebbi egyházi anya-könyvek, feljegyzések hiányosak, így összehasonlításra nem alkalmasak.A 20. században a külterületeken lakók száma a következőképpen alakult :
A lakott hely neve A 1a 30-as akosok  száma :az 50-esévekben a 60-as

Gyugy puszta 46 22 3Marócz, ill. Halászó 18 30 2Somos 59 — 185Szőlőhegy 111 39 35
Korszerinti megoszlás : 0—14 15—18 19— 15—39 40—59 60—

1954 416 67 17031970 391 595 452 325
A település népsűrűsége 1970-ben 81,2, vagyis egy □-km-re 81 lakos jut.

Halálozások sz.Házasságok sz.r. k. ref.Születések sz.
1828.1829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.
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1842.1843.1844.1845.1846.1847.1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.1864.1865.1866.1867.1868.1869.1870.1871.1872.1873.1874.1875.1876.1877.1878.1879.1880.1881.1882.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.1899.1900.
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születések halálozások Év születések halálozások
1901.1902.1903.1904.1905.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.1914.1915.1916.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.1933.1934. Ő
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Év Lakosok Házak r. k. ref. ev. Ízt.
1726. 6741787. 951 1591793. 7041794. 6621795. 6761816. 6931828. 1082 1411830. 1079 289 756 341841. 10641851. 1165 324 8131858. 11741860. 139 8131863. 11051865. 13641869. 12161870. 1106 329 737 2 381872. 7531880. 1362 1891881. 1362 545 741 15 611888. 1362 1891890. 1360 423 744 13 571895. 13641898. 1487 2791900. 13521910. 13501913. 1543 330 680 822 10 311922. 15661926. 1565 3331930. 18721932. 1877 375 1083 756 14 241934. 1877 4541937. 2038 495 1050 9881939. 1872 1040 753 43 33 +1941. 18621949. 18931954. 2186 389 (Balatonföldvár nélkül.)1960. 17731970. 1763 505
* 1939-ben összeírtak két g. kát. és egy gör. kel. vallásé személyt le.)
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UTÓHANG

Ennek a könyvnek egy része 35 év gyűjtőmunkájának az eredménye. Agyűjtőmunkát 1953-ban a történelmi, később a honismereti szakkör kezdte el.Az utolsó évtizedben Dankházi Sándor a felnőtt, Bóra Pál pedig az ifjúságihonismereti körben fejtett ki komoly tevékenységet. Jó néhány lelkes ember,éveken keresztül, gyakran összeült. Közben mindenki végezte a maga kiskutatómunkáját, gyűjtötte és hozta az újabb adatokat. Ez a gyűjtőmunkaolyan embereket kapcsolt össze, akik a falu múltjának kutatása közben igazibaráti közösséget alkotott. Áldozatkész munkájukkal hozzájárultak e kötetmegsz ületéséhez .Ezúton mondunk köszönetét a Hazafias Népfront vezetőinek és mind-azoknak, akik adatszolgáltatással segítették, hogy ez a kötet létrejöhetett.
GÁSPÁR LÁSZLÓa Honismereti Szakkör titkára FAITH JÁNOSa Hazafias Népfront elnöke
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ZUSAMMENFASSUNG

Archáologische Funde beweisen, dass das Gebiet von Kőröshegy ab dér Urzeitbewohnt war. Römische Trinkgláser, Lehmgefásse und Krüge wurden wáhrenddér Ausgrabungen gefunden.Nach dér Landnahme wurde dieses Gebiet von unseren Vorfahren im 10.Jahrhundert besetzt. Dér Name von Kőröshegy ist aber nur ab 1082 bekanntals „Keurushyg”. Die Siedlung wurde nach einer Baumart, dér Esche benannt.Es ist interessant zu erwáhnen, dass, dér Name des heutigen Mühlgrabensschon im 11. yahrhundert Fluss „Kőrös” bzw. Bach „Kőrös” war.Damals befand sich die Ortschaft im Besitze von dem Veszprémer Dom-kapitel und dér Tihanyer Abtei. Die zu den Ehren des Heiligen Martina erri-chtete Kirche wird im Jahre 1102 in dér Urkunde des Paptes Paschalis 11.erwáhnt. Diese Pfarrkirche wurde vernichtet, ebenso, wie das neben dérheutigen Kirche aufgebaute Franziskanerkloster, dessen Fundamente im 20.Jahrhundert freigelegt wurden.Dér Besitzer von Kőröshegy war am Anfang des Mittelalters die Kirche.Wáhrend dér Regierungszeit von Anjous, im 14. Jahrhundert gelangte Kőrös-hegy in den Besitz dér königlichen Familie, das im Jahre 1396 von KönigSigismund Miklós Marczali mit dér Burg „Fejérkő” gaschenkt wurde. Kőrös-hegy wurde im Sinne des im Jahre 1474 geschlossenen Erbvertrags dér FamilieMarczali am Ende des 15. Jahrhunderts dér Besitz dér Familie Báthori, dannwurde es durch Heirat von Lajos Pekry. dem berühmten Türkenschláger, und
, sogar wáhrend dér Türken-zeit gehörten zu ihr 22 Dörfer, weil sie Verwaltungszentrum war. Damalswurde die Siedlung Kőrös-Stadt genannt. In dér zweiten Hálfte des 16. Jahr-hunderts wechselte die Zahl dér Steuer zahlenden Familien und Háuser zwi-schen 41 und 70. Nach dér Türkenzeit besitzte die Siedlung nur 18 zahlendeHáuser.Seit 1677 war sie im Besitz dér Familie Széchenyi, ihre Einwohner warenUngarn.Seit dem Mittelalter ist Kőröshegy ein Zentrum des Weinbaus und desWeinhandels. Einiger Jahrzehnte nach dér Türkenzeit 1719. gründeten dieFassbinder ihre überall im Bezirk bekannte Zunft.Ein Teil dér Bevölkerung des Dorfes wurde schon wáhrend dér Türken-herrschaft refor miért. Es wurde eine Kirche errichtet, und eine Schule wurdegebaut, spáter waren die Bewohner des Dorfes gezwungen zu flüchten undsich in dér Náhe von „Gyugypuszta” in dér sogenannten „Diós-dűlő.” zurück-zuziehen, wo sie auch eine Kirche hatten. Zurückkehrend in das Dorf wurdevon ihnen ein Raum dér von den Franziskanern errichteten Baudenmalkircheals Bethaus benutzt.

Rittmeister des Königs in Besitz genom mén.Die Siedlung war im Mittelalter Marktflecken
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Auch die Katholiken brachten ihre Kirche in Ordnung. Das von denTürken als Pferdestall benutzte Gebáude, das noch in den Jahren 1535—37 iin.Brand gesteckt und vernichtet wurde, ist in dér Mitte des 18. Jahrhundertsrenoviert worden und zu Gottesdiensten benutzt.lm Laufe dér Befreiung dér Leibeigenen im Jahre 1848 kamen etwa 900Joch Ackerland und 480 Joch weinberg aus dér nahe 4500 Joch Feldmark dérGemeinde als Urbarbesitz in die Hánde dér ehemaligen Leibeigenen.Am Rande des Altén Berges (Öreg hegy) baute sich die sogenannteKellesrtadt aus, die die Besonderheit von Kőröshegy ist, dér háufige Tatortdér freundlichen Keller-, und Pressháuserbesuche.Nicht ohne Grund schrieb Bél Mátyás in seinem werk, Notitia comitatuumVeszprémiensis, Simighiensis et Szaladiesis” , dass das Dorf wegen seiner selt-sam schön gebauten Kirche und Kloster berühmt war, die durch den Kriegzerstört wurden. Die Siedlung huldigte den Gráfén Széchenyi. Ihr Weinbauhatte weit und breit in dér ganzen Umgebung nicht seinesgleichen.Ende des 19. Jahrhunderts verwüstete die Phylloxera Rebenkrankheit,wodurch dér Weinbau fást eingestellt wurde. Nach einigen Jahren konntenaber die in dieser Gegend Reisenden die herrlichen, neu angepflanzten Wein-gárten bewundern.Das Schloss dér Familie Széchenyi in Kőröshegy war standig von Mierternober Wirtschaftsverwaltern bewohnt. Eine Ausnahme bildeten nur diejenigeJahre, als Széchenyi Zsigmond (Sigismund Széchenyi), dér berühmte Afrika-Jáger und Schriftsteller dórt wohnte (1923 —32).Nach dér Bódén verteilung (1945) blieb nur dér Ziergarten um das Schlosserhalten, sein Gebiet betrágt 4 Joch.Wáhrend dér Jahrhunderte schloss sich die „Belső utca” (Innere Strasse,heute Kossuth Lajos Str.) zu dér einstrassigen Siedlung an. Nach dem erstenWeltkrieg wurde das Gebiet des Dorfes durch die Bercsényi Str. und KaposváriStr. erweitert.
földvár zusammengebaut. Eine neue Strasse wurde in Richtung des Weinbrun-nens (Borkút), sowie eine andere Strasse an dér westlichen Seite des Mühlgra-bens (Malomárok) parallel mit dem Bach eröffnet.Die ehemalige Franziskanerkirche musste in diesem Jahrhundert mehr-mals restauriert werden, und dadurch erhiet sie ihre heutige Form. In dieserKirche werden heutzutage jedes Jahr die sogenannten „Cantus Pannonicus”Konzerte von dér Ungarischen Landesphilharmonie und dem Komitatsrat vonSomogy veranstaltet. Hier treten die prominentsten Organisten und Chörevon In- und Ausland auf.Nach dem zweiten Weltkrieg habén die gut bewirtschafteten Weingártenund die fleissige Arbeit dér Einwohner auch den Gewinn gebracht.Wenn wir einen Spaziergang durch das Dorf machen, einige im alténBauernstil gebaute Háuser bewundern, die zwischen den modernen Háusernstehen.Leider ist das Dorf, das auf eine grosse Vergangenheit zurückblickenkann, und über reiche Traditionen verfügt- dér ehemalige Marktflecken spáterKreisnotariat- seit 1977 Partnergemeinde von Balatonföldvár.
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