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ELŐSZÓ 

írásos dokumentumok és a szájhagyomány sokoldalú összevetése a lap
ján tárul elénk e kötet lap ja in Szántódpuszta rövid története. A gyűjtemény 
nem ad részletes elemzést a történeti múlt egyik területéről sem, de tömör 
utalással jelzi a fontosabbalkat, amelyeikre tudományos értekezés formájá
ban külön-külön is érdemes lenne visszatérni. 

Szántód puszta neve immár két évtizede él élénkebben a köztudatban, 
azótia, amióta felröppent a hír: meg kell menteni a szántód pusztai fontos 
agrártörténeti épületegyüttest. A Somogy megyei Tanács Idegenforgalmi H i 
vatalának lelkes munkája, a kapott á l lami támogatás ésszerű felhasznállása 
elmozdította a holtpontról a sok évig vajúdó felújítást. 

Piller Dezső, nyugalmazott ál talános iskolai tanár je len kötetével ehhez 
az alapozó munkához kívánt néhány téglával hozzájárulni. Szorgos gyűjtő, 
kutatói tevékenysége lokálpatr iot izmusából fakadt, összegezése azonban jó 
val több ennél . Gondolatébresztő kérdésfölvetéseivel, itt-ott a Balatonra, a 
kapital ista nagyüzemi gazdálkodásra, a cselédsorsra vonatkozó összehason
lító észrevételeivel kitágítja a téma horizontját. Ez szükséges is, nehogy az 
országos közegből kiszakítva lássuk e viszonylag épen ránk maradt épület
együttes egyre fontosabbá váló történeti bemutatását. Az eléggé nagy számú, 
műfaj i lag tarka kérdéskör, amelyet a szerző érint, Myen népszerű-tudományos 
formában és terjedelemben nem teszi lehetővé, hogy minden vonatkozásban 
kimerítő választ kapjon az olvasó. Másfelől az egyes részek részletes, tudo
mányos feldolgozása specifikus szakemberek bekapcsolódását igényli . 

Ez a beharangozó munka — megítélésünk szerint — mégis hasznos le
het. Az érdeklődő olvasóközönség jó l megismerheti belőle a pusztát és kör
nyezetét. A szemléletes leírások, a közölt fényképek és vázlatok k i tapintha-
tóvá, megfoghatóvá teszik a helyet, az épületegyüttest, a történelmi fo lya
matot. 

A növénytakaró leírása, a vidék á l latv i lágának bemutatása színes, jó l 
gyarapíthat ja vagy újí that ja fel a nem szakemberek ebbél i tudását. A régi 
személynevek fölelevenítése, magyarázata érdeklődésre tar that számot az o l 
vasók táborában á l ta lában, különösen a környék lakóinak körében, de j ó 
a lapul szolgálhat a további kutatásokhoz is, mert a szerző egyes megál lapí
tásai föltételezések. 

Pálóczi Horváth Ádám szántódpusztai bérlősködése, ot tani i rodalmi te
vékenysége tovább növeli a hely történeti értékét. Piller Dezső helyesen tette, 
hogy a helyi vonatkozásokon kívül te l jesebb képet adot t Pálóczi munkássá
gáról , mert ezzel ál talános je l legű ismeretterjesztést is végez. A további ku
tatáshoz azonban Pálóczi gazdálkodásával, a vitás lakóházzal, az i rodalmi t a -
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lálkozókkal kapcsolatban leírt megál lapításai, föltételezései adhatnak inspi
rációt. 

A kompátkelés leírása mindenképp hasznos, noha a rév nem tartozott 
a szántódi gazdasághoz. Tihannyal való kapcsolatában azonban szerves 
részét képezte a gazdálkodásnak a kompátkelés is. A „ leghi telesebb t a n ú " 
elmondása olyan tényeket mentett át az utókor számára, amely könnyen vég
leg feledésbe merült volna. 

Nagyon fontos dokumentum az 1932-ben kelt aratási szerződés. Az ura
dalom mindenben biztosította magát. A szerződés olyan kényszer volt a ke
zében, amellyel mindent elért. Az aratás leírása néprajzi lag is értékes. 

Sok használható adatot olvashatunk a Balaton ha jdani , a nemesség á l 
tal elképzelt káros lecsapolási tervéről, a szőlőművelésről, a híres szántódi 
ménesről, a cselédéletről, a gazdaság fő jel legzetességeiről, egyedülál ló sa
játosságairól . Megkapó a pusztai gyermekség és az esték eltöltésének leírá
sa. 

Reméljük, az első hírnök betölt i hivatását: ráirányítja a közönség f igyel
mét a pusztára, s további kutatásra, tudományos publ ikálásra serkenti a 
szakembereket. 

Honfi István 
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B E V E Z E T É S 

Tihany a Balaton vidék párat lan ékessége, a vi lág szépet kereső mi l 
l ióinak sziklás hegytetője: ősi, szép, előkelő szomszédunk. De századokon 
át urunk és parancsolónk is. 

Tornyát őseink figyelték. Falait, bástyáit elődeink emelték. A mi hatá
runk neki termett századokon á t bort, búzát, gyümölcsöt, halat, vadat. Job
bágyszépapáink nekik görnyedtek, levett föveggel előttük haj ladoztak. 

András, a pannónia iak királya itt választott örökös nyughelyet magának. 
Megidézte a jövendőt : „ . . . innen, e puszta helyről indul majd el az el jö
vendő századok harangszava . . . Itt csendül fel s hal el a zsolozsmázó szer
zetesek szárnyaló g r e g o r i á n - d a l l a m a . . . És itt, az alsótemplom homályában, 
szűk ab lakon tör be majd a napsugár, hogy századokon át fénykévét ves
sen az alapító király fehér sírkövére . . . " 

S királyi akaratból és bőkezűségből fe lépül t Tihany. Foglalatként azóta 
is szürice sziklák őrzik, zöld erdők koszorúzzák és nyájason ölel i körül a szép
séges Balaton. 

Tihany nemcsak uralta a tá jat , hanem a valóságban is hatalmat ka
pott. Harangszavát idők folyamán harminc-negyven fa lu jobbágynépe leste. 

Amikor a monostorban díszbe öltöztek a gyolcs-terítésű asztalok, ra
gyogtak a kupák, tá lak, ezüst evőeszközök; amikor kóstolóra vártak a pa
lackok mélyén gyöngyöző il latos óborok, a tányérokban gőzölgő fűszerezett le
veseik, és válogatott pecsenyék i l lata terjengett a levegőben, az asztalnál 
ülők vajon gondoltak-e arra, hogy e sokféle földi jónak nagyobb részét a so
mogyi föld ad ja? És hogy mindaz, ami a „ terü l j -aszta lkám" bőségét idézi, 
a jobbágyfalvak népeinek keserves munkája árán született? 

Az apátok felismerték Szántód jelentőségét és magukhoz láncolták a 
közeli birtokot. Szerették és keményen kormányozták Szántód falucskát, majd 
később a somogyi birtoktestek központját, mely nemcsak a kenyeret, de a 
pattogó cserfahasábok enyhe melegét, a bor vidító tüzességét és a terített 
asztalok halát-vadját, hízott jószágát, gyümölcsét is biztosította számukra. 

Szántód a t ihanyi apátság alapításának idejétől egészen a felszabadu
lásig volt az apátság kezén. Ma ritka szép épületkomplexumával agrártörté
neti kincsünkké vált. Most már a mi dolgunk, hogy épületeit helyreállítva a 
dolgozó nép kultúráját, felüdülését, szórakozását szolgál ja. 
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I. SZÁNTÓD ÉS KÖRNYÉKÉNEK BEMUTATÁSA, TÖRTÉNETE 
A FELSZABADULÁSIG 

Séta a pusztán 

A 7-es műúton Zamárdi után érjük el a szántódi berek lapályát. Széles 
rétségek, széltől hajtott nádasok, megdőlt nyárfasorok mögött a Balaton tük
rének csak egy keskeny csíkja látszik. 

Baloldalt kisebb dombocska emelkedik ki a tá jbó l , tetejét kis kápolna 
koronázza. Ez Szántódpuszta. Maga a település a domb északnyugati ö lé
ben éli a maga megszokott, mindennapi életét. Az útmenti fák, fasorok, 
szétterülő dombok azonban mindent el takarnak szemeink elől . 

Ál l junk meg az évszázados faliak alatt, és fordul junk be a pusztára! 
Idi l l i környezetben mesebirodalomba lépünk. A puszta érdekes elhelyezésé
vel, eredet i , patinás épületeivel, egész környezetével a hajdani jobbágyvi lág 
nagygazdaságának emlékét őrzi. 

Balról a klasszicista kastély épületét ta lál juk, amely a jószágikormány-
zók, intézőik lakása volt. 

A kastély déli szomszédságában nyílik a három hosszú folyosóból ál ló 
nagypince, amely a szőlőhegyi dézsmák és uradalmi szőlők borát nyelte el . 

A kis térség közepén régi kút á l l . Hengere durva láncon emelte a 
csöbröt, mely vizet adot t a kastélynak, pincének és a hosszú vályúnak. 

Menjünk a major közepe felé. Balról vaskos, tömör falú épület terpesz
kedik. Vas a j ta ja e lárul ja, hogy ez a magtár. Két szinten tárol tok benne 
gabonát . 

Tovább menve, kissé bel jebb az úttól széles cselédlakás búvik meg az 
akáclombok között. Bolthajtásos, nádfedelű épület. Nagyméretű közös kony
hájában valamikor nyolc jobbágyasszony haj ladozott a sorozott tűzhelyek 
körül, hogy övéinek meleg ételt készítsen. Négy nagy szobájában nyolc ösz-
szeköltöztetett jobbágy vagy cseléd családja lakott. 

A következő, hosszú épület a csőszház. Nád fedelű, ha jdan hat család
nak nyújtott menedéket. 

E házak előtt kiskertek voltak elkerítve, mogyoróvesszőből ál l í tott kerí
téssel. Faházak, „kóterek", azaz dorongfából készített szellős kamrácskák, 
földbe süllyesztett baromfióldk, favágó tuskók mindenfelé. A domb emelke
dőjénél a múlt század közepe tá ján fö ldbe vájt és téglával kibélelt 14 bur
gonyáspince sorakozik. Nemrég mindegyiknek a j ta ján lakat, mert mindnek 
külön gazdája volt. A közös sertésólak romjai is a közelben vannak. 

Jobbra egy kis emelkedőn felérünk a major tágas, központi térségére. 
Hatalmas homokkő tömbök ál lnak az út mellett. Ezeket pár éve túrta ki a 
gép a fö ldből , mikor a majorudvaron levő ősi t rágyadomb helyét földdel 
betemették. 

-
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A kastély 

A század elején épült kasznárhc 

• . ' . ' . • 



A gazdalakás 

Kiskertek a cselédház előterében 



A négyszögletes tér körül ál lnak a jellegzetes épületek. Keleten a ket
tős folyosója, 48 lábas kukoricagóré, melynek a l já t kocsiszínnek képezték ki. 
A déli o ldalon ál l a gazda lakása, melyben e század elejétől fogva a gazda 
lakott. A régebbi időben e ház udvarház (Edelhaus), sőt északnyugati lak
része pusztai kocsma volt. 

Közelében van a nyugatra húzódó pásztorház, mely csak a tűzfalát és a 
külső padlásfel járót mutatja felénk. A tér nyugati szélén áll a közösségi élet 
ritka emléke, a közös kemence. Erősen megrongálódott á l lapotban van. 

Az udvar nyugati peremén húzódik a mesteremberek háza. Ebben la
kott a kovács, a bognár, a kádár és az asztalos, később a kertész is. Észak
ról a lóistálló zárja be a négyszöget. Távolabb, a major délnyugat i öveze
tén vannak a marhaistál lók és sertéstelepek. Itt van a pajta és a szérűskert 
is. A szérűskert a l ján árva gémeskút integet. 

Sétál junk vissza a nagypince közelébe. Innen indul a dombra felvezető 
sétaút. Fák alatt, sövények között, százados kőlépcsőkön haladunk. A domb
tetőn sudár cédrusok á l lnak elénk. A kápolna előtt vagyunk. Csikordul a 
kulcs. Évszázados falak hűvössége csapja meg arcunkat. Barna tö lgyfapa-
dak, színes üvegablakok, ízléses barokk berendezés, szent Kristóf oltárképe 
ragadja meg a látogatót. Visszhangozva dobog a falépcső, amint felme
gyünk a csöppnyi kis kórusba. Innen még szebbnek látszik a gondozott, tisz
ta kis kápolna. A lezárt harmónium tetején egy régi, elnémult harangocska 
szíve nyugszik. 

A kápolna mögötti dombtetőről festői kép tárul szemeink elé. Észak felé 
látjuk Tihanyt, Füredet, a fél Balatont. Odébb Arács, Csopak, Alsóőrs tor
nyai látszanak. Látjuk a siófoki víztornyot. Zamárdi felől a kőhegyi cédrusok 
integetnek. Nyugatra csillog a földvári kikötő ezüstös víztükre. Dél felé faso
rok, széles mezők, majd magas erdők zárják le a látóhatárt. 

A dombtetőn, ahol ál lunk, átviharzott a népvándorlás áradata. Valaha 
római katona állt itt és tekintett széjjel. A tetőn ta lán évezredes temetők 
húzódnak. 

A legrégebbi adatok, természetrajzi viszonyok 

Szántód nevét a Balaton kompkikötőjéről ismerjük. A nevet adó major
ság kissé bel jebb, a réteken tú l , egy kis dombocska nyugati ölében rejtőz
ködik. 

Szántód neve a századok folyamán a következő változatokban fordul e lő : 
1055-ben Koku-zarma (Ka'k-szarma) 
1211-ben Zamthou (Szántó) 
1267-ben Somthod (Szántód) 
1338-ban Vil la Zanthow (Szántódi urasági lak) 
1358-ban Possessio Zantod (Szántód falu) 
1572-ben Zantó puszta 
1715-től Szántód puszta1 

A nevekből kiolvashatjuk, hogy Szántód földje a rév környékén levő fé l 
szigetre is kiterjedt (Kak-szarma = Tóöble-karéja); hogy a falu lakói fö ld
műveléssel foglalkoztak (Szántó), később mint urasági lakot és kis majort 
említik csupán, azután fa lunak nevezik, a török óta pedig puszta. 
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Cédrusok a kápolna előtt 

Kilátás Tihany felé 



Szántod-rev fele i 

s z á n t o d i 

У Siófok- Bp. felé 
7-es műút Bp. fele 

S2ÁNTÖDPUSZTA VÁZLATOS TÉRKÉPE 
/1952./ 

1. közöskonyhás 
cselédlakások 

2.csőszhöz 
3. gazdalakás 
4. pásztorház 
5. mesteremberek háza 
6. közös kemence 
7. с selèdlakàs, istállói 
8. paràdèskocsis lakás 
9. kastély 

10. nagypjnce 
11. magtár 
12. lóistálló 
13.göbölistálló 
U. pajta 
15. ólak 
16-góre 

M И=50000 

Kőröshegy fele 



Ezekből következik: 
1. Királyi udvarnok-népek szántóföldje és fa lu ja volt, amely a körülötte 

levő erdőségekkel, nádasokkal, gyümölcsösökkel, a fa lu népével együtt k i 
rályi adományként a t ihanyi apátság javai t gyarapította. 

2. A névben szereplő „ d " kicsinyítő helynévképző azt bizonyítja, hogy 
igen régi, magyaros névadásról van szó. A vidéket magyar törzsi népek száll
ták meg és nevezték el . A környék helynevei is magyar településekről tesznek 
tanúbizonyságot (Ádánd, Endréd, Zamárd, Boglárd, Karód, A lmád, Fonóid. 
Füred, őszöd stb.). 

3. A puszta a névben azt je lent i , hogy az Árpád-korban virágzó falucs
ka nem bírta ki a török idők viszontagságait, elpusztult, pusztává lett. 1715-
ben ugyan újra betelepítették, de az urasági birtok j d l e g e miatt faluvá töb
bé nem fej lődhetett . 

Az apátság a török uralom alat t birtokainaik 9/10-ed részét elvesztette. 
Szántódot közelsége és jó fekvése miatt a megmaradt birtokok központjává 
fejlesztették ki . 

Szántód környéke Külső-Somogy dombvidékéhez tartozik. A Tihanyi fé l 
szigettel együtt a Balaton vidék legváltozatosabb tá ja ez. 

Északon, mély törésvonal mentén helyezkedik el a Balaton. Az észak
ról jövő szél megtorpan a szirteken, ereje meggyengül, szélárnyékot csap a 
t ó vizére. A szélárnyékban nem képes a víz a benne levő homokot, iszapot 
egészen a somogyi part ig szállí tani, hanem e lőbb lerakja azt. Ehhez a le
rakott törmelékhez az ú jabb hordalékot a keleti, de főleg a nyugat i viharok 
szállítják. így épülhetett fel az a turzásháromszög, ami a Rév, Zamárdi és 
Szántódpuszta között terül e l . A turzás és a félsziget a Balaton víztükrét 
mintegy ötödrésznyire szorítja össze. 

A turzás belsejéből, régebben a Balaton öbleiként szolgáló területről a 
hul lámzó vizet a múlt században csapolták le. 

A lapályból fokozatosan kiemelkedő hullámos, szélbarázdákkal tagol t 
felszínt gazdag pannon-rétegek takarják. 

A mélyben, 180—200 m mélységben mindenütt kristályos kőzet, a gráni t 
a biztos a lap. Hatalmas »tömegét a földrengés sem tud ja megmozgatni. A 
gráni t ra évmilliós rétegek települtek. A Pannon-tenger csigavázas mészkő
rétegei 40—50 m mélységben mindenütt megtalálhatók. 

A mészkőrétegre vörös kavics, vörös homok, zöld homok, majd sárga ho
mok telepedett. E rétegek közé a víz szeszélyes játékkal keskeny, szürke 
agyagcsíkokat vagy vastagabb vályog- és agyagpadokat rakott.2 

A felszínt - a mocsaras rész kivételével - mindenütt az évezredek po
rából képződött kitűnő termőföld, a lösz borít ja. A szélbarázdák szélesen 
vágódtak be a felszíni rétegekbe és változatossá teszik a vidék arculatát. A 
térszín legmagasabb formái az erdővidéken emelkednek ki. 

Magá t a szántódi dombot a szél a mélyben rejtőző homokkő-vázra épí
tette fel . A dombocska északi lába a mocsárba süllyed, dél felé pedig össze
függésben van a pannon- ré tegekkd. E rétegek ad ják az egész határban a 
gabonatermesztésre oly ki tűnő szántóföldeket. 

A domb északnyugati és dél i lankás előtere kitűnő lehetőséget nyújtott 
az emberi letelepedésre. A víz és a mocsár három oldalról is védte a te rü -
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letet. Határa halban, vadban, gyümölcsökben gazdag volt. A kőkori ember 
csiszolt eszközeinek előfordulása jelzi, hogy az újkőkor embere itt már letele
pedett.3 

Környéke a rézkorban is lakott volt (Balatonendréd, Ságvár, Szólád, Ba-
latonboglár, Zamárdi).4 

A bronzkorban telepek létesültek a déli parton végig, a temetők néhol 
a parti homoksávba is lehúzódtak (Siófok, Balatonki l i t i , Balatomlelle, Balaton
boglár, Zamárdi).5 

A vaskor nyomait Tihanyban, Balatonföldváron, Kerekiben, Balatonbog
láron, ú jabban Zamárdiban és Kötcsén talál juk.6 

A rómaiak bizonyosan uralták az őrségállításra felkínálkozó szántódi 
dombtetőt. A földvári , zamárdi és t ihanyi erődítményekké:] együtt ez is sze
repet játszhatott a balatoni átkelés ellenőrzésében.7 

A tó északi part ján ebben az időben összefüggő lakosságról tudunk.8 

A déli parton Fonyódon, Balatonszabadiban ú jabban Zamárdiban bukkan
tak elő itt-tartózkodásuk nyomai.9 A közeli Ságvár kisebb táborhely, Fenék
puszta pedig hatalmas táborváros volt.10 

Az 1969-ben, a zamárdi Pap-tagon előkerült késő császárkori sírok is e 
vidék ' lakottságát bizonyítják.11 

Szántódról csupán két magános sír került napvilágra.12 Az Állási dü'lő 
Komlós-i peremén levő sírból csontváz, kard és korsó került elő. A hársfás 
út a l ján előkerült sírból pedig csontváz és egy korsó (arany?) pénz. A le 
letek Tihanyba kerültek. 

Szántód lakosságát egy 1960-as években, a puszta belterületén előke
rült bronz (?) perselyszobrocska (?) jelzi . A kb. 20 cm magas szobrocskát 
a Nemzeti Múzeumba küldték fel meghatározásra.13 

A szájhagyomány szerint a domb keleti lej tőjén, szántáskor aranypén
zeket, Árpáskertben pedig egy aranykanalat is talál tak. 

A népvándorlás népei közül a kelták és az avarok hosszabb időre meg
szállták e vidéket. Balatonföldváron a kelta pénz, Zamárdiban két kelta sír 
került elő.14 A környék avar uralmát az 1972-ben részben feltárt, nagy k i 
terjedésű zamárdi avar sírmező bizonyítja.15 

A honfoglaláskor törzsi magyar népek telepedtek le e vidéken. Vissza
maradt szláv lakosságról nem tudunk. 

Szántód történetéhez kapcsolódnak még az a lábbi régészeti leletek i s : 
A Somogyi Néplap híradása szerint az 1960-as években, közel a pusz

tához, egy honfoglalás kori halásztanyára bukkantak a Balatoni Múzeum 
munkatársai. (Balatoni Múzeum, (Keszthely); 

Már ia királynő 133 db ezüst dénár ját a bazsitanyai dűlő keleti fe lében 
tatlálták meg 1962-ben (Balatoni Múzeum, Keszthely); 

a Káplánkút emelkedőjénél levő, útmenti sózógödörből régi sarkantyú 
került elő (Zamárdi Helytörténeti Gyűjtemény). 

Az ú jabb idők legjelentősebb emléke a szántódi földosztó bal ta. Az ősi 
szántódi családbc) származó Bánfalvi Lajos szerezte meg ezt az ugyancsak 
Szántód pusztán lakó Major Lajostól, a Zamárdi Helytörténeti Gyűjtemény 
számára. A szántódi apátsági birtokot ezzel a favágitóról fe lkapott baltával 
osztottók ki 1945 tavaszán. (A mezsgyekarókat a jelzett baltával faragták ki 
és verték a földbe.) 
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Szántód határában különféle ta la jok fordulnak elő. A Balaton mel<lékét 
szürke homoktalaj , a berek szélét fekete homoktalaj fedi . A lecsapolt ré
szeken tőzeges, szikes és fekete agyagos talajúikat ta lá lunk. A lankáikat, 
domboldalakat lösz fedi . Az erdőkben a barna erdei ta la j az uralkodó, a 
völgyekben pedig a vörös agyag. Köves ta la j csak a Küeshegy tetején for
dul elő, parányi területen. 

Régebben a Küeshegyen követ, a Csikaszában agyagot, a temető kör
nyékén homokot bányásztak. E bányák megszűntek. 

A vidék éghaj lata szárazföldi, mediterránba haj ló. Több az eső, mint 
az Al fö ldön, de kevesebb, mint a Dunántú l nyugati részén (700 mm).16 A 
nyár meleg, napfényes, nyaralásra kiválóan alkalmas. Az esőt a délnyugat i 
és nyugati szél hozza. A vihar és a hó északról tör rá a vidékre. 

A növényzet az idők folyamán sokat változott. A Balaton megszületésé
nek idején, az utolsó jégkorszakban zord éghaj lat uralkodott itt. Füves 
tundranövényzet, fenyőfás ligetek, nyírbozótok, fűzbokrok borították be a 
tájat.17 

Az időjárás lassú felmelegedésével mind nagyobb tért hódított a bükk. 
hárs, mogyoró, tölgy és szil.18 A fenyő északabbra vonult, helyét a szelíd
gesztenye erdő foglal ta el . 

A honfoglalás idején ligeterdős lehetett a t á j , melyben ritka fás legelők, 
dús kaszálók, zúgó nádasok is voltak. A szárazabb területeket, magaslatokat 
csalitosok, tüskés bozótok borították, a völgyekben bozóterdők nőttek. Vad 
gyümölcsfák bőven voltak az egész határban. 

Ma már más a növényzet képe. A réteket, útpartokat, erdő- és mezőszé
leket a pannon-f lóra il latos, dús bokrai díszítik (zsálya, fehérüröm, pannon
bükköny, koronafürt, kakukkfű stb.). A mediterrán felé haj ló éghaj la t a la t t 
ki tűnően érzi magát a szőlő, mandula, barack, d ió. Buján tenyészik a 
Földközi-tenger vidéki ezüstfa (olaj fa), fává nő a cédrus, a bodza. Szántó
földi művelésben szépen virul az il latos levendula. 

A mocsarakban a káka, nád, gyékény, vízitök, békaszőlő közönséges. 
Ritka a gyapjúsás, amely a tocsogókban alkot fehér fol tokat. A gólyahír a 
süppedékes helyeken virul. A gyermekláncfű puha, sárga szőnyege a rétek 
magasabb szegélyét veri fe l . A réti füzény mély réteken, a mocsári tisztesfű 
az árokpartokon él . 

Erdeink főleg cser, tölgy, gyertyán, hárs, akác, fenyő és vegyes fa fa j 
iakból ál lnak. A boróka foíltokban fordul elő. Gyakori a fák törzsére felkú
szó borostyán. A még ir tat lan erdőkben az iszalag alkot á thato lhatat lan 
szövevényeket. 

Erdeinkben sokféle gomba terem. A fák a la t t néhol szőnyeget alkot a 
boncsibolya vagy tél izöld-meténg. A mélyebb erdőkben nyílik a májusi 
gyöngyvirág. 

Ál latv i lágunk gazdag. A berek nádasaiban ritka, védett madár a nyári 
lúd fészkel. Nyári estéken messze hangzik a gúnár gágogása, a kis l ibák 
lilükelése. A vadréce, szárcsa is itt tanyázik. A sirályok csak tavasszal je len
nek meg az olvadék-vizen, azután a Balatonra vonulnak. A nádi r igó közön
séges. A gólyák rendszeresen visszatérnek Szántódra, zsákmányban gazdag 
szülőföldjükre. 
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A mocsarak nyílt vizeiben pontyok, csukák, keszegek és kárászok élnek. 
A csík már kiveszett. A berekben lomha járású, páncélos testű mocsári tek
nőssel is találkozhatunk. 

Mezeinken a nyúl, a fogoly gyakori. A fácán elterjedőben van. Tojásait 
mesterségesen keltetik ki, és százával engedik el a kis fácáncsibéket az a l 
kalmas mezőszéleken. 

A par to ldalakban gyurgyókák, partifecskék fészkelnek. A hazánkban oly 
ritka sarlósfecske a szántódi kápolna tornyában fészkel. Nyári délután sere
gestül csivitelnek és üldözik egymást körben, a kápolna tornya körül. 

Az ürge a száraz legelőkön él. A hörcsög ritka, a menyét, nyest elég 
sűrűn előfordul erdeinkben, de a mezőkön is. 

Nemes vadjaink, a szarvasok csapatokba verődve járnak. Viharként 
i ramlanak át az erdőn, utat, árkot átugorva menekülnek. Értékes agancsaik 
nagy értéket képviselnek. Az őz is gyakori. 

A vadd isznók 20—30-as fa lkákban jönnek ki éj jel a mezőszélre, ahol 
tetemes kárt okoznak a vetésekben. A vadászok ritkítják soraikat. A vad
disznó fa lkákban néha fehér-foltos egyedek is előfordulnak. Talán még a 
makkoltatás idején találkoztak össze ezek ősei a szelíd konda tag ja iva l . 

A szerdai fanapokon megbomlik az erdő rendje. A kocsik, gépkocsik 
zajától , az emberi hangtól menekülnek a vadak. Néha a kis vadmalacok 
is elszakadnak anyjuktól , és magánosan kocogva futnak át az erdei úton, 
búvóhelyet, a sűrűt keresve. 

A borz a bokros erdőrészeket lakja. A rókát méreggel irt ják. Számuk 
erősen megcsappant. 

Az erdei sikló a szántódi erdőkben 170 cm-re is megnő. A sárgás-zöld 
madarász-kígyó ma már nagyon ritka. Mókus mindunta lan akad. Tölgy-
erdeinkben nyáron az énekeskabóca cserreg. 

Az út mellett pannongyík surran, a lombok közt vadgerle s kakukk szól. 
A völgyi utak felett tarka bogáncslepkék és kék csüngő-lepkék táncolnak a 
fényben. 

Csak észre kell venni a szántódi határ természeti szépségeit, hogy gyö
nyörködhessünk bennük. 

Hatalmas parancs, a i elajándékozott falu 

Szántód falucska a földművelés fel lendülésének idején (a X - X I . század
ban) települt be. Mint javakban bővelkedő hely, királyi birtok lett. 

Al ig hogy elhódították a szántódiak a ritka-fás erdőktől a szántásra a l 
kalmas földeket, hatalmas parancs hírét hallották. Nagy változás fog kö
vetkezni rájuk. 

Túl a vízen, a csendes szigeten monostor épül , magasra törő istenhá-
zaval. A monostor tövébe új fa lu telepszik. És nemsokára ők is a monostor
hoz kényszerülnek erdeikkel, mezeikkel, nádas- és halászóhelyeikkei együtt. 
A király a jándékul adja oda földjüket, őket magukat és leendő gyermekei
ket végtelen, örök időkre.18 

De hát mit tehetnek? A király parancsa és az új vallás szigora meghaj-
lásra készteti még a keményebb térdeket és koponyákat is. 
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Szántó falu népét egy napon összeírták. Ezzel az összeírással ugyan 
Somogy fö ld jén maradtak, de egész mezejükkel, erdeikkel, halban, nádban 
bővelkedő vizeikkel, szerény saját javaikkal együtt észrevétlenül átcsúsztak a 
t ihanyi apátság fejhajtást kívánó és verejtékes mun'kát követelő márványlép
csői elé, századokra vagy ta lán egy évezredre is. 

Milklós püspök, a király jegyzője, tömör falú cel lá jában hártyára fekteti 
fel az elajándékozott javakat. ír és fest. A szívét-Ielkét ad ja bele. És a lat in 
szövegbe magyar szavakat is plántál.19 

Az alapítólevélben először Tihanyt írja körül. Azután a foki révet, Holo-
vógy és Törek nevű falukat említ i, majd — va'lószínű Tóköz térségében — 
Sziili-kút és Köveskút néven j ó szénatermő helyeket nevez meg. 

A 7. pontban Szántódot írja le : „ Ismét van egy hely, mely a mondott 
(t ihanyi) egyházhoz tartozik s kezdődik ugyanazon Balatin tónál . A helynek 
neve Kak-Szarrna (Koku-Zarma) s (határa) kiterjed a nagy út ig, mely Kő
ristövére (Keurus-tue) vezet, s innen ismét (visszatér a határ) a már említett 
(Balatin) tóhoz. 

Bármiik foglal tatnak pedig ezeken (a határokon) belül , akár szigetek, 
akár szénának alkalmas földek vagy rétek, kétségkívül azon egyházéi. Ugyan
oda tartoznak továbbá amaz egyház szolgái a földdel és halászatokkal, me
lyet e lőbb a többi néppel együtt bírtak. 

A körös-körül levő sok fa pedig az említett király részéről az ő jobbá
gyainak (tisztjeinek) keze ál tal átadott ugyanazon Istenházának (a t ihanyi 
egyháznak)".20 

Szántód környékén még két helyet említ az írás a Balaton part ján és 
szigeten: Pot-vejsze és Szék-vejsze nevezetű halászóhelyeket, nádashelyeket. 
Azután pedig a többi somogyi fa lu 'leírása következik. A végén sorolja fel a 
to lnai és veszprémi birtokokat. Végül így összegezi az adományokat : „Van 
tehát húsz eke föld (1 eke = 12л hold, 864 ölével számítva), hatvan ház, 
népével, húsz szőlőműves szőlővel, húsz lovas szolga, tíz halász, öt lovász, 
három gulyás, három juhász, két kanász, két méhész, két szakács, két tímár, 
két kovács, egy aranyműves, két kádár, két molnár malmokkal (örvényesen), 
két esztergályos, egy mosó, egy szűcs, tíz szolgálóleány, ezeken kívül har-
.nincnégy hírnök lovakkal" . 

A zárszó elmondja, hogy a felsorolt javakat szabad ajándékozással adták 
a monostornak. 

Az alapítólevelet így írták alá, az a lábbi fo rmában : + Benedek érsek 
je le + Mór püspök jele + Kelemen püspök jele + Lázár apát jele + Zache 
(Zacheus) nádor je le + Vojtek ispán jele + Gi lkó ispán je le + Miklós püs
pök je le 

A N D R Á S K I R Á L Y 

+ Lutovic (Ludvig) ispán jele + Nane (Nana) lovász jele 
+ Ernei (Ernye) ispán jele + András ispán jele 
+ Márton ispán jele + Celu (Csele) jobbágy jele 
+ Vid ispán + Gupán (Koppány) bíró jele 
+ Éliás ispán jele + Preca 
+ Fancel (Fancsel) bíró jele 
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Az alapítólevelet így zárták le: „Kel t az elölmondott leggyőzedelmesebb 
fejedelem és a vele uralkodó legnemesebb Béla herceg szerencsés uralko
dásának kilencedik esztendejében". (1055)21 

Az alapítólevél csak nagy vonásokban írja körül a szántódi birtokot. Egy 
1092-ről keltezett hamis oklevél részletesebben mondja el , hogyan jár ták be 
a király emberei Szántód határát : „Kezdték először a Balatonnál egy árok
ba n, a melyből nádason át ki menve, föl jutottak egy földből való határjelhez, 
innen a nagyúthoz, a hol nagy követ talál tak határ je lü l ; aztán dél felé föl-
menve árokhoz értek, a melyben fölfelé menve és végül dél felé a hegyek 
tetején haladva el jutottak egy úthoz, a mely a végén elágazik; a felső úton 
nyugatra fordulva leszálltak a Vizes vár nevű helyre, onnan pedig arra az 
útra, a melyen át el jutottak egy másik útra, ezen nyugat felé emelkedve 
megérkeztek egy keresztúthoz, a hol földből való határjelek vannak. Ezen 
úton jó darabon menve, lejutottak egy völgybe, onnan arra az útra, a me
lyen a Kőröshegyről (Keurushig) Szántódra járnak az emberek, s ezen az 
úton elérkeztek földből való határjelekhez, onnan a nádasokon át Földvárra 
(Feuduar), aztán az úton megérkeztek Szárszó birtok határához".22 

Sokáig t i tok maradt, hogy honnan indult ki ez a határvonal a Balaton 
mellől. Ami Szántódnak keleti határa volt, ugyanaz volt Zamárdinak a nyu
gati határa. De a Balaton mellett minden jel elmosódott. Végre 1962 nyarán, 
a vízvezetéki árok ásásakor megtalálták a széles, mély árok helyét, a zá
rnárdi Zöldfa utca vonalán. Zsíros fekete földet szeltek át itt az ásók vagy 
tíz méteren keresztül. A fekete föld az évszázadok alat t elkorhadt, idesodró
dott növényi részekből képződött több méternyi vastagságban. Az árok irá
nya a Bánfalvi-féle telken most is követhető. 

Innen indul t tehát a határvonal — nádason át — a „nagy kőhöz", vagyis 
a Szamárkőhöz, majd a Kőhegyen át a Vaskereszt irányába dél felé, onnan 
a Vízvári-cseren át a kőröshegyi Tekenyős-völgybe, majd a kőröshegyi—szán
tódi úton át, réteken és nádasokon keresztül a földvári oldal nagy kőrisfá
jának tövére, onnan a Gönye-tető síkjára, ahol elkezdődött a szárszói határ. 

Szántód fa lunak tág, nagy határa volt. A török idők alat t azonban bir
tokának jó részét elvesztette. Kőröshegy túlélte a veszedelmet, így a szán
tódi birtokokból főképpen Kőröshegy gyarapodott. 

Szántód ma Zamárdihoz tartozik. Mai határa — ha meg akarnánk von
ni —, a Kőrishegy nyugati gyepűjétől a somosi sétány vonaláig tart . Észa
kon és nyugaton a Balaton határol ja. Déli része erdővidék, amely majdnem 
Tótoki- lapig, a Gyíkos-nyáras kis hídjáig lenyúlik. 

Szántód korábbi neve, Kak-Szarma nem magát Szántódot jelentette, 
hanem inkább azt a földnyelvet, amely Zamárdi irányából a Rév felé be
nyúlt. A benyúló földnyelven, szarvon, mocsaras, ragadós (kakás) földút ve
zethetett, innen eredhetett e név. Как - török szó, ragadós sarat jelent. (Fel
ső-Ka k-puszta, Somogyban — nagy halastóval — is innen vehette nevét.) A 
földnyelv hegyesedő a lakban, szarv-alakúan nyúlt be a Balaton vizébe. Ma 
így hangzana e név: Kak-Szarva, azaz Tó-öble-karéja. 

Midőn a kis falu népesebb lett, az erdőktől hódított el nagyobb darab 
földeket, régi nevét elhagyta. Új neve Szántó falu lett, ami a szántószolgák 
faluját je lent i . 
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SZÁNTÓD HATÁRVONALA AZ 1092-BEN KELTEZETT HAMIS OKLEVÉL SZERINT 



Az apáiság népei Szántó faluban 

1211-ben, az alapítás után 150 évre, az apátság nagy összeírást végez
tetett Zala, Veszprém, Somogy és Tolna megyékben levő bir tokain. Hogy 
Szántódot el tudjuk helyezni a birtokok sorrendjében, és hogy értékét meg
értsük, szükséges, hogy nagy vonásokban a többi falu lélekszámát is meg
említsük.23 

Füred környékén levő bir tokok: Tihany 74 háznéppel, Aszófő 15, Szőlős 
7, örményes 11, Udvari 6, Fülöp 4, Örs-Kál 2, Dörgicse 3, Vászoly 2, Pécsei 
11, Füred 9, Kék 16, Papsoka 18, Arács 20 háznéppel. Tihany kivételével mind 
apró falvak. Ha egy háznépet hat főnek veszünk, (3 férf i , 3 nő) a 14 hely
ségben összesen kb. 1250 fő lakhatott. 

Somogyban ekkor 9 fa lu t írtak össze. Idők folyamán 40 birtoka is volt 
az apátságnak Somogyban, de nem egyidőben. A falvak száma 10-26 kö
zött mozgott. A legnagyobb és legnépesebb birtokai itt voltak az apátságnak. 

Török (Törek) 250 lélek, Szántó 200, Teleki 50, Csopak (Gamás mellett) 
110, Boglár 20, Gamás 380, Gyótán túl i Ság 36, Füzegy (a későbbi Kisbár-
apáti) 226, Iga! 20 lélek, összesen: 1286 fő. 

A kimutatásból látjuk, hogy Törek, Gamás és Füzegy milyen nagy fa l 
vak voltak és mindjárt utánuk Szántód következett. 

Veszprém megyéből Somlyó-Szöliőst és Beréndet említi az írás, kb. 300 
fővel. Tolnából Fadd szerepel 200 lakossal, Martos 220, Kolon ugyancsak 220 
lakossal, összes tolnai háznép 640 fő. Egyebütt levő birtokok: Besenyő (a 
Duna mellett) 180 lélek, Morotva 54, Bárányos 30 fővel, összesen: 264 fő. 

A felsorolt 31 fa lu lakossága a becslések szerint: kb. 3740 fő. Az össze
írok a munkabíró nagyapával kezdik, majd ennek f iait, végül ezeknek f iai t 
említik.24 Az összeírások kb. 2000 ősi, szép magyar nevet őriztek meg szá
munkra. Női nevek - Tihanyt kivéve — az összeírásban nem szerepelnek. 

A szántódi összeírásban két jobbágyház és huszonöt udvarnokház szere
pel. A jobbágy szó ekkor még tisztet, tisztséget, megbízatást, hivatalt je len
tett. A jobbágyok mérték ki a földet, ál lapították meg a határokat s köte
lességük volt, hogy az apátot útjain elkísérjék.25 Valószínű, hogy részt vet
tek a földművelés és egyéb munkák irányításában is. 

Az udvarnokok az udvart, azaz a t ihanyi monostort szolgálták. Az ud
varnokok kötelessége volt, hogy az apátságot fél évre való liszttel ellássák. 
Ezenkívül felváltva egy-egy hónapot szolgáltak a kenyérsütő műhely ud
varában is. Segédkeztek a fahordásnál , vízhordásnál. Munkájuk leteltével 
visszatértek családjuk körébe, és a földek megmunkálását végezték. Ezenkí
vül halásztak is, az apátot látogatása alkalmával megvendégelték, neki a ján
dékokkal kedveskedtek26 

Az apátság összes udvarnokainak harmadát Szántód adta. Ha egy 
családra három férfit számítunk, ezekhez vesszük a nők és a gyermekek 
számát, úgy az egész falu lakosságát 200-220 főre becsülhetjük. 

Az udvarnokok a jó szántódi földeken megtermelték a maguk gaboná
já t meg az apátságét is. A gabona átszállítása télen-nyáron nehézségbe üt
között (vihar, jég , olvadás). Az őrletést az örvényesi malmokban kellett vé
gezniük, így elég távol voltak családjuktól . Munkájuk, szolgálatuk nem le
hetett könnyű. 
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A Szántódon összeírt jobbágyok és udvarnokok neveit szó szerint közöl
jük, hogy e régi szép nevekben gyönyörködhessünk.27 

„Az egyház jobbágya i : Bene f ia i , Borid a maga f iaival Michel le!, Prid-
del, Györggyel s (Borid) testvérei János, Jovánka (Ivánka); Tamás f iai Taga
dó, Bencse. 

Udvarnokok: Ecse f ia i , Ös a maga fiaival Szentővel, Bencsével, (Bene-
sével), (Ös) öccse V ő d ; Bikka (Bicca, Bitka) f ia Vőd ; Karácson f iai Tertő, 
Csukka (Sucoa), üke (Ikeh); Mikese (Micsee, Micussa) f iai Mancs, Micskér; 
Farkas f iai Vitér, Böjtös, Atyák, Tüze; Csorna fia Izsép, a maga fiával Bol-
csóval, Bakkával; Szegező (vagy Szekecső) f ia i , Pétör a maga fiaival Tiva
darral , Karácsonnal, Menczcel, ürgével , (Péter) testvérei Lórencz, Tárcsa, 
Tüze (Tisza?); Nyög (ő) fia Bene a maga fiaival Viggal , Herviggel, Kalászi
va l ; Győző f ia i , Madaras, Unoka, Péntök; Mégyő f ia i , Karácson, a maga f iá
val Mihál lyal és Cenke; Majs f ia, Váró a maga fiával Gyöbénnel ; a testvé
re Rojt a f iaival, Böjtössel (Bojtos?), Ányánna l ; a harmadik testvér Kerös; 
Csarnok f ia Szimirák a maga fiaival Hódossal és Főkével; János f ia i , Vid a 
maga fiaival Lőrenczcel, Tompával, Szőlőssel, Rekével és Toppá; Bölcs f ia i , 
Csima a maga f iával Kozmával és testvérei, Vaska, Hetye; Árod f ia i , Szele 
a maga fiával Babbal, Szemmel és testvérével Gabáva l ; Bizatlan f ia, Ki-
lyén; Cseme f iai Szangod a maga fiával Váróval és öccse Malod a maga 
fiával Vásárra l ; Hiszi f ia Rost a maga f iaival, Csekiddel és öccseivel; Köles-
sed, (Kölesd) f ia Boda (Bodza); Sebestyén fia Böncső és öccse; Kéjes fia 
Böjtös (Bojtos?) Kercsén f ia Krisztyén; János fia Mihály . " 

Ilyen szép nevű elődök haj ladoztak a szántódi földeken és a t ihanyi 
udvarnál, hogy kemény munkával uruk és népes családjuk számára a min
dennapi javakat előteremtsék. 

Megfáradt poraikat — valószínű — a szántódi dombtető takar ja. 
Olvasás közben el tűnődünk, hogyan is születhettek ezek a ma már kü

lönösnek tűnő, régi magyar nevek. 
Tudnunk kell, hogy abban az időben még nem voltak kialakult veze

téknevek, családnevek. Az embereket az egyéni tu la jdonságaikról , születési 
körülményeikről vagy bizonyos szokásokhoz ragaszkodva nevezték e l . 

A családnevek csak a XIV. században kezdenek (kialakulni.28 A régi for
mát, pl. Miklós fia Pál, vagy Paska fia Sebestyén, a rövidebb, ú jabb forma 
váltja f ö l : Miklós (ez az apa neve) Pál (ez a f iúé). Vagy: Paska Sebestyén. 

A foglalkozást je lentő nevek is szerepet kapnak, de megfordítva. A 
Mihály deák, Pál szabó névből alakul ki a Deák Mihály, Szabó Pál névalak. 
Később a származás helyének megnevezése is a névbe kerül, p l . Karády 
Miklós, Szalay (zalai) Gergely stb. A XVI. század végén már a maihoz ha
sonló'nevek uralkodnak: Kiss Mihály, Gyönködi Gábor, Török Ambrus stb. 
A XVII. században terjedt el , főleg a magasabb tisztséget viselő, vagyono
sabb családok körében a Győrffy, Pálffy, Gyulaffy stb. név. 

Az összeírás nevei között sok idegen nevet is ta lálunk. Ezekkel nem 
foglalkozunk. Ezek eredete a népek keveredésében keresendő. A György, 
Tamás, János, Péter, Mihály, Sebestyén, ta lán a Bene (Benedek) stb. neveik 
latinos eredetűek. Adásukban az egyháznak lehetett nagy szerepe. 

A többi név eredetére csak a hagyományok a lap ján következtethetünk. 
A Tagadó név nyilván azt fejezi ki, hogy e név viselője vagy annak ap ja , 
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őse valamit letagadott. A név így öröklődött. Böjtös: ta lán édesanyja böj
tölt, hogy a szülésen szerencsésen átessen. Vagy már a felnőtt ember kap
ta ezt a nevet, akinek keresztelése előtt böjtölni kellett. (A jak i Szt. Jakab 
kápolnában levő medencében még felnőtt embereket kereszteltek.) 

Tüze: ta lán fe l lobbanó természetű ember volt. Vagy a legtüzesebb hó
napban, jú l iusban látta meg a napvi lágot ; vagy a nádasokat gyúj togatta. 

A Kölessed, Bab, Szem, Szőlős stb. nevek adása honfoglalás kori szo
kásokra vezethető vissza. Az édesanya köleskását, babot, egypár szem sző
lőt kívánt meg, amit lehetőleg meg is szereztek neki. A magok evése az 
akkori hiedelem szerint a termékenységet fokozta. De régi magyar szokás 
szerint, hacsak ezekről álmodtak is, kicsinyeiket így nevezték el . Innen szár
mazik az Árpád, Borsod, Búzád, Babod stb. név is.29 

A Péntek, Karácson, Vásár nevű emberek születése péntekre, kará
csonyra vagy a vásár napjára, azaz vasárnapra esett. 

A Hódos, Váró név ta lán a születést váró, holdvilágos éj emlékét őrzi. 
Bizatlan, Nyög (ő), V íg : az első bizalmatlan, megbízhatatlan egyént, a má
sodik nyögdécselő beteges embert, a harmadik vidám, nótás-füttyös legényt 
jelenthetett. 

Farkas: ő vagy valamelyik elődje bátor ember volt. Vagy ősüket a far
kastól származtatták, ü r g e : e név viselője személyiségét fejezte ki. Jelenték
telen, szürke, futkározó, mindenhez hozzákapó, gyűjtögető ember neve le
hetett. Madaras : fészekkereső, madarakat befogó ember neve. Csukka: szen
vedélyes halászé, szigonyosé, aki t i losban fogta be a vacsorára valót. Ka
lászi, Mégyő, Kerös: kalászoló, kalászgyűjtő, a második a megbízatásban e l 
járó, a harmadik keresgélő, ta lán kincsásó embert jelenthetett. A Tompa és 
a Bölcs név hordozójának szellemi képességeit fejezhette ki. A Kéjes köhö
gő, köhécselő, ,,hektikás" ember neve lehetett. A Vaska és Makk nevet 
makkegészséges, életerős, „vasgyúró" kisfiú neveként adták. 

E névanyag tekintélyes része a családi köteléket, rokonsági kapcsolatot 
vagy a származást je lö l i . Ecse: (Ecscse) a kisebbik fi-testvér neve. (Balaton-
henyén a legújabb időkig az idősebb asszony a rokon fiatalasszonyt ö c s é m 
nek szólította. (Ös : hasonlított valamiben az ősre, akire még az élők visz-
szaemlékeztek. V ő d : a benősült férfi neve. ü k e : (nagycsaládban) a legöre
gebbnek az ükunokája. 

Az Egyed, Első, Hármas, Unoka stb. nevek a születés sorrendjére utal 
nak, valaki elsőnek, harmadiknak vagy unokának született. Egyed = egyet
len gyermeket, egykét jelenthetett . 

E régi nevek eltűntek a századok folyamán. Némelyükük azonban csa
ládnév vagy helységnév formájában ma is él. Ki hinné, hogy a Paska (Pascal 
= húsvét) Böjté, Bene, Farkas, Márkus, Boda, Vida, Berta, Bőd, Papp stb. 
családnevek még ebből az időből származnak! (A papok ebben az időben 
nősek voltak, az apátság falvaiban szolgáltak, innen a sok Papp nevű csa
lád.) 

Helységnevekben maradtak fenn ezek a nevek: Cséb, Tarczal, Gyóta, 
őszed, Csorna, Hódos, Vid, Szőlős, Vaska, Hetye, Szele, Kölesd, Lőkös, Bá-
bony stb. Hazánk térképén még sok ehhez hasonló helynevet ta lálunk. Ezek 
mind a szép nevű elődök emlékét idézik. 
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Szántód csendes és viharos századai 

Az 1267. évben kelt pápai bulla már fa lunak nevezi Szántódot, az e l 
következő háromszáz év alat t mégis hal lgatnak róla az írások. Ezen idő 
alat t a mohácsi vész idejéig huszonöt apát és kormányzó váltotta egymást a 
t ihanyi apátsági székben, akik főleg a birtoko'k visszaszerzésével és egyéb 
peres ügyekkel voltak elfoglalva. Az apátság egy évi összes jövedelme ezek
ben az években 100 arany forintot tett ki. Ebből azt látjuk, hogy a birtokok 
elhanyagolt á l lapotban lehettek. 

A mohácsi vész után a várak jelentősége megnőt t A király kivette a 
várakat a gyenge papi kezekből, és királyi várnagyoknak adta azokat. A 
tihanyi várral is ez történt. A várat megerősítették. Az egymást váltó várka
pitányok a vár fenntartásához szükséges javakat nemegyszer erőszakos fog
lalások útján szerezték meg a közvetlen környékről. A foglalásokat Takaró 
Mihály kezdte Füred környékén, Gyulafi László pedig még nagyobb zsaro
lással folytatta azokat.30 E foglalások később Somogyra is átterjedtek. 

Buda eleste után nemsokára Pécs, Ozora, Simontornya, Fehérvár is a 
török martaléka lett (1541—1544). E nagy veszteségek után a török egészen 
a Balaton széléig terjesztette ki uralmát.31 

1544-ben Endrédet járási székhelynek tették meg, és palánkvárat emel
tek a falu nyugati o lda lán. A várban 130—150 főnyi katonaság állomásozott. 
A legénység várőrzőkből, gyalogosokból, lovasokból és martalócokból ál lott. 
A martalócok rablócsapatai végigfosztogáttók a vidéket. A várnak néhány 
kisebb ágyúja és kis létszámú tüzérsége is volt, csupán megfélemlítés cél
jábó l . Az ágyúkhoz való golyó al ig-al ig akadt. 

1554-ben a katonai szervezet erősítésére Koppányban területi parancs
nokság, szandzsák létesült. Ál lomásai Karódon, Fokon és Bolondváron (Sze
mesen) voltak. Fokon kisebb hajóhad is vesztegelt. 

Körös-várost (Kőröshegyet) is járási székhelynek jelölték ki, ehhez tar
tozott Szántód is. A két járási székhely közé szorult falucska vergődése, ke
serves élete csak most kezdődött. Szántód környékén az élet megváltozott. 

A színes ruhákat viselő török görbe karddal, övében kétélű késsel fe l 
fegyverkezve jár t . A lovas lándzsát hordott, és íj jal is fel volt szerelve. A 
török a magyart ellenségnek tekintette és szabadon gyilkolhatott, rabolha
tott, gyújtogathatott. A török földesúr — a szpáhi, aki kimagasló vitézségéért 
néhány fa lut vagy várost kapott — szabadon rendelkezett a család, az asz-
szony és о gyermek sorsa fölött.32 

A sokféle adó, bírság, harácsolás, ingyen munka, továbbá a fuvar, a 
vendégeskedés követelése lehetetlenné tette a jobbágy boldogulását. A hó
dolt és be nem hódolt falvak között nem voltak meghúzható határvonalak. 
Á l landóan folyta'k a végvári csatározások. Fonyód, Tihany és Szigliget a vég
sőkig védték függetlenségüket. 

Szántód, helyzeténél fogva a csatározások, súrlódások vonalára került. A 
Balatonon való átkelés lehetősége miatt itt élénkebb volt a f igyelem, sű
rűbben megfordultak a járőrök, kémek, felderítők, szabad rablócsapatok. A 
Balaton jegén történő jövő-menő támadások, a végváriak dúlásai , a hara
miák fenyegetései és gyújtogatásai sem kímélhették meg a kicsiny falut. Csak 
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a sűrű bozót, a nádas mélye és a mocsár adhatot t némi időre menedéket 
a megpróbáltatások idején, 

Dél-Somogyban még terjeszkedett a török, lángokban ál l tak a falvak. 
Ujabb és ú jabb hírek érkeztek a szörnyű pusztításról: 

„Az terek a Kapós vizén gátat cs i ná l t a to t t . . . Kapósban kevesen van
n a k . . . szöknek b e l ő l e . . . " 3 3 „Mostan Pécsett egy bég v a g y o n . . . Bosznay 
Basát és az Budai Basát várják . . . Babócsát megszállni akarják . . . Csurgót, 
Berzencét akarják bevenni, azután Sziget ellen i n d u l n a k . . . számtalan ha
jó juk van vizén . . . az egész Török ország felzendült, mind utánunk jő . . . " — 
írják a korabeli jelentések.3'1 

1554 novemberében Szántód térségében is nagy a mozgolódás. A török 
a foltyonosan akadékoskodó Tihany várát akarja megkapar in tan i : „Éjféltől 
kezdve felesteken (fölöstököm = reggeli) korig Tihanyt öreg álgyukkal mind 
lőtték . . . " — jelent i a várkapitány.35 

Közben Kaposvár fa la i t is törették, Korotnát, Bajomot, Mernyét fe l 
égették, Babócsa is elesett.36 Szigetváron a védők meggyújtották a sok fát, 
amit a török a várárokba hordatott. Most bosszúból Kálmáncsefoiből vittek 
ki ezer embert, asszonyt zsákokkal, kosarakkal és velük az árkot földdel tö l 
tetik.37 

A fejérvári és a koppányi sereg a vad természetű Magyar Bálint várát 
nyomorgatta Fonyódon. A bég még Karódon pihent. Arszlán béget várta és 
a budai hadakat. 

Szántód e vészes időkben lassan elsorvadt. 1557-ben még Tihany várá
hoz tartozott. 1564-ben a nyitrai püspöké, de teljesen fel van égetve. 1572-
ben már puszta. Kevés szőleit, földjei t Báthory István nagyságos úr kőrös
hegyi jobbágyai művelik.38 

Szántód pusztulása 

1573-ban, ta lán az apátság szorgalmazására, Szántódnak újra tizenöt 
háza van.39 Lakói : Kálmán Bálint, Szabó Imre, Vincze Gergely, Nemes Balázs, 
Bodor Bálint, Józsa Márton, Nagy Bertalan, Márkus Anta l , Sebes János, Már
kus Lukács, Márkus Benedek, Bodó Pál, Enyi Gá l , Fonó Péter és Éljás Balázs. 

Négy év múlva, 1577-ben már csak hét háznép lak ja : Boltács János, 
Kőrös Gergely, Bódog Kelemen, Bódog Pál, Gáspár Fábián, Pap Orbán és 
Kerekes Balázs. Vajon hova lehettek az előbbiek? Meghal tak? Elfutottak? 
Rabságba mentek? 

A lakosság száma egyre fogyott. 1580-ra Szántódnak már csak két háza 
maradt.40 A nyolcvanas években megélénkültek a harcok. 1582-ben a török 
átkelt a Balaton jegén és Kemenesalját pusztította. 1583-ban viszont Istvánfy 
István Ali koppányi béget verte meg és el is fogta. 1586-ban Nádasdy Ferenc, 
Kanizsa birtokosa a Balaton jegén átkelve bevette Koppány várát, azt kira
bolta és fel is égette.41 

Piski István t ihanyi várkapitány is nemegyszer megzavarta a törökkel való 
jobarátságot. 1587 jú l iusában elűzte a környéken uralkodó Wrucz oda-basát 
(az egy szobában lakó janicsárok vezetőjét) Endrédről.42 
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Szántód ekkor már egy év óta Oszmán Szinán nevű török vitéz hűbér
birtoka volt Bálványossal, Bárral (Kisbárapáti), Nagy-bogyánnal (Nagy-baty-
tyán?) együtt. Oszmán azért kapta ezen birtokokat, mert - mint az írás mond
ja - vitézül harcolt a Szolnokra támadó István (?) nevű „átkozot t " el ien. Osz
mán évi jövedelme 10 000 akcse volt.43 

Rudolf császár nem újította meg a békét a törökkel, és kitört az ún. t i 
zenöt éves háború. A vad csatákban 1593-tól 1606-ig a környék igen sok falva 
tel jesen elpusztult. 1609-ben Szántód nevét is a felsorolt puszták között ta 
lál juk. 

Piski István tihanyi várkapitány híres számadáskönyvében Szántód neve 
már nem is szerepel (1585—89). 

Egy emberöltővel később, 1633-ban azonban újabb hírt hal lunk róla. A t i 
hanyi apát, hogy birtokpöreihez pénzt szerezzen, Szárszói Somogyi János t iha
nyi várkapitánynak adja zálogba Szántódot, hatvan magyar forintokért.44 

Somogyi majdnem harminc éven át használta a birtokot, midőn 1661-ben 
végrendeletében így rendelkezett: ,.Vagyon a Balaton szélén egy Szántód 
nevű pusztám, melyet vettem volt zálogba ezelőtt való apátúrtól minden fizetés 
nélkül. Az én kimúlásom után visszaszálljon ily condi t ióval : Mivelhogy Gyugy 
és kőröshegyiek hatalmaskodásokért megkárosodtanak, bírhassák azok négy 
esztendeig minden adózás nélkül, minthogy én is azon haza (vidék) f ia va
gyok. Azonfelül megnevezett Szántódhoz vagyon egy halastó, mely ugyan 
szántódi tóna'k neveztetik; az is ugyan t ihanyi apátúr uramra visszaszálljon 
ily condit ióval, hogy a t ihanyi mostani kapitány Kertely (Kethelyi) János uram 
négy esztendeig bírhassa, s fele proventussána'k a pápai paulinus páterek
nek és öcsémnek, Szárszói Somogyi Istvánnak fölszolgáltassék." 

A végrendeletből kitűnik, hogy Szántód még mindig mint várbirtok sze
repel. Somogyi halála után ismét a vár bir tokában van, és mint várbirtokot 
szokás, valószínű a vár emberei művelik. Lakottságáról feljegyzés nem ma
radt, ö t ven éven át ismét nem hal lunk róla. 

Neve csak 1714-ben tűnik fel újra, amikor Reyser Ámánd tihanyi apát 
elt i l t ja Kiüti, Ságvár, Jut, Ádánd, Endréd, Bálványos, Kőröshegy, Nagy- és Kis-
Kapoly nemes és nem nemes lakóit, hogy Lulla, Berki, Jód, Töröki, Jaba, Gyön-
köd, Szántód, Barkó, Kis-Szamárd földjei t ne használják, ezek területén méhet 
ne keressenek, rajtuk ne vadásszanak.40 

A felsorolásból kitűnik, hogy Szántód félszázadon át ismét puszta volt. 
Azt is látjuk, hogy az apátság birtokai közül milyen sok elpusztult. 

Az elnéptelenedésnek több oka van. A királyi és főúri bandériumok tehe
tetlenek voltak a törökkel szemben. A török nem gazdálkodott, hanem a pusz
tán hagyott fö ldet a szomszédos jobbágyfalvak népével műveltette. Fuvarra 
a jobbágy szegényes fogatát vette igénybe, sokszor Belgrádig is elvitte és 
megesett, hogy a jobbágy lovát-kocsiját vagy ö к rét-szekerét sosem látta többé. 
A kisebb mérvű rablások is napirenden voltak. A várból kijövő török orvul tá 
madta meg a védtelen magyart. Különösen a nőket és a gyermekeket hurcol
ták el. A súlyos adózás és a tizedek behajtása megkeserítette az életet. Ért
hető, hogy a falu egy éjjel felkerekedett barmaival, értékesebb ingóságával, 
otthagyta a földet és békésebb tájra menekült.46 

Somogy lakossága a „ fu tások" miatt hihetetlenül lecsökkent. A török idők 
után megmaradt lakosság számát sokan csak pár ezerre becsülik. 
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Az elhagyott, a felégetett falvakat felverte a gyom, dudva, bozót. A fa l 
vak helyét legtöbb esetben csak a lerombolt csonka tornya vagy a templom 
omladéka jelezte. A falvak nevei dűlőnevekké változtak csupán. 

Az apátságnak igen sok birtoka elveszett, elpusztult. Hozzá kellett látni a 
puszta betelepítéséhez. 

Szántód életre kel 

Amikor az apát felemelte szavát a pusztai kóborlók és földfoglalók el len, 
Szántódon már lakhatott egy-két család, és az apát az elt i l tást éppen az ő 
érdekükben tehette. Az 1715. évi első hivatalos összeírás már lakott helynek 
említi Szántódot. Betelepült tehát a sokáig üresen hagyott puszta, amely ettől 
fogva mind fontosabb szerepet tölt be az apátság életében. 

Első lakói Szabó Péter bíró, Mészáros Pál, Tóth István, Pacsai János, 
Komlódi Mihály voltak, akik egyenként három köblös (két köböl 1 hl) jobbágy
telket bírtak. 

Falunak említik a következő évben is, amikor csak Mészáros Pál és Kom
lódi Mihály voltak a lakói. Ugyanakkor megjegyzik a b i r tokról : ,,. . , ezen szán
tódj helynek elégséges szántóföldje, erdeje, rétje és szőlőhegye van, azon
kívül egy halastava is vagyon (a rév környékén) és egy kőház az apáturaság
hoz tartozandó. Helyzete kedvező, három oldalról apátsági jószág (birtok) és 
a Balaton övezi, csak dél felől kell megvédeni a szomszéd birtokosoktól".47 

1720-ban, a második összeíráskor három család lakta: Mészáros Pál, 
Szabó Miklós és Szabó György. Az írás megjegyzi, hogy ezek apátsági szol
gálatban vannak, birtokuk nincs. Két nyomásban gazdálkodnak, a földnek 
csak a felét használják, a másik fele ugarban van. A föld négy- és félszeres 
termést ad. Hogy a határból a foglal takon kívül még mennyit használnak, 
nem lehet tudni . 

Csodálkozunk, hogy ekkor a fa luban csak három család lakott, összesen 
kb. 15-18 fő. Ugyanekkor Karódon 66 fő, Bálványoson 10 fő, Endréden 29 fő, 
Adandón 15 fő, Kőröshegyen 19 fő és Kilitin 24 fő szerepel összlakosságként.48 

fme, ez maradt a török u tán ! 
1726-tól kezdve, a fönt említett „dé l i szomszédok", vagyis a kőröshegyiek 

sok bosszúságot okoztak az apátságnak. Azzal kezdték, hogy saját határuk
ban egy endrédi ember két sertését agyonlőtték, a sertéspásztort pedig meg
verték. Majd az apátsági erdőből tíz szekér karót hordtak el, és elhajtottak öt 
sertést. 1727-ben megrongálták a határjeléket. 

Közben Grassó apát terveket szőtt a jövőről. 1735-ben felépíttette a szán-
tódi domb tetejére a Szt. Kristóf kápoinát. Ez azt jelentette, hogy a majorságot 
feltétlenül fejleszteni akarják. 

A kőröshegyiek tovább folytatták támadásaikat. 1739-ben megdézsmál
ták a nádast. 1740-41-ben (Zamárdi betelepítésének idején) önhatalmúlag 
makkot szedtek a szántódi erdőben. Ma jd fegyveresen mentek Szántód alá, és 
a maguk kívánsága szerint ál lapították meg a határt, s embermagasságú 
földhányással akarták azt ál landóvá tenni . 

Az apát beperelte őket. A bíróság előtt a kőröshegyiek tagadtak és azt 
állították, hogy voltaképpen az apát hatolt be kőröshegyi területre. 
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1742-ben sem nyughattak. A határjeleket megrongálták, a makkot fe l 
etették sertéseikkel. 1745 telén aztán nagy verekedéssel fejezték be folyto
nos zavargásaikat. 

Ügy történt: a zamárdiák és endrédiek nyomoztak az erdőkben, hogy nem 
legeltet-e valaki a t i losban. A kőröshegyiek bizony jó l behajtották sertései
ket a Hármashegy felé. Találkoztak és összeverekedtek a Hosszúhegy tetején. 
A kőröshegyi Torma János odaugratot t lovon és kiadta a jelszót: „Lődd, vágd, 
ö ld, az ördög-te rem tette endrédi emberei t ! " Erre a 'kőröshegyiek, mint a da
razsak mentek az endrédiekre. 

Fitos Gergely endrédi hajdú pedig az endrédieket b iztogat ta: ,,Most le
gyen meg a harc, mert j obb módunk nem volt, mivel kettőnkre s hármunkra 
al ig ju t egy kőröshegyi ember, azért utolsó csepp vérünket kiontani ne bán
j u k ! " És egymásra rontottak. Nagy verekedés támadt, sokan megsebesültek. 
Stájer János zamárdi takácsot agyonlőtték, A kőröshegyiek három sebesülttel 
a verekedés urai maradtak. 

A határsértésekre ál l í tólag a kőröshegyi birtokos, Széchenyi gróf bizto
gatta őket. Később már összetűzésekről nem hallunk. 

Egy időben, 1736-ban az endrédiek is kellemetlenkedtek az apátság! bir
tokon. Az apátság csikósa panaszt tett a főapátnak, hogy háromszor meg
szántott fö ldjét az endrédi kálvinista lelkipásztor meg a mester erőszakkal 
bevetették, learatták és el is vitték. 

1741-ben leltározták a szántódi major t4 9 A leltározás igen siralmas képet 
mutatott. A majorudvarban csupán néhány rozzant kocsit, szekeret talál tak. 
A baromfiak száma is a szegénységet mutatta, összesen 18 lúd, 52 tyúk és 
csirke, 10 réce, 11 pulyka akadt az egész majorban. Ekkor lehetett Szántód 
hanyatlása legmélyebb pont ján. 

Nemsokára azonban a jövedelem emelkedni kezdett. Valaki kezébe vette 
a puszta irányítását. A fő jövedelmet a kukorica, nádhaszon és a rét adta. 
Sertésekből, marhákból 300 for int volt a bevétel. A halastavat évi 50 forintért 
és 5 mázsa halért négy t ihanyi és egy zamárdi ember bérelte. A gubacs jö 
vedelme 150 forintot tett ki.50 

Kik ál lhattak a fel lendülés mögött? Érdekes megnéznünk, hogy az end
rédi rk. plébánia anyakönyvei milyen neveket tüntetnek föl ebből az időből 
Szántódról.51 

1749-ben Fejes, Füstös, Janucsek, Kocsova, Bence, Rózsa és Márk nevű 
családokat említi az írás. 

1751-ben Kovács, Kugli , Szabacsy, Mil ler, 1752-ben Mészáros, 1755-ben 
Lengyel nevű családok voltak Szántódon. 

Húsz évvel később, 1771 körül pedig már ezek: Szabó, Birolt, Szűcs, Var
ga, Német, Szij, Petri, Horváth, Nagy, Lengyel, Pető, Gajer, Szupper, Gott l ieb, 
Bógner, Egréczi stb. 

Nyilvánvaló, hogy a felsorolt családok nem mind a majorság jobbágyai 
voltak. A Janucsek, Kocsova, Kugli, Szabacsy, Mil ler, Szy, Szupper, Gott l ieb, 
Bógner, Egréczi családok vagy bérlők, vagy gazdatisztek, boltosok, vagy kocs
márosok lehettek. Mindenesetre valamennyiüknek érdemük lehet a majorsági 
gazdálkodás megerősödésében. 
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Szántódpuszta lassan talpraál l t . 1777-ben már két nagyobb hajót: is ké
szítettek, hogy azt a vízre bocsáthassák. Ez a forgalom megnövekedését je 
lentette. A révi közlekedés 1784 után már rendszeresen megindult . 

Jövedelmezett a csárda és a vásáron szedett helypénz is. A kőröshe
gyiek a Balatonra való lehajtásért évente negyven kaszást adtak a pusztá
nak. 

1786-ban már 81 katolikus ember lakta Szántódot. Ekkor még inkább á l 
lattenyésztéssel, mint gabonatermeléssel foglalkoztak. Gazdatiszt nem volt 
a majorban. A cselédség feje a gazda vo l t Ezenkívül volt bivalyos, csordás, 
kondás, néhány hajdú és béres is. 

A gazdaság jövedelme egyre nőtt. A zöldségeskert, a nádas, a legelő
bér, a széna, a makkoltatás, a borki/lenced, a pál inka, a dió, a révi kocsma, 
a szántódi tó együttesen szép hasznot biztosított. A legelőkön már 175 da
rabból ál ló gulya legelt. A ménes is felszaporodott,^ mely ménekből és 45 
kancából állott. A makkoltatás virágkorát élte. A sertésállomány igen ma
gasra, 740 darabra szökött fel.52 

Mikor a val lásalap birtokba vette Szántódot - mert II. József rendele
tére feloszlatták a termelőmunkát végző szerzetesrendeket — a gazdálkodás 
ismét visszaesett.53 

Ebben az időben bérelte mintegy tíz éven át Pálóczi Horváth Ádám a 
szántódi birtokot. 

Később Szántód kamarai kezelésbe került.0'1 Fellendítése érdekében épí
tették a berken át a révhez vezető utat. Hozzá 90 öl hosszú, 4 öl széles hidat 
is csináltak az ingoványon, a berek dél i szélénél. Ezen az úton a révet ha
marabb megközelíthették. 

1802-ben a birtok visszakerült a Rend kezébe.55 Ekkor javaslatokat do l 
goztak ki a jövedelem fokozása érdekében. Eltervezték, hogy lucernást léte
sítenek, 100 tehenet, 50 db bivalyt, 400 sertést és 200 üszőt vásárolnak. A 
méhészetet is fejleszteni akarták. Új szekerek beszerzését is tervezték, és a 
cselédség számát is növelni akarták. 

A terv azonban csak lassan, fokozatosan vált valósággá. 

A daloslelkű földesúr 

A szerzetesrendek feloszlatása után az apátsági birtokok ál lami keze
lésbe kerültek. A birtokokat bérbeadással hasznosították. A szántódi birtok
nak olyan bérlője akadt, akit értékes munkásságáért ma is számontart a 
magyar irodalomtörténet. 

Pálóczi Horváth Ádám, a költő és jeles dalgyűjtő az 1780-as évektől 
mintegy tíz éven át bérelte a szántódi birtokot. Ideje jó részét itt töltötte, 
de sokszor megfordult Füreden is, ahol akkor vi l lája épült. 

Pálóczi (1760-1820) a debreceni kol légiumban végezte tanulmányait . 
Szilaj természetű, de kiváló előmenetelű tanuló volt. Előbb ügyvéd lett Mis
kolcon, majd földmérő-mérnök a Dunántú lon. 

Korán megnősült. Feleségül vette Sárközy Jusztiniát, kinek révén Nagy
bajomban tekintélyes birtokhoz jutot t . Házasságában azonban csalódott, 
feleségétől közös megegyezéssel vált e l . 
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Ezután bérelte ki a szántódi birtokot, melyen a gondos gazda módjára 
gazdálkodott . A birtok hasznát inkább a jó rétek,' a Balaton menti és erdei 
legelők adták. Jövedelmének jó része az állattenyésztésből származhatott. 
Gulya, sertéscsorda és juhnyáj lehetett bir tokán. Szántóföldet csak annyit 
műveltetett, amennyit a kis majorság lélekszáma éppen megengedett. 

Pálóczi, csapongó, költői lelkéhez híven, bizonyára sokszor sétált az ár
nyas szántódi erdők öreg fái alatt. Talán a hangulatos erdei tá j súgott fü
lébe egy-egy verssort, édes-bús dal lamot, melyből aztán íróasztala mellett, 
este lámpafénynél tiszta, virági l latú szerel'mes dal vagy harcias kuruc nóta 
született. 

A vidéket járva szorgalmasan gyűjtötte az akkor még dalo l t kuruc nótá
kat és az akkori népdalkincs virágének-átiratait.56 Gyűjteménye párat lan 
gazdagságával és sokoldalúságával tűnik ki. Ebben a saját da la i is szere
pelnek. 

Pálóczi lakása a vidéki i rodalom egyik centruma volt. Nemcsak á l landó 
kapcsolatot tartott fenn Kazinczyval, Csokonaival, Vi rág Benedekkel és a 
nagyhírű, keszthelyi mezőgazdásszal, Nagyváthy Jánossal — és ál l í tólag Ber
zsenyivel is —, hanem barátai is többször felkeresték őt szántódi birtokán.57 

Családias összejöveteleket, i rodalmi esteket rendezett. A vidéki, csendes 
kúria ekkor pár napra megélénkült. Meghi t t jóbarátok, tetszelgő hölgyek vi
dám társaságában hírek, eszmecserék, csendes viták, megbeszélések zajlot
tak le, új alkotások születtek, megvalósítandó gondolatok érlelődtek. Persze, 
a jó vacsora hangulata sem hiányzott, a késő esti órákat versek, dalok, tán
cok, anekdoták jegyében töltötték el. 

A szerény, de mindig zsinóros magyar ruhában já ró és hosszú hajat v i
selő „szeretetreméltó kuruc" — ahogyan Kazinczy Pálóczit nevezte — gaz-
dász, költő, mérnök, teológus, csillagász és jogász volt egyszemélyben. 

Nem mindennapos tehetség lakott benne. Erkölcsei tiszták, szíve jó , tár
sasága igen kedves. A legkényesebb ízlésű dámák is gyönyörködve mulattak 
társaságában — írja róla az életrajzíró. „V íg , pajkos, tréfás, elmés társa lgó" 
- jellemezte Kazinczy. ,,Ö az, k\ magyar hangra tanít ja az erdőket" — olvas
hatjuk Csokonai levelében. 

Pálóczi kuruc érzelmű, nyakas magyar volt. Szeme kigyúlt, mikor ú jabb 
gyűjtésének gyöngyszemeit vagy éppen saját versét olvasta fe l . Ilyen hangu
latos baráti körben hangozhatott fel a Bujdosók da la : „Zö ld erdők harmatát, 
piros csizmám nyomát hóval lepi be a té l , hóval lepi be a tél . . ." Aztán leg
kedvesebb dala következett: „El lopták szívemet, jól érzem, aki el lopta is is
merem: t iéd vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok, édesem". 
Ma jd az egész társasággal együtt da lo l ta : „Lovamat kötöttem piros a lmafá
hoz, Szívemet kötöttem gyönge violámhoz. Lovamat eloldom, mikor a Hold 
fölkel, De tőled, violám, csak a halál old e l " . Magasra csapott a jókedv, mi
kor rákezdtek: „Ej , haj , gyöngyvirág, tel jes szekfű, szarkaláb, bimbós majo
ránna" . 

Verseiben a német szokásokat, táncokat gúnyolta. Dalai kedveltek lettek 
országszerte. A helikoni ünnepségeken rendszeresen megjelent, és ott mű
veit saját maga adta elő. A nőket tisztelte. Már abban az időben úttörője 
volt a magyar nők egyenjogúsági mozgalmának. Jobbágyaival emberségesen 
bánt. A pöffeszkedő, rátart i , de műveletlen uraságokat gyűlölte. Ezekről ír ja: 
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,,Lehetetlen elhinnem, hogy emberi szívhez méltó legyen, magát egy Földes 
Urnák a jobbágy felett mintegy Istenné tenn i " . 

Az egyszerű népet szerette, szívesen vett részt a nép mulatságain, és 
jókedvében együtt járta a parasztlányokkal a népi táncokat. 

Népszerű ember volt. Egyszerre négy megye is táblabírójává választotta 
(Zala, Veszprém, Somogy, Baranya).08 

Csokonai Füreden ismerkedett meg Pálóczival. Még azokban a napok
ban, mikor a nyughatat lan költő szíve mély bánatában így kesergett: „ I t t a 
Hóidnak halvány fényén ja jga t és sír elpusztult reményén egy magános árva 
szív". Csokonai a későbbi időkben is meglátogatta őt bajomi bi r tokán. 

Kazinczy, a zárkózott költő 1789 októberének utolsó napján indult barát
jához Szántódra.59 Nagy nehezen átkelt a réven. Már sötét volt, mikor részeg 
révészlegények kísérete mellett, gyér fáklyavi lágnál, tekervényes útvesztőkön, 
Zamárdi felé elkerülve mély, vermes ingoványokon keresztül jutot tak Szántód 
alá. Este 11 óra volt. Pálóczi fönn volt még és dolgozott. A látogatás két 
napig tartott. November 2-án Pálóczi Füredig kísérte el barátját. 

A csikaszai téglavetőről ekkor, 1794-ben kapjuk az első hírt: „Nemes Vi
tézlő Horváth Ádám Ur, Zala vármegye táblabírá ja törvényesen inteti Nem
zetes Aradi József Tihanyi Ispán Uramat" , hogy a pár éve, a füredi fürdőház 
építésére kölcsönadott 5000 téglát nem adta meg, vele a mai napig adós 
maradt. 

1814-ben a Schönbrunn-palotából Ferenc császár nyomozást rendelt el 
Pál óczi után a Stájer-tánc с gúnydala miatt. A császárt értesítették, hogy 
nevezett nagybajomi birtokán soha nem hallottak ilyen dalt, különben is 
Páióczi már a nyomozás előtt 4 évvel elköltözött Somogyból és petrikeresztúri 
(Zaía megyei) magányában él. 

Pálóczi közben második feleségétől is elvált. Úgy látszik, a házasságban 
nem volt szerencséje. Egyik volt feleségét pl. „k ib í rhatat lan zsarnoki termé
s z e t i n e k nevezi. 

Késő öregkorában egy prédikátor árva leányát veszi feleségül. Kazinczy 
Klára, a harmadik feleség közeli halá lá ig híven gondozta őt. 

A szántódiak Pálóczi nevét nem ismerik. Csak annyit tudnak róla, hogy 
valami író vagy költő volt. 

Vita tárgyát képezi, hogy hol lakhatott Pálóczi Szántódon. A mostani 
kastély 50 évvel későbben épült, abban nem lakhatott. A kasznárház is e 
század elején épült, a volt birkaakol helyén. Ebben sem lakhatott. Van, aki 
a szélesen terpeszkedő, boltozatos, közös konyhás .cselédházat" je lö l i meg 
lakásaként. Az összeköltöztetett jobbágyok lakásában lakott volna? Az épü
let keleti o lda lán egyetlen, kitárható, nagyméretű ajtóval rendelkezett, me
lyen kifelé kavargott a füst. A konyhából csörömpölés és gyermekzsivaj ha l 
latszott. Nyolc jobbágyasszony főzött itt. Ezt a környezetet óhajtotta volna? 
A szobák mind a közös konyhából nyíltak. 

Minden jel arra mutat, hogy a ma „gazda- lakás"-nak nevezett épület 
adhatott neki otthont. E házat valaha „Edeilhaus"-nak, azaz udvarháznak, 
vendégháznak nevezték. Az alápincézett épület, a boltozatos, festett szobák 
a meleg konyha, a szépen ívelő tornác, előtte virágoskert, napos udvar, ez 
felelt meg költői mivoltának. Innen, a nemesi udvarházból irányíthatta ki
csiny birtokát. 
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így néz ki a ha jdani udvarház (Feltehetően ez volt Pálóczi lakása) 

A szántódi dombtető mindennapi sétahelye lehetett, innen szemlélhette 
a Balatont, a gyönyörű tá jat . Szeretett Szántódon tartózkodni. Egyik levelé
ben tréfásan ír ja: ,, . . . az én nyugodalmamnak helye, nekem oly drága la
kás, hogy minden fél esztendőben előre kell f izetnem mind a haszonnak, 
mind a gyönyörűségnek az á r á t . . ."m 

Ha mi, a késői utódok, a szántódi dombon járva az ő kedves dal lamvi
lágában felidézzük szellemét, megértjük, hogy a szelíd Balaton ilelke virág
zása, a háborgó Balaton németgyűlölete volt. 

Jellasics emberei Szántódon 

1848. szeptember 21-én István nádor Szemesig hajózott Jellasics elé, 
hogy jobb belátásra bírja. Mivel a Balaton vizén veszteglő hajón nem volt 
kitűzve a fekete-sárga lobogó, Jellasics nem mert a hajóra menni. A nádor 
meg félve, hogy a hadak fogságába esik, nem mert a partra kiszállni. így 
a találkozó elmaradt. 

A hadak megindultak a Balaton mentén. A falvakat elözömlötték. A ki
éhezett katonák kenyeret, húst, bort keresték a házaknál. A baromfiakat le
lövöldözték, a szilvafákat megkopasztották. Ahol már megvolt a szüret, a 
pincéket is sorra feltörték. Gerendát vettek a vál lukra, neki-neki lendültek, 
úgy zúzták be az évszázados, vastag tölgyfaajtókat. Ahoíl idejük volt, ökröt, 
disznót, birkát sütöttek. 
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A csapat Szántódon az uraságot kereste fel . A jószágkormányzó elébük 
ment, és vendégül látta a tiszteket. No, meg is hal lotta később, hogy milyen 
ember az, aki az ellenséggel egy asztalhoz ül . 

A tisztek, miután a lakomán jó hangulatba jöttek, gabonát, ál latokat, 
bort, pál inkát, vajat, szénát, fát kértek a kormányzótól. A kormányzónak is 
meg volt kötve a keze, mindent ő sem adhatott . Amit adott, nem elégítette 
ki őket. A horvátokban hirtelen fe l lobbant a gyűlölet szenvedélye, és most 
már követeltek. 

Két napon át dorbézoltak Szántódon, s végül is tolvajláshoz folyamodtak. 
Megtehették, náluk volt a fegyver. Az istállókból ál latokat hajtottak el. A 
magtárból megtöltötték a lőszert és élelmet szállító szekér- és kocsikaraván
jukat. Mivel az éjszakák már hűvösödni kezdtek, még az öl farakósból is jó l 
megrakodtak. 

Az egykori jelentés szomorúan sorolja fel a károkat: „Tihanyi apátság 
részérő! 1848. évi szeptember 23-án és 24-én részint követeltetett, részint pe
dig elraboltatott Szántódról" с jegyzékben. A gabonában, á l la tokban, bor
ban, pál inkában, vajban, szénában, fában elvitt értékek összege 9744 ft 
30 kr-t tett ki. A kártétel súlyosan érintette Szántódot és az apátságot is. 

Zamárdin nagy szélben, viharos időben vonult át a sereg, mely másnap 
Siófok és Kiliti között tartott pihenőt. A Szemes felől közelgő utóvéd csapat 
ezekhez akart felzárkózni. A zamárdi erdőkből kitörő népfölkelők azonban 
tönkreverték és szétkergették őket. 

A pákozdi csata után visszaszivárgó horvát katonák közül sokat agyon
vertek a nádasokban, fa lvakban és a szőlőhegyek területén. 

Igy áll tak bosszút rajtuk Magyarországon történt „hívat lan látogatásu
kért".61 

Szántód felvirágzása 

Az apátok a török korban elveszett birtokaik hasznát a megmaradt bir
tokok fejlesztésével akarták pótolni. Szántód, kedvező helyzeténél fogva, a 
kiemelt központi birtok szerepét töltötte be, a környéken levő egyéb uradal
mi birtokok körében. (Zamárdi-Tóköz, Balatonendréd—Jaba, Kapoly.) 

Már a XIX. század elején javaslatot tettek a szántódi birtok gazdasági 
fellendítésére, a gazdaság igazi felvirágzása azonban a század közepére 
esik. 

Grassó apát a lakat lan falvakat népesítette be. Lécs Ágoston nagy épít
kezéseivel Tihany fényét emelte. Vajda Sámuel a szőlőhegyi rendet teremtet
te meg. Szántód kiépítését és mai formáját Bresztyenszky Béla apátnak kö
szönhetjük.62 

Bresztyenszky Béla (1838-1850-ig apát) - mint gyakorlott jószágkor
mányzó — az apát i székből nagy hozzáértéssel, rut innal, újszerűen oldotta 
meg a puszta felépítését, amely azelőtt bizonyára más képet mutatott. A kí
vánt épületeket a megfelelő helyre, tágasán, embernek, ál latnak, gazdasá
gosságnak és a célszerűségnek megfelelően készíttette öl . 

A régi cselédházakat (gerendás házak) felúj í t tatta. 1839-ben a révnél 
nagyméretű, minden igényt kielégítő vendégfogadót építtetett, lábaspajtával, 
nagy udvarral, istállókkal (Révcsárda).63 
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1842-ben építtette meg a „kastélyt" a jószágkormányzó és intéző szá
mára. Az állattenyésztés föllendítése érdekében egymás után épül t f e l : a 26 
öles ököristál ló, a 21 öles tehénistál ló és a 20 öl hosszúságú, tég lából ra
kott sertésól. 

1846-ban az építkezéseket a lóistálló felépítésével gazdagította. Ugyan
ebben az évben készítették el a puszta egyik jellegzetes épületét, a 26 öl 
hosszú, kétsoros kukoricagórét, amelynek al ját szekérszínnek képezték ki. 

A jószágkormányzó lakását a domb északi előterébe, az ökör- és tehén
istállót a majorság déli szélére, a lóistállót és a górét a majorudvar négyszö
gének lezárására az északi, illetve a keleti oldalra építették. 

1848-ban felépült a mai nagy borospince is, a kormányzói lak közelé
ben. Két hosszú folyosóját — kettős T betű szerűen — hátul egy harmadik 
köti össze. A pincében a kőhegyi és egyéb apátsági szőlők borait tárol ták. 

Az építkezésekhez a csikaszai és jaba i téglavetők ontották a tég lá t (T. A. 
jelzéssel). A csikaszai téglavetőben egyszerre 30 000 tégla is izzott. A geren
da- és faanyagot a közeli tölgyesek adták, a góré építéséhez szlavóniai fe
nyőt is használtak föl . 

Az építkezések befejezése után a gyümölcsösöket újították fö l . Gyü
mölcsaszalót is építettek. 

A berken keresztül, a régi út nyomán új töltésutat építettek, hogy a pusz
ta lakóit és fogatosait a nagy kerülőtől és fölösleges időtöltéstől megmentsék. 

A gazdaság fel lendült. A ménes már 1832-ben híres volt. 1848-ban nagy 
hírnévnek örvendett a szarvasmarha-állomány és a bivalycsorda.64 

Ez volt az az időszak — a sok-sok század minden küzdelme után — amely
ben, úgy látszik, tel jesült az alapító király á lma : gulyák méláznak q gazdag 
legelők füvében . . . Ménes vágtat a Balaton menti legelőn . . . Sertéscsordák 
lustálkodnak a makkos erdők árnyában . . . Halászok hálói roskadoznak a 
t e h e r t ő l . . . Jobbágynépek szorgoskodnak az egész ha tá rban ; négyesfogatú 
szilajok után nyikorog az eke és tárul a b a r á z d a . . . Kérges tenyérből hull a 
mag, bokrosodik a búza, á r p a . . . Ma jd peng a kasza, csorbul a sarló, az 
aratás érleli k incseit . . . A kaszálókon is nehéz rendek sorakoznak. , . A szé
rűskertekben emelkednek az osztagok, a nyomtatás monoton üteme ha l l i k . . . 
A kőhegyi szőlőkben zamárdi, endrédi emberek, asszonyok, lányok haj ladoz
nak a tőkesorok között, hogy az Európa-szerte híres „zöldszi lváni" olajos-zöl
des bora majd a palackokba kerülhessen. 

Jószágkormányzók, intézők, kasznárok, uradalmi majorgazdák irányítják 
a széles körű munkát, hogy egy szem gabona félre ne essen, egyetlen ál lat 
el ne hul l jon, az erdő is adja ki lelkét, hisz a határt gazdag, évszázados hu
musz fedi, eleget pihent már. Az emberek is szívósak, hisz ők is ebből a 
televényből fakadtak. Együtt nőttek, erősödtek a vadon nőtt d iófákkal , ame
lyek a gyepű bozótjában is megerősödtek, és gazdag termést hoztak. 

És a nép, a hajdani jobbágytisztek, udvarnokok késői unokái, összeke
veredve más vidékről ide telepedett, munkát és megélhetést kereső csalá
dokkal , végre biztos gyökeret vertek ezen a birtokon, mely erejüket kihasz
nál ja ugyan, de este a cseléd mégis elégedetten tör l i le homlokát, ha meg
látja családja asztalán a párolgó ételt, s megszegi a kenyeret, amit asszo
nya sütött, és amit az asztal köré települt, egymást követő gyermekek és a 
f iúi szeretetből eltartott kiszikkadt, remegő öregek úgy várnak. 
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Szántódpuszta felvirágzott. Gazdag hozamú, szépen elrendezett, kar
bantartott minta birtok lett. 

De vajon a felépült, megcsinosított major mit ért volna az erős és hű
séges munkáskezek nélkül? 

Szántódon megáll a vonat 

A múlt század második felében, a gazdasági élet fellendülésével vasút
vonalat terveztek a Balaton mentére. A tervről ezt írták az akkori lapok: „So
mogyban egy társaság van a lakulóban, mely Pestről Székesfehérvárig viendő 
vaspálya vonalat a Balaton déli o lda lán Somogyon keresztül Nagy Kanizsáig 
elvezetni óhajt ja . . . még nem hamar lesz eldöntve, hogy ezen út a Balaton 
somogyi, vagy a veszprémi o lda lán viendő-e? . . . Somogyban a Balaton mel
letti téregyenesség, a Somogyból mil l ió forintra hágó kereskedelmi gabona, 
mintegy 12 000 mázsa gyapjú és temérdek dohány előnyt adnak Veszprém 
vidéke fölött."65 

A terv 1861-ben megvalósult. Elkezdték építeni a Budapest-Nagykanizsa 
közti vasútvonalat. A környék lakói részt vettek a vasútépítésben. A férfiak 
fö ldmunkát végeztek, töltést emeltek, árkot ástak. Az asszonyok, lányok kis 
famelencékbe válogatták az öregebb kavicsokat a közeli kavicsgödrökből, és 
a töltésre terítették. 

Szántód ál lomást kapott, de csak azért, mert itt volt az apátság birtoka. 
Siófok után itt ál lt meg először a vonat. 

Mikor elkészült a pálya, végre jö t t az első vonat. Érkezését mindenhol a 
kíváncsiak tömege várta. Zamárdin végigál l ták a domboldal t , zászlót lenget
tek és kiabálták, hogy „ é l j e n ! " Volt, aki imakönyvet vitt ki és letérdelt, mi
kor a vonatot érkezni látta. 

A szántódiak is kiszaladtak a pusztáról, hogy megnézzék az első vona
tot. „Amikor az első vonat jött , mesélte Fehér Lajos bácsi, édesanyám majd
nem megful ladt. Édesanyám ugyanis Szántódon született. Mikor az első vonat 
jött , mint afféle gyerek, az ebédtől ugrott fö l , kifutottak a jelzőtáblához, hogy 
megnézzék a vonatot. De a töltöttkáposztát sem akarta otthagyni, a gombó
cát szorongatta a kezében s közben ette. Futás közben nagyot ta lá l t harapni 
és majdnem megful ladt a gombóc köpenyétől." 

Később már megszokták az emberek a vonatot, de nem szerették, mert 
drága volt. Az urakat az ál lomáson hintó várta, a szegények gyalog vitték el 
portékájukat a siófoki piacra és visszafelé is gyalog jöttek, hogy a vonatkölt
séget megspórolják. 

Szántódpuszta jellegzetessége 

A majorságok általános képéhez tartozik, hogy a négyszögletes, tág ma
jorudvart, melynek közepén a nagy t rágyadomb terpeszkedik, istállók, cse
lédlakások, magtár, távolabb pajták és szérűk veszik körül. A majorudvaron, 
az istállók és lakások közelében volt a súlyokkal, kölöncökkel megterhelt gé
meskút. A majorudvarból aztán több irányban is vezet az út kifelé. Az épü
letek hátterében vagy a mezőre vezető utak mentén vannak a konyhakertek 
kijelölt, ál latok ellen tüskegyepűvel védett területei. 
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Szántódpuszta sokban különbözik a többi majorságoktól. Egyedülálló 
jellegzetességét a következő vonások szabják meg : 

1. változatos térszín; ; 
2. tágas, ligetes (hat udvaros) elhelyezés; 
3. célszerű megoldások. 
1. Vizsgáljuk a térszínt. A puszta maga a tengerszint fölött 140 m-re ki

emelkedő dombon épült. A kápolna magánosan a domb tetejére kerü l t A 
majorság a domb északnyugati kis fennsíkját fogla l ja el . Az ólak, szérűk 
már a fennsík alacsonyabb peremén kaptak helyet. 

A település formáját a térszínen kívül az úthálózat is befolyásolta. A 
puszta alatt közvetlenül egy széles fö ldút vezet. A régi írások ezt az utat 
„Kőröshegyi nagyút" néven emlegetik. Az út ál l í tólag római kori nyomvonal-
Ion halad. E széles útról egy bekötő út vezet a kastély előterébe. Ez az É-D-i 
irányú út voltaképpen a település tengelye. 

Valamikor - más út még nem lévén — a széles földúton nagy volt a 
forgalom. A Székesfehérvárról Kanizsa felé tartó, a Kőröshegy felől Fehér
várra menő, a Zamárdin és a réven át Veszprém felé igyekvő kocsikaravánok 
és vontatott szekerek megesteledve szívesen betértek a közeli Szántódpusz
tára, ahol biztonságosabban virraszthattak áruval megrakott szekereik fölött. 

Az út nagy forgalmából és a puszta közelségéből eredhetett, hogy á 
pusztán, egy majorság közepén vendégfogadót kellett nyitni. 

Mihelyt a rév felé vezető utat megépítették (1848-ban), a forgalom az 
új útra terelődött át, a vendéglő megszűnt, épületét már a gazda lakásává 
utalták ki. 

E kocsma előtti útvonal lehetett a főutcája a török előtti Szántódnak is, 
amelynek házaiból , épületeiből semmi sem maradt. 

Az újból betelepített fa lu (1715) e mellé az út mellé kezdte építeni 
haj lékait. Ide került a vendégfogadó, a 6 - 8 családot befogadó cselédházak, 
később az emeletes magtár, a múlt század közepén pedig a kastély, a nagy
pince, az intéző lakása és gazdasági épülete, istállója és a parádéskocsis 
lakása. 

Zamárdi felől ugyancsak egy bekötő út, a hársfával szegélyezett fö ldút 
vezet a kastély előterébe, a nagypince elé, a domb keleti szegélyén. 

A harmadik út a kastély előteréből ágazik ki egyenesen északra tartva, 
a berken át a rév felé. A puszta fogattal való megközelítése legkönnyebben 
Zamárdi felől történhetett, magasabb vezetésű, száraz fö ldúton. A pusztáról 
a rév felé való közlekedést az ingoványos ta la j és a pocsolyák sora nehezí
tette. A magas vízállás néha el is rekesztette az átkelést. A kőröshegyi út 
Csemetekert előtt i szakasza annyira sáros volt, hogy a fogatok elakadtak, 
vagy a szántóföldek peremén kerülték ki a sártengert. 

A földvári út (7-es műút) egyenes folytatásában levő, régi, óriásnyár
fákkal szegélyezett réten átvivő utat is említhetnénk, ez azonban legelő volt, 
és csak száraz nyarakon lehetett közlekedni rajta a szérűskerten át a major 
közepe felé. 

A 7-es műút megépítésével a puszta egycsapásra kikerült a sártenger
ből. A gyermekek könnyebben járhat tak iskolába, a bevásárlók a boltba, a 
dolgozók a fürdőtelepre, az utasok a vasútra. A puszta autóbuszmegál lót is 
kapott. 

35 



A puszta belseje: a pásztorház és a mesteremberek háza 

A 7-es műúton ma már kerékpárosok, lóvontatású szekerek, kocsik és 
lassú járművek nem közlekedhetnek, a csordákat pedig örökre elt i l tották a 
műút használatától. 

2. A tágas, ligetes elhelyezés egyedülál ló. Ha nyáron megyünk be a 
pusztára, mindjár t szemünkbe ötlik a tágas, ligetes elhelyezés. Hely volt bő
ven, hiszen a major 10-12 épületével egy volt falu helyét kellett betölteni. A 
puszta létrehozói, fejlesztői ki is használták ezt a lehetőséget. 

A főúttól nyugatra alakították ki a tágas, négyszögletes majorudvart. 
Ennek északi o lda lán ál l a lóistálló. Nyugati peremén van az „ iparosok há
za" vagy másképpen „mesteremberek háza". Délen a „pásztorház", a „kö 
zös kemence" és a , .gazdalakás" épülete helyezkedik el. 

A pásztorházon tú l , nyugatra van a „kasznár lakás", a hajdani birka-
akól helyén. Majd a sertésólak következnek, ezek előtt pedig a szérűskertek. 

A gazdalakástól délre, hátát az északi szélnek fordítva épül t föl az ökör
istálló. Tágas, dél felé néző udvarán kényelmesen mozoghattak a jószágok. 

A szérűskert keleti o lda lán áll a hosszú paj ta. 
A melléképületek közül megemlítendő még a 6 - 8 lakásos cselédházak

hoz tartozó „cseléd-pincesor", melyet a domb a l jába vágtak. Az ezzel ke
resztirányban megépített „közös sertésólak" jó része ma már romos ál lapot
ban van. 
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A majornak minden része tágas, kellemes, kedves. Az épületek más-más 
irányba tekintenek. Környezetük egyéni. Itt a kút körül alakult ki egy kis tér
ség. Ot t a lakások lépcsőjéig ereszkedik le a dombolda l . Emitt felnyúló akác
fák vetnek árnyékot a gyeptelen udvarra. Ismét másutt egy kis gerincen á l l 
az évszázados ház, s minden ajtóhoz lépcsőkön, csöppnyi virágoskerten át 

ju thatunk fel . 
A tágas elhelyezés miatt így hat udvar alakul t ki. Első udvarnak a kas

tély, nagypince és belső kút közötti térséget vehetnénk; másodiknak a széles 

A n MESTEREMBEREK HAZA 

9 m 
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A. PÁSZTORHÁZ" ALAPRAJZA 

36 m 
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A kukoricagóré 

A magtár 



cselédházak keleti előterét; harmadiknak a négyszögletes, valódi majorud
vart, a közös kemencével; negyediknek a kasznárlakás előtti teret ; ötödik
nek az ökör- és tehénistállók széles udvarát; hatodiknak pedig a hosszú pa j 
taépület előterét. 

3. Célszerű megoldás. Szántódpuszta felépítésében egyik fő elv volt a 
célszerű megoldásra való törekvés. A gazdaság első vezetői, a bérlők, később 
tanul t jószágkormányzók, intézők, sőt néha a főapátság is igyekezett a ma
jorságot célszerűen továbbfejleszteni. Ennek a törekvésnek legszebb példája 
Bresztyenszky apát munkássága. 

Hogyan érvényesül a célszerűség elve a szántódi építkezéseken? 
a) Az elhelyezésben: — az egész település nagyjából egyenletes fenn

síkon terül el, a csapadékvíz lefolyik; 
— a kápolnát a birtok jel legének megfelelően és az esztétikai szempon

tok figyelembevételével a dombtetőre épít ik; 
— a majorból három út is vezet k i fe lé; 
— a vízellátást a major északi részén, középen és a nyugati szélen ásott 

kutak biztosítják; 
— a lakások a trágyadomboktól távolabb épül tek; 
— az istállók dél felé, keletre vagy nyugatra néznek, f igyelembe véve az 

itt szokásos, dühöngő északi szelet; 
— a kastély közelébe építik a legnagyobb értéket jelentő borpincét és 

magtárat ; 
— a górét és a majorudvart a gazda konyhájának egy ablakából el len

őr izhet i ; 
— a jószágkormányzó, intéző lakása csendes, árnyas helyen épü l ; 
— a mesteremberek, iparosok külön cselédházban élnek; 
— a pásztorok a mezőszélhez közel laknak; 
— a nyugati rész lakóházaihoz közös kemence épü l ; 
— a szérűskert és pajta a tűzveszély elkerülése végett távolabb kerül ; 
— a parádéskocsis lakása és a lovak az intézői lakás közelében vannak; 
— az egyenlőség és a közös szolgálat figyelembevételével a cselédek 

egységes burgonyapincét, sertésólat és ezek tetején elhelyezett baromfiólat 
kapnak. 

b) A megoldásban: 
— a cselédséget kevesebb, de nagyobb házakban helyezik e l , egy-egy 

házban 6 - 8 család lakik; 
— a téglaboltozatú házak, istállók nyáron hűvösek, télen melegek; 
— a téglapincék, ólak megoldása j ó ; 
— a kormányzói lakás tágas, kellemes, vendégfogadásra is a lkalmas; 
— a kétfolyosós kukoricagóré a l já t szekér- és kocsiszínnek képezték k i ; 

egy tető két értéket takar : terményt és felszereléseket; 
— a magtárat északi fronttal építik, dél felől pedig vaslemezek védik az 

ablakokat a felmelegedéstől ; 
— a nagypince bejárata északra nyílik, megfelelő földréteg biztosítja a 

14 fokos á l landó (téli-nyári) hőmérsékletet. 
Ha ezekhez még hozzávesszük az egyéb gazdasági és esztétikai megol

dásokat: az utak á l landó rendben tartását, fásítását, az útszegélyek díszbok
rokkal, sövényekkel való beültetését, a cselédlakások környékének fásítását, 
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a kastélykert szép fenyőfáit, a domb alatt i út hársfa-sorait, a dombtetőn és 
a domboldalakon ültetett nemes gyümölcsöket: az almáskertet, körtést, ba
rackost, dióst, cseresznyefa-allét és a szilva s kertet, akkor láthatjuk, hogy 
Szántódpuszta egészen egyedi vonásokat, valóságot, elrendezést és célszerű
séget, szépséget hordoz. 

Múlt századi tervek, beruházások a jövedelem fokozására 

A XIX. század harmincas éveiben mozgalom indult a Balaton menti fö ld
birtokosok körében birtokaik, főleg legelőterületük növelése érdekében. Cél
ja ik elérésére a Balaton lecsapolásának tervét vetették fö l . A terv dél ibábként 
ragyogott szemük előtt, de nem számoltak az ebből eredő következmények
kel. 

A terv szerint két öles vizet akartak a tóról levezetni. A szárazra került 
területből Somogynak 55 000 hold jutot t volna. Zamárdi t és Szántódot 3554 
holddal kecsegtették.66 

A főapát és a kormányzó el lentmondtak a tervnek. Bejelentették, hogy 
a szántódi tavat mostanában rekesztették el a Balatontól nagy körtséggel. 
Az így nyert területet továbbra is halastónak, nádasnak és vadas-tónak kí
vánják megtartani. Ellentmondtak a tervnek azért is, mert a Balaton vízszint
jének leszállításával nekik Füreden tetemes költséggel új fürdőt és új ha
jóál lomást kellene építeniük.67 

1847. május 29-én Szántódon tartottak egy vízügyi tanácskozást, melyen 
megszabták, hogy a lecsapolást csak négy láb mélységben fogják végrehaj
tan i . Az apátság ebbe sem egyezett bele. 

A tervet mégis végrehajtották. A vízszint négy lábnyit apadt. Az apátság
nak 5000 ft-nyi költséget kellett f izetnie. Viszont kapott ezer hold homok-fútta 
száraz legelőt, amely azelőtt jó füvet termett és harmincezer kéve nádat adott. 
A fű kiszáradt, a nádas helyét most a zsombékos verte fel.68 

Ez a legelő, amely Baiatonföldvártól Siófokig a Balaton-parton húzó
dott, később a juhászainak és a ménestartásnak lett az a lap ja. 

A gazdaság vezetőit továbbra is foglalkoztatta a legelő bővítésének 
ügye. Ezt a saját kebelükön belül kívánták megoldani . A szántódi tó (berek) 
vize a Balatontól való elrekesztés után ugyan összezsugorodott, de még így 
is számottevő területeket öntött el, kivált nagy esőzések vagy hóolvadások 
után. Eltervezték: ha az összegyülemlett vizet mély gyűjtőcsatornákba gyűj
tenék, vezetőcsatornákon elvezetnék és vízátdobással a Balatonba küldenék, 
ú jabb jó legelőterületekhez juthatnának.6 9 

Tervüket 1840-ben végrehajtották. A gyűjtő- és elvezetőárkok elkészül
tek. A víz az árkokba és a major nyugati szélén levő mély nádasba húzódott 
vissza. A régi töltésűt ismét szárazra került. Ezt megjavították. Most már a 
rétet rövidebb úton közelíthették meg. 

A gazdaság több száz hold jó kaszálóval és legelővel gyarapodott, mely 
a sertéstenyésztést és a tehenészetet nagymértékben segítette. 

Ez idő táj t fogtak hozzá a Révcsárda építéséhez is.70 A somogyi o ldalon 
levő csárda már rozzant á l lapotban volt, hisz az még 1784-ben, a vármegye 
felszólítására készült. A t ihanyi oldalon ál ló csárda ís omladozott. Elhatároz-
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tóik, hogy mindkettőt lebontják, és helyettük a somogyi o ldalon minden igényt 
kielégítő új csárdát emelnek. 

1839-ben készült el a ma is ismert Révcsárda, mintegy kétezer forintos 
költséggel. Épületében borospincét, ivót, nagy konyhát, bolthajtásos lakószo
bákat és vendégszobákat alakítottak ki. 

Az ivót nehéz, tö lgyfából faragott asztalokkal és padokkal rendezték be. 
Az udvaron tágas ,,lábas-színt" is építettek, amely menedéket nyújtott az itt 
megfordult úri hintók, parasztszekerek, komédiáskocsik táborának. 

A csárdában kapott lakást a „komposgazda" és a „révészlegények" kis 
csoportja is.'1 Valamennyien az apátság konvenciós cselédei voltak. Az átke
lési díjakról az apátságnak számoltak el. 

A Révcsárdát a század elején a komposgazda megvette, így üzemeltette 
tovább. Az eredeti, vastag, összefaragott tölgyfa asztalokat, padokat az első 
vi lágháború után szórták ki az udvarra, majd a tűzre vetették őket. A lábas-
színt - miután a Révcsárda új kezekbe került - 1965 tá ján lebontották, mert 
akadályozta a gépkocsiforgalmat. 

A csárda ma teljesen az idegenforgalmat szolgálja. 
Csokonai emlékét a csárda fel járat i lépcsőjénél egy emléktábla őrzi. Az 

emléktábla szövege nem helytálló, mert a költő „ A t ihanyi ekhóhoz" с költe
ményét nem e csárda falai között, hanem a füredi baricskai erdő holdvilágos 
árnyában írta, keserű bánatában. 

Pálóczi emlékét ugyancsak emléktábla je lö l i . 
A Révcsárda a hatvanas évektől fogva idegenforgalmi nevezetesség lett. 

Mellette modern szálloda, a Touring Hotel épült, melynek emeleti szobáiban 
az ide látogató külföldi vendégek szállhatnak meg. 

A gőzhajózás gondolatát a reformkor szülte. Mikor a hajózás megindult, 
Szántódnak is hajóál lomást terveztek. A rév keleti szomszédságában ember
derék-vastagságú tölgyfa oszlopokat vertek le. Ezek tartották volna azt a 
hosszú fahidat, amely egy mesterségesen feltöltött kis szigetre vezetett volna. 
Innen lehetett volna hajóra szállni. A híd egy része már el is készült. 1848 
január jában Hertelendy Károly még azt jelentette Széchenyi Istvánnak: ,,. . . a 
füredi kikötő épü l , de a szántódi lassan megy, mert sok fa kell hozzá".72 A 
közbejött té l vihara az építményt tönkretette. Építése abbamaradt . 

A szántódi rév 

Ami Szántód nevét ismertté tette, az nem a háttérben meghúzódó kis 
puszta, sem a Kőrösheggyel összeházasított vasúti ál lomás neve, hanem a 
szántódi rév. 

Ilyen szép környezetben, hegy és víz lágy ölelkezésében csak itt kelhet 
át az ember a tó tükrén. Az üdülők, k i ránduló csoportok, turisták ezrei kere
sik fel e gyönyörű tájat, hogy felejthetetlen élményeket szerezzenek egy egész 
életre. 

„Szántód par t ja iná l " megáll és mereng a költő. Azt azonban kevesen 
tudják, hogy e fok, ahol a költő merengve megállott, szinte előretolt al jas
ként, ezer éven át Szántódhoz tartozott. Adományozását Koku-Szarma (azaz 
Tó-Öble-Karéja) néven már az alapítólevélben olvashatjuk. 
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Miért adta a király e kulcsfontosságú helyet Szántód falucskához? Mert 
ez teljesíti ezer éven át a „köldökzsinór" szerepét, vagyis életbevágó össze
köttetést teremt a monostor és a vízen inneni somogyi birtokok között. 

Ezen a vízi úton jö t t ezer éven át a parancs, az ellenőrzés, irányítás, 
terv, fenyítés vagy előkelő vendég; de ezen át ment az udvarnép szolgálni a 
monostorba, ezen át továbbították a gabonás szélkereket az örvényesi mal
mok felé, itt ment át minden földi j ó az előkelő szomszéd kamráiba, pincéi
be, meleg szobáiba. 

Szántód pusztától a rév el nem vitatható. Azért a révi átkelés rövid tör
ténetét itt adjuk. 

A rév jelentősége az alapítás óta megvan. Tihany fa lu és a monostor 
felépítése Somogytól sok fát, élelmet, gabonát, húst, bort, munkáskezet, igás
jószágot igényelt. A török alat t a forgalom szünetelt.73 

1708-ban már megint az apátság rendelkezik a rév felett. 1784-ben a 
megye felszólította az apátságot, hogy a somogyi o ldalon ál ló egyszerű ház 
és fészer helyébe egész évben megszállásra alkalmas csárdát építsen. 

Kazinczy ebben az időben látogatta meg barátját, Pálóczi Horvát Ádá
mot szántódi bir tokán. 

1802-ben, mikor az apátság visszakapta birtokait, a partokat megerősí
tették. 1818-ban már naponta többször is fordult a révhajó.74 1839-ben fe l 
épült a mai Révcsárda, a megnagyobbodott utasforgalom el látására. 1848-
ban a révet bekapcsolták a postai forgalomba.75 A Révcsárda előtt ál l t meg 
a postakocsi. Veszprém felé i t t 'kel lett átszál lni. 

1849 augusztusában itt kelt át szabadcsapatával Noszlopy Gáspár, So
mogy megye kormánybiztosa, hogy az osztrák sereg átkarolása elől kitérjen. 
1758 főnyi serege lovaival, ágyúival, szekértáborával együtt öt nap alatt kelt 
át a tavon.76 

A századfordulón az átkelést már három komp bonyolította le. Az utóbbi 
hatvan év történetét a leghitelesebb tanú, Balogh Lajos mondta el, aki 
konvenciós révészlegényből lett a Révcsárda tulajdonosa.77 

A kompok egyenként 20 m hosszú, 6 m széles, magas oldal la l el látott 
csónakok voltak, lapos fenékkel, óriási teherbíró képességgel. A hajót hat 
ember húzta, a hetedik a révészgazda volt, aki a kormánynál ült. A ré
vészlegények a révészgazdának minden esetben engedelmeskedni tartoztak. 

Az egyik komp a vitorláskomp volt, amelyen harmincméteres árbocfa 
nyúlott föl a magasba. Az volt a szép - mondta - , ha nyugati szél fújt, amely 
kissé megdöntötte a vitorlákat, és öt perc alat t a túlsó parton voltak, még 
ha harminc ló ál l t is a kompon. 

Oldalszélnél 3 - 3 ember és egy kormányos 3/4 óráig is evezett, míg át
vitte a 'kompot. Erős ellenszélben az evezés két óra hosszáig is eltartott. 

A kő szállítására a „küeskomp" szolgált. Kikötője a mai Lánggyári üdülő 
part ja inál volt. A kikötő helyén ma is kőrakásokon fenekl ik meg a csónak. 

Régebben nagyobb telek voltak, decembertől márciusig jár tak a kocsik. 
Minden évben 1000 űrméter cserfát kellett az apátság részére átszállítani. 
Ilyertkor megkémlelték a jeget. Ha nem bírta el a fogatot, a fát a révészek
nek kellett szánon áthúzni . A szántódj kocsisok hosszú sorban lerakták az 
öl fát a Balaton havas szélére. A révészek „ tüskehidat" raktak a Balatonra 
lejárónak, két méter fát raktak fel egyszerre szánkójukra, és jégpatkóval , 
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kötéllel felszerelve húztáík-tolták a szánkót. Bizony bevágott a kötél a vál lba, 
mire ellenszélben a t ihanyi parthoz értek. Szép időben hármat is fordultak. 
igen nagy szélben nem mentek. A konvencióért bizony télen is meg kellett 
dolgozni. 

A személyszálításnái kisebb csónakok segédkeztek. Ezeket egy füstjellel 
hívták át a túlsó partról. A kompot kettővel. 

Az 1922-es nagy szárazságban csak a fé lbemaradt hajóál lomás kis szi
getéig húzták a kompot (300 m), hogy többet fordulhassanak. Térdig érő 
vízben rakták le az utasokat, a vásári népet marhástól, birkástól, bátyustól. 
Innen a víz alatt levő töltésen kellett az utasoknak ki lábalniuk a somogyi 
partra. 

A Balogh család majd egy évszázadot töl tött el a komposgazda szere
pében. Ma modern hidaskompokról szemlélheti az utas e gyönyörű tá jat . 

A kőhegyi szőlőművelés fellendülése 

A Kőhegy — amely nevét a lábánál levő nagyméretű kőtuskóról, a Sza
márkőről kapta - már a rómaiak a lat t is híres bortermelő hely volt. A közép
korban oly virágzó szőlőművelés a török alatt elsorvadt. Csak a falvak bete
lepítésekor lendült fel ú j ra. 

Vajda Sámuel t ihanyi apát 1767-ben a „Szőlőhegyi Art iculusok"-ban sza
bályozta a szőlőhegy rendjét. Ellenőriztette, igazíttatta a gyepüket, ünnepek 
előtt lezáratta a szőlőkapukat, büntette a káromkodókat, duhajkodókat, in
tézkedett a hegybíró, szőlőpásztor fe ladatai ró l , az art iculusok évenkénti fe l 
olvasásáról és a szőlők öröklési rendjéről.78 

Ezekre a megszigorításokra azért volt szükség, mert az apátság szőlője 
közvetlen a jobbágyság szőlői mellett volt a Kőhegy tetején. 

E szőlőket már 1802-ben megszemlélték, és eléggé elhanyagoltnak ta lá l 
ták. Azt ajánlották, érdemes volna a kőhegyi szőlőkre különös gondot fordí
tani . 1825-ben Bosnyák Skolasztika pozsonyi apáca adományával gyarapo
dott az apátság szőlője. Nevezett 3000 forintos misealapítványt tett, melynek 
fejében a szerzetesrendre hagyta szőlőjét pincével és felszereléssel együtt.79 

Innét számíthatjuk a kőhegyi szőlészet és pincészet fel lendülését. 
1856-ban már jó karban voltak a szőlők, melyekben zamárdiak és end-

rédiek dolgoztak.80 A munkák javarészét férfiak, a szőlő szedését nők végez
ték. Az egykori kádármester ál tal vezetett névsor a következő munkákról és 
díjazásokról értesít bennünket: trágyahordók, talicskázók, terítők, metszők, 
bújtok, szőlőrakók és „ú j jé t tók" , akik megfiatalí tották a tőkét. Ezenkívül kö
tözők, szedők, bortöltők, szilvás-irtók (elvadult bozót), földaláhúzók (fedés) és 
bekapálók dolgoztak a szőlőben, 20-30-33-as csoportban. A napszámbér: 
trágyahordók, szedők, szüretelők részére 30 krajcár, kötözők, bujtok, szőlőra
kók részére 36 krajcár, metszők részére 42 krajcár naponként. 

A szőlőpásztor fizetése a maga kosztján évi 30 for int volt. Szőlőéréskor 
munkáját egy másik szőlőpásztor is segítette. Ennek fizetése 20 for int volt. 

A ruzsahegyi (endrédi) és kőhegyi (zamárdi) szőlők évi munkája 1116 
napot tett ki 681 ft 31 kr értékben. Ennek az összegnek kétharmada esett a 
kőhegyi szőlőkre. 
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1857-ben a Kőhegyen 205 akó fehér és 11 egész és 3/4 akó vörösbor ter
mett. Ezt a bort, valamint a somogyi apátsági szőlők összes borát a szántódi, 
akkor még új nagypincében helyezték el . 

A századvégi filoxéra-vész jó részben kiirtotta a kb. 60 fa j tából á l ló sző
lőket az egész vidéken. Az apátság a hazai fa j ták helyett o l tványokkal : riz
l inggel , zöldszilvánival, muskotállyal, oportóval, piros dinkával , hárslevelű
vel, kéknyelűvel, kadarkával és vegyes szőlővel telepítette be a vágókat.81 

A szőlőben a tőkék sortávolsága 1 m, később 1,20 m vo l t A rendek közt 
a gyümölcsfát nem tűrték meg. Három évenként trágyáztak. Fő dolog volt 
a metszés: a szilvánit szálvesszőre metszették, a dinkát, szlankát, rizlinget, 
muskotályt rövidre. A szilván! szálvesszőjét vendégkaróhoz kötötték. 

Permetezést a szükségnek megfelelően háromszor, négyszer, de ha kel
lett, ötször is végeztek. Lisztharmat el len kénporoztak korán ha jna lban. A 
károk nem voltak számottevőek. Jégverés egy emberöltő alat t ta lán ha kétszer 
volt, az is jelentéktelen. 

A termés a század elején (1900) 120-150-200 hektó volt. A húsz holdra 
gyarapodott szőlőben a termés á l landóan emelkedett. A szüretet a csősz, 
Varga Sándor irányította. A szüret 1-2 hétig tartott. A szüretelők Zamárdiból 
és Endrédről jöttek. Sajtárba szedték a szőlőt, amit a puttonyosok hordtak 
ki a rendből az úton ál ló kocsi nagy fakád jába. 

A kocsi a szántódi nagypince előtt á l l t meg. Először behordták a szőlőt 
a nagy betonkádakba, majd onnan a présbe került. Későbbi időben a kocsi 
fel járt a nagypince tetejére, onnan csúsztatták le a szőlőt a dará lóba. Nagy
méretű vaspréseket használtak. Voltak még a pincében sámlik (amelyekről a 
hordókat kezelték), sajtárok, csöbrök, tőtikék stb. Régebben 16—18 hektós 
hordók voltak, a harmincas évektől fogva inkább a 40—60—70 hektoliteresek 
a használatosak. Ezek olyan magasak voltak, hogy töltésükkor kis létrán fe l -
menve nézhették meg, telik-e már. A hordók tisztítását — must alá — forró 
vízzel, fejtés alá hideg vízzel végezték. Háromszor, négyszer öblítették, míg 
csak tiszta víz nem jött a hordóból. 

A pincének csak, a keleti szárnya volt tele borral, a keresztfolyosón a 
pál inkát tárolták. Nagyon f inom, országos hírű boruk volt a zöldszilváni, riz
l ing és a muskotály. 

Az,első fejtést decemberben az ünnepek után, a másodikat március ele
jén, a harmadikat jún iusban végezték. A pincemester a vendégek részére 
külön ürmösbort is készített. A pincében nemegyszer 20-30 éves óborok is 
voltak. : 4 i i 

Ma a nagypincét a Vil lány és Mecsekal jai Borkombinát használja. A kéí 
„üvegbordóban" 480 és 476 hl bor fér el. A pince összes befogadó képessé
ge 5Q0Ó Ы. A Kőhegyen 1888-ban épített présházat 1953-ban lebontották. Az 
apátsági szőlőket egyeseknek osztották ki 45 után. A szőlők pusztulnak, gon
dozatlanok, felújításra várnak. 

Nap ja inkban - a kőhegyi gyönyörű kilátás miatt - a városlakók egy
másután vásárolják meg a területeket. 
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A nagypince bejárata 

Kő szellőzők a pince tetején 



Gazdálkodás a XIX. század második felében és a századfordulón 

Szántód az 1715. évi betelepítéstől az 1800-as évekig csak szerényen ten
gette életét. Hol házi, hol kamarai kezelésben, hol kisebb-nagyobb bérlők 
kezén volt. 

Lassú felemelkedése a XIX. század elején indult meg. A magáratalál t kis 
majorságnak már mesteremberekre is szüksége volt. Az ő részükre épült föl 
1812-ben a majorudvar nyugati szegélyén a „mesteremberek háza". Ebben 
lakott a kovács, a bognár, a kádár és az asztalos. 

A puszta legnagyobb ütemű fejlődése az 1836-tól 1848-ig terjedő idő
szakra tehető. Szántód ekkor a szakadatlan építkezések színtere lett. Cse
lédlakások, ólak, vermek, istállók épültek. Elkészült a nagypince. A klasszi
cista kastély építésével végül a birtok tekintélyét is megadták. 

A puszta ekkor kapta mai formáját, és ezzel a kapitalista nagygazdaság 
alapja i készen állottak. 

A gazdálkodás méreteiről és mikéntjéről egy 1865-ben Füreden készült 
jegyzőkönyv tájékoztat bennünket.82 A jegyzőkönyv az alábbi szántódi javakat 
sorolja f ö l : 

szántóföld 728 hold 
rétek 232 hold 
legelő 998 hold 
nádas 139 hold 
erdő 1141 hold 

összesen : 3238 hold 

A gazdaságot az 1000 holdon felül i kisebb gazdaságok közé sorolhat
juk. A művelési ágazatokat összevetve megállapíthat juk, hogy az erdő az 
egész terület kb. egyharmadát teszi ki. A szántó 10%-kal kevesebb, mint a 
somogyi át lag8 3 (35-43%) . A rétek nagysága 3%-kal nagyobb, mint a somo
gyi át lag (7 -10%) . A legelőnél óriási az eltérés. Míg az 1000 holdon felül i 
somogyi birtokok legnagyobb részénél a legelő az összterületnek csupán 10 
% - á t teszi ki, a szántódi gazdaságban 30%-ot. Ez a lehetőség jelölte ki az 
állattenyésztés fejlesztésének útját. 

Az erdők Szántódtól délre, a balatonendrédi határban Tótoki-lap, Barkó, 
Berki, Gyönköd és Jaba körül voltak. A Zamárdi határában fekvő erdők az 
endrédihez csatlakoztak. Az erdőgazdálkodáshoz sok befektetés nem kellett. 
Kitermelve egy-két vagy három emberöltő hasznát adta egyszerre. Kitermelé
sét a környék népe — az évi tüzelő és valamicske felesleg reményében — 
szívesen vál lal ta. A szállítást az uradalom végeztette a legnagyobb hóban, 
fagyban is. 

A szántóföld igen jó minőségű, 20 aranykoronán felül i minősítésű. Az 
Arpáskerti dűlő, a Bazsitanyai dűlő, a Csemetekerti dűlő a 24 aranykoronás 
minősítést kapta. A szántók fő terménye ebben az időben a búza, rozs, árpa, 
zab, köles és kukorica volt. 

A 230 holdnyi rét jó időjárás esetén biztosította az évi szénaszükségletet 
az ál latál lomány részére. Gyenge szénaterméskor a mindinkább fel lendülő 
mesterséges takarmány'ermesztés segítette ki a jószág el látását télen és ta
vasszal. A szántódi gazdaságban még aszály idején sem kellett az útszéli 
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fák alsó ágait , a bokrokat és cserjéket legallyaznî, csomókba kötni és a2 
éhező jószág elé vetni, mint azt - Szabad György írása szerint - a tatai és 
gesztesi uradalomban egy időben tették. 

Igen nagy szerep jutot t a mintegy 1000 holdat kitevő legelőnek, melyet 
jórészt a berek lecsapolása és a Balaton ismételt apasztása folytán nyertek. 
Ez a legelő nemcsak nyári élelmet adott, hanem okszerű használattal - a 
dús füvű részek kaszálásával - a téli élelem egy részét is biztosította. 

A Balaton menti legelőkön fej lődött híressé az apátság ménese, amely
ről a későbbiekben még szólunk. A nagy legelő szárazabb területeit juhok
kal értékesítették. Аг öregek visszaemlékezése szerint egyszerre négy-öt j uh 
nyáj is legelt a Balaton menti legelőkön Földvártól Újpusztáig (Balatonúj-
hely). Az öreg juhászok szabad idejükben szívesen meséltek a zamárdi l iba
őrző gyermekeknek a régi vi lágról . 

Az apátság egyik gulyája is ezt a legelőt jár ta . Akkor még a szarvas
marha-ál lomány a szilaj fa j tából állott. ,.Egyik kéktyebb volt, mint a másik", 
mondják az öregek. A tarka szarvasmarha csak 1860 után terjedt el. Az első 
svájci bikát az újpusztai gazdaság vásárolta és hozta be. A szürke ál lomány 
azóta erősen lecsökkent.84 

Régebben bivalycsorda is volt a szántódi birtokon, mint ahogy ez So
mogyban á l ta lában divatos volt. A nádas legelőn jó l megéltek, tartásuk még 
sem volt kifizetődő, ezért beszüntették tenyésztésüket. Csak takarmányosnak 
tartottak meg egy-két fogatot. A bivalyokat később a rádi gazdaságból sze
rezték be. 

Jövedelmező volt a sertéstartás is. Közel volt a makkos erdő és a nedves 
berki legelő. A sertéscsorda igen nagy számúra felszaporodott. A gazdaság
nak külön kanász-számadója volt, aki még 4 - 5 kanászbojtárt is tartott maga 
mellett.85 

A szakszerűbb erdőgazdálkodással a makkoltatás háttérbe szorult, a 
csordák erdőszéli legelője azonban a legújabb időkig is megmaradt a csi
kaszai szélen. A berek posványos legelője pótolta az elmaradt tölgyerdőket, 
ezenkívül a sertésekkel a betakarítás után a tar lókat és kukoricaföldeket is 
járatták. 

A gazdaság ál latál lománya a századforduló tá ján így a lakul t : volt egy 
falka uradalmi anyadisznó, 200-250 da rab ; egy falka éves és háromnegyed
éves süldő; egy falkára való cseléd-disznó; két falka birka. Juhászuk Sarok 
István volt. Volt egy gulya r idegmarha a csikaszai kútnál , nagy szállásban. 
Ezeket csak télen hajtották be az istállóba.86 

A 140 holdnyi nádas jó minőségű nádat adott. Az épületek jó karban
tartását biztosította. A nádaratás a vidék lakosságának is kedvezett. Termé
ketlen területeket a jegyzőkönyv nem említ. Ezeket ta lán a nádasba számol
ták el . 

Halászattal az uraság nem foglalkozott. A szántódi tavat és a Balaton 
vizeit bérbe adták. Az évi bér 400 for int volt. A bérlő köteles volt két mázsa 
fogast, egy mázsa pontyot és három mázsa konyhahalat szállítani. A fölös
leges halra az uraságnak elővételi joga volt. A balatoni halászat megszer
vezésével a földesúr halászati joga megszűnt.8 ' 

A jegyzőkönyv felsorolja a jövedelmeket. Ez nemcsak a gabonafélék e l 
adásából és az erdők hasznából, hanem a halászati bérből, a révbeli ven-
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dégfogadó, az endrédi kocsma, a teleki malom, az irtásföldek, legelők, szán
tók béréből is származik. A majorságtól távol eső sarokföldeket ugyanis egye
seknek adták ki bér fejében. 

A gazdaság mérlege a következőket mutat ta : 

összes bevétel 20 686 ft 25 kr 
összes kiadás 12 504 ft 94 kr 

marad tisztán, adót 
nem számítva 8 181 ft 31 kr 

A kiadás rovatban konvenciókra, vetésre, sertésekre, birka nyírásra, nap
számokra, ménesre, birkákra, az épületek karbantartására és egyébre kifize
tett összegek szerepelnek. A ménes és a szőlő bevétele az elszámolásban 
nem szerepel. A ménes fel fe j lődőben lehetett még, a bort pedig nem adták 
piacra. 

A 8000 ft-nyi tiszta bevétel a jó gazdálkodást mutat ja. A 6000 holdon fe
lüli somogyvári uradalom, közel háromezer holdas szántóterületével, az 1875— 
76-77. években, a három év át lagában 16 500 ft-os eredményt ért el . Szántód 
négyszer kevesebb szántón megtermelte ennek a fe lét8 8 Somogyvár 94 fő 
mezőgazdasági személyzettel dolgozott, Szántód 28—30 fővel. 

A gazdálkodás irányvonalát a következőkben fogla lhat juk össze: gabo
nafélék termelése az ugarolás elhagyásával, áttérés a vetésforgókra, kapás
növények és takarmánynövények nagyobb körben való termelése, majd mo
dern táblásgazdálkodás a gépesítés mérsékelt bevezetése mellett. A szőlő
művelés és a ménes felfejlesztése, a sertéstenyésztés fokozása, a szarvasmar
ha-tenyésztés belterjessé tétele. A juhászat megszűnt. Előtérbe 'került a hús
termelés. Gazdálkodásuk eredményes volt. Az adósságot nem ismerték. A 
cselédeknek pontosan mérni tudtak minden évben. 

Kinn a ménes 

A lótenyésztés ál talános felkarolását még Széchenyi szorgalmazta 1829-
ben. 1835-ben már Lótenyésztési Társulat alakult Somogyban is. A „hetesi 
gyepen" voltak az első futtatások. Czindery László ladi , az Inkeyek iharos-
berényí, Zichy János nágocsi és gróf Festetics Miklós hetesi gazdaságában 
híres ménesek voltak.89 A minőségi lótenyésztés vonalán - amely magasabb 
jövedelmet hozott - Szántód sem akart lemaradni. 

A ménes magvát a majorban tartott 15 -20 -25 anyakanca és az ott tar
tott mének alkották. A két- és hároméves csikókat a rév környékére helyez
ték ki. A végtelennek tűnő balatoni legelő j ó levegőt és tág mozgási teret 
biztosított az ál latok számára. Itt fej lődött, erősödött, gazdagodot t az a mé
nes, amely a szántódi gazdaságot a XIX. század második felében és a je len 
század elején oly híressé tette. 

Téves azonban az a felfogás, hogy ez lenne hazánk legrégebbi, legelső 
ménese. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy az I. András király á l ta l adományo
zott ménest ide, Szántódra hozták át, amely megszakítás nélkül meg is ma
radt a legújabb időkig. 
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Az alapítólevélből kétséget kizáróan kitűnik, hogy a ménest, a 600 juhot, 
a 100 tehenet, a 100 sertést és az 50 kas méhet a monostor el látására ado
mányozták. Ezeket okszerűen csakis a Tihanyi félszigeten helyezhették el. 
Juhok számára a kopáros oldalak, sertések számára a tölgyesek és mocsa
rak, tehenek számára a Belső-tó és Külső-tó környéke, a lovak részére a 
szárazabb ,,kövesdi legelő" lehetett a legmegfelelőbb. (Tihany-apáti romjától 
Aszófőig.) Kövesd falucska szintén az apátság birtoka volt. A török alatt 
elpusztult. Templomának romja az aszófői vasútállomástól kissé délre, köz
vetlen a Balaton szélén megtalálható. 

Hova lett a t ihanyi ménes, hogy az alapítás után száz évekig nem szól
nak róla az írások? A birtok berendezésekor bizonyára szétosztották. Az apát 
húsz lovast rendelt a monostor védelmére. Ezek az udvarra vigyáztak, vagy 
az apátot kísérték út jain. A vidéki birtokokat jobbágyok, vagyis tiszttartók 
irányították, akik az apát látogatásakor annak kíséretéhez csatlakoztak. Az 
apátság falvaiban lovas-szolgák is laktak, akik lovaikkal az apát társzekereit 
vontatták. A hírvivők is lovon vitték az üzeneteket, parancsokat. A helyi és 
távoli fuvarozást is részint lovakkal végezték. így szétosztás következtében 
tűnhetett el a ménes. 

A szántódi ezeréves ménes létezését a történetíró is megcáfol ja (dr. Er
délyi László: A t ihanyi apátság története. Bp. 1908. I. 12. 1.), mikor ezeket 
ír ja: ,,A hivatalos kimutatásokban legrégibb magyar ménesként emlegetett 
szántódi ménesről a t ihanyi források 1055-1701 között teljesen hal lgatnak. A 
mai (1908) szántódi ménesből I. András korára visszakövetkeztetni már csak 
azért sem lehet, mert Szántód fa lut 1560 tá ján a török elpusztította, s az end-
rédi török szomszédságában ott uradalmi gazdálkodásra vagy éppen lóte
nyésztésre 130 éven át nem is gondolhat tak" . 

Szántódon nem is említ az összeírás lovász háznépeket, akik a ménest 
gondozták volna. Legelője sem volt, hiszen északi előterét akkor még a Ba
laton nyílt víztükre borította, melyben szigetek, halászóhelyek és nagy kiter
jedésű nádasok voltak. 

Csak 1732-ben hal lunk először a szántódi ménesről. Felvirágzása a nagy 
építkezések utáni időkben következik be. A berek lecsapolásával nyert 300 
hold, majd a Balaton háromszori apasztása után nyert ú jabb ezer hold le
gelő alapvető tényező volt a ménes kifejlesztésében. Mikor az első v i lághá
ború után az apátság a nagy legelőt elvesztette, a ménes is megszűnt. Csak 
a híre maradt meg. 

Az első ménesgazda, akire még visszaemlékeznek az emberek, Fehér 
Lajos édesapja volt. Ö 1870 körül szabadult meg a katonaságtól, és mindjárt 
megtették ménesgazdának, A tenyészanyagot az iregi és az ádándi gazda
ságtól szerezték be. Később angol telivér lovakat hozattak. Nagyon szép mén 
volt a Kisbér-öccse, nóniusz, pej. Még ennél is szebb volt a Gra id-Mi l lá r ne
vű angol ménló. A ménesből csak elsőrendű lovakat adtak el. Egy betanított 
hátaslóért 750 Ft-ot fizettek. Abban az időben ez egy vagon búza ára volt. 
A csikók párban 1200 Ft-ért keltek el. A katonaság vitte el őket.90 

Vári János 70 éves ny. tsz-tag így emlékszik vissza a régmúlt időkre: 
,,Apám, öregapám is ménesgazda volt. Apám 1906-ban béresnek szegődött, 
de később megtették ménesgazdának. 16-ban elvitték Olaszországba, ott a 
kirakodáskor támadás érte őket, édesapám meghalt. Én mint kisgyerek, 
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Öregapámmal vigyáztunk a ménesre, 100-120 nagynóniusz csikóra. A csikók 
a révnél voltak. A katonaság minden évben elvitte belőlük a hároméveseket. 

Ha a ménes megijedt, megfutamodott. Semmi sem volt az út jukban. Za-
márdiban csak a szálloda és a tornyos villa volt meg. Zamárdi-felsőnél a 
Homoki-szöllők, más semmi. Az újpuszíai szilajosok már várták őket, de ne
kik sem sikerült a ménest visszafordítaniuk. Csak a Siónál ál l tak meg. A vas
úton át azonban sohasem mentek. 

Ha vihar közeledett, vagy autó berregett a Gönye-tetőn (Földvárnál), a 
ménes elkezdett »gömbölyíteni«, ö r e g a p á m szólt, hej , f iam, itt ba j lesz! ü l j 
fel gyerek! Felültem a kivénhedt parádéslóra, csikónyeregbe, mely a lat t pok
róc, kengyel volt. Megmarkol tam a ló haját, belehúzódtam, a !ó vágtatott. 
Nem láttam mást, csak a porfelhőt a ménes után. Újpusztánál egy szűrös, p i 
pás pásztor odakiá l tot t : »Kisfiam, hová mész?« Nem tudom — felel tem, de 
azt már sírva. 

Az utolsó ménesgazda Meretei György volt. Mellette dolgozott f ia és 
Bodri Pali is." 

Tüzek a század efején 

Az 1908-ban Zamárdiban tartott canonica visitatio megál lapít ja, hogy 
kivándorlás nem történt. Azt is büszkén ki jelenti , hogy egyke nincs, gyerek 
van elég az iskolában. Az 1908. évben ötven gyermek született. 

Az előbbi , 1891-es visitatio még azt mondja, hogy a nép jámbor és lel
kipásztorát megbecsüli. „ M a már nem mondható el ugyanez — jelent i az 
ú jabb vizsgálat - a nép érzelmi és gondolatv i lága nem ál l az 1891. canonica 
visitatio a l ap ján : szociális természetű mozgalom gyúrta azt már á t . . . " 9 i 

Valóban, a „szociális természetű mozgalom" már lángra lobbant Somogy
ban, futótűzként terjedt uradalomról uradalomra. Szikráját a nyomorúság ér
lelte, és a nagybirtok embertelensége csiholta ki. 

Az agrárszocialista mozgalom egyik központja a jelentéktelennek látszó 
kisközségben, a Lengyeltóti szomszédságában levő Hácson bontakozott ki.92 

A községben a század elején sok iparos család lakott. Ezek férf i tagjai mun
kájuk folytán bejárták az egész országot, és magukkal hozták a munkásmoz
galom eszméit. Már 1904-ben megalakították fa lu jukban a Földmunkások 
Szakszervezetét. Sok újságot járat tak. Rejtett helyeken tartották gyűléseiket. 
Látták, hogy a község lakossága kénytelen munkaerejét a környező nagybir
tokokon áruba bocsátani, mégpedig nyílt kizsákmányolással. A földbir toko
sok ugyanis, látva a nagyfokú mun'kaerő felesleget, igyekeztek a munkabérek 
letörésére, sőt robotszerű munkák elvégzését is követelték. Az aratókat csak 
a 12—14. részért szerződtették. A kapásnövényeket csak az ötödéért művel
tették. A rossz kereseti viszonyok miatt a fa lu lakosságának negyede vándo
rolt ki Amerikába. 

A hácsiak sztrájkja 1905. jún iusában, a Péter és Pál előtt i hetekben 
robbant ki, azzal, hogy a Zichyek birtokán a leszerződtetett munkásoktól 25 
hold bükköny és lóhere robotszerű lekaszálását és összes betakarítási mun
kálatainak elvégzését követelték. Harmadáért vagy becsületes napszámért 
szívesen elvégezték volna, de ingyen nem. Inkább megtagadták a munkát. 
Erre Zalából hozattak munkásokat. A helybeliek ezeket meg akarták verni. 
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Katonaságot kellett kirendelni a rend fenntartására. A sztrájk híre gyorsan 
terjedt. Fellángolt az aratósztrájk. Az aratók követelése és bérharca jogos, 
írta a Somogyvármegye. A főszolgabírók jelentései egymást érték, a főispán 
a csendőrség és a katonaság kivezénylésével operált, de hiába. A megyében 
91 községben szüntették be a munkát az aratók és a cselédek. A Balaton 
mentén Lellén, Bogláron és Berényben voltak megmozdulások. A tabi járás
ban Kötcsén, Pusztaszemesen, Kerekiben, Bálványoson, Ádándon, a Nyimhez 
tartozó Kéri pusztán, az Endrédhez tartozó Jaba és Tóköz pusztákon és még 
más helyeken is sztrájkba léptek a munkások.93 

A szántódi gazdaság aratói és cselédei nem voltak összeköttetésben a 
hácsiakkal. De a jaba i és tóközi eseményekről biztosan volt tudomásuk, hisz 
velük egy uraságot szolgáltak. Az újságok is hozták a híreket. Törekiből két
szer is hoztak újságot a rokonok Zamárdiba. Az újságban a sztrájkokról és 
a munkabérekről volt szó.94 

Noha Endréden, Zamárdiban, Kapolyon, Szilban, Tabon és még néhány 
más helyen magasabbak voltak a munkabérek, az emberek mégis elégedet
lenek voltak. Ennek jeleként Szántódon is sorozatosan je lent meg a vörös 
kakas a puszta épületein és asztagjain.9° 

A szérűn asztagba rakott gabona nagy érték. Éppen ezért őrök vigyáz
ták. Maga a majorgazda és még két ember a ludt a kazlak tövében. Ekkor 
történt, hogy a kőröshegyi pásztor gulyája betört a szántódi mezőre, és ott 
tetemes kárt okozott. A szántódlak behajtották ,,az idegen lég ióban" talá'H 
jószágot. Felbecsülték a kárt, és a kőröshegyieknek kártérítést kellett fizet
niük. A pásztor azzal fenyegetőzött, hogy megkeserüli ezt még valaki. 

Nem sokkal ezután egy esti szürkületben valaki belopódzott a szérűbe, 
és öngyújtóval meggyújtotta a tizennégy fiókos paj tát , ami tömve volt száraz 
takarmánnyal . A közeli istál lóban gyerekek és suhancok a ludtak a szénán. 
Látták az ablakon, hogy hirtelen kivilágosodott. Kiszaladtak, hogy megnézzék, 
mi történt. Egy tyukász jöt t éppen arra kocsin, az még látta, hogy a gyújto
gató lehúzódva futott az erdő felé. 

A lángok hamar felcsaptak. Aki csak tudott, hordta a vizet kannában, 
vödörben. A fecskendő is kivonult. A pajta azonban jó részben leégett. 

Hogy valóban a kőröshegyi pásztor okozta-e a tüzet, az a mai napig 
sem derült ki. 

Azután sem javult a helyzet. Nemsokára a szérűskertben magasra ra
kott búzaasztag égett le. Akkora tűz volt, hogy még a közelébe sem lehetett 
menni. Még azon a nyáron ú jabb tűz következtében két szalmakazal, két 
pelyvakazal leégett. Az istálló is leégett volna, mert tüzet fogott és már a te
tején megtelepedtek a lángok, de a tüzet sárral bedobálva eloltották. 

1910-ben — utóhangként - kigyul ladt a kastély. Egy béres elkiáltotta 
magát : „Gyerünk, emberek, ég a kastély!" A kastély valóban lángokban á l 
lott. A fazsindely hamar tüzet fogott, mivel be is volt kátrányozva, hogy a 
vizet j obban levezesse. A tető egészen leégett, nem sikerült megmenteni. Az 
épület ál l í tólag belülről gyul ladt ki, a kormányzó kályha melletti fogasáról . 

A nagy szélben a tűz nekiment a magtárnak is. Baranyai János alkal 
mazott azt k iabá l ta : ,.Kulcsot hozzatok! Kulcsot hozzatok!" - és öklével ver
te a magtár vasajtaját. Nemsokára odahozták a kulcsot, kinyitották az ajtót, 
és vízzel verették a tetőt. A tüzet sikerült elol tani . A leégett kastély tetejét 

52 



azután palával fedték be. így két megégett, megszenesedet gerenda még 
ma is látható a kastély tetőszerkezetében. Az égett gerendák az aratósztráj-
kok idejének megszenesedett tanú i . 

Hogy valóban a kormányzó kályhájától keletkezett-e a tűz, senki sem 
tudja. Az biztos, hogy abban az időben erre-arra, az épület teraszán is cé
dulákat találtak, melyre rá volt írva, hogy ekkor és ekkor, ez meg ez ki fog 
gyul ladni. Az épületek eddig biztosítva nem is voltak. Mióta a kastély le
égett, az épületeket biztosították. 

A tűzesetek jó része 1904-1905-ben volt. 1905 ápri l isától október 17-ig 
hét tűzeset fordul t elő a pusztán. A biztosító fe lmondta a biztosítást, mikor 
a tűzesetek sorozatát látta. És csak háromszoros biztosítási díj el lenében volt 
haj landó újabb biztosítást kötni.96 

A tüzeket gyújtogatás okozta, mert mindig takarmány, kazal, asztag, 
cséplőgép égett el, sohasem lakóház. A cédulák íróit és a gyúj togatókat nem 
talál ták meg soha. 

Szántódon 500 korona ju ta lmat ígértek a nyomravezetőnek, mégsem tud
ták a gyújtogatót megtalálni . Az emberek összetartok és bátrak voltak. Ami 
kor a kormányzó nem teljesítette emberségesebb lakás biztosítására riányuló 
kérelmüket, elébe álltak, és határozottan ki jelentették: „ N e tessék haragud
ni a Kormányzó úrnak, de mi a kérésünktől el nem á l lunk! Válasszák szét a 
lakásokat! Egy szobában csak egy család lak jon! Hiszen nincsen nyugová-
sunk. Annyian vagyunk, az egyik gyermek felsírja a másikat." És a lakásokat 
különválasztották. 1919-20-ban aztán jöttek a minisztériumból, megnézték a 
lakásokat, és érdeklődtek a megélhetőségrő!.97 

Hol tanácskoztak a pusztaiak? Hol beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat? 
A major DK-i k i járatánál volt egy tábla. Rá volt írva „Somogy vármegye. 
Szántód puszta, Zamárdi község." Szép füves térség volt körülötte. Ezt le
kaszálták, és itt szoktak a cselédek összejönni. Beszélgettek. Újságot csak 
később járat tak. 

Beszélték, hogy Bors kormányzó hogyan fogta a fejét, mikor kigyul ladt 
a pajta. Azt ha j togat ta : „ Istenem, kinek vétettem? Kinek vétettem?" Az ara
tók rámondták: „Te tudod, kinek! Tudod te, k inek! " 

Szántódlak az I. világháború sodrában 

Aratáskor a kisbíró megverte a dobot, a hadköteleseknek azonnal be 
kellett vonulniuk. Először a Somogy megyeieket vonultatták be, azután a 
Veszprém megyeieket. Az erős férf iak helyett nők, öregek, gyerekek mentek a 
munkába. Asztagot raktak, csépeltek, szántottak, nehéz munkát végeztek. 
Emberhiány miatt később a gazda, a csősz, a gazdatiszt is szántott. 

A szántódiak közül a fronton elestek: Balogh Pál, Bangó János, Bodri 
Pál, Bodri György, Csanádi József, Csima Ferenc, Kovács József, Márkus 
Ferenc, Szabies József, Szabó Károly és Vasicsek János, összesen 11 fő. 

A frontról hazakerültek: Baranyai Bálint, Baranyai Ferenc, Bánfalvi La
jos, Huszár Tamás, Sarok István, Sörös Imre, Tapolczai István, Tapolczai La
jos, Szabó Pál és mások. 
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Hogy merre sodorta a nagy vihar a szántódi cselédembereket? Szabó 
Pál Szerbiában, Olaszországban, Romániában harcolt, végül Oroszországban 
Kijevnél fogságba esett. 

Csanádi József Szerbia után Oroszországot jár ta meg. A visszavonulás
kor hastífuszt kapott, három napig lázban volt, úgy esett el.98 

Szabics József a kárpáti harcokban halt meg. Mel lébe vágódott a kar
tács, elesett, égett a tűz a mellében. Egyik társa, egy erős „gyerek", a lö
vészárokban keresett menedéket, melynek sarkában égett a tűz, melynél a 
sebesültek melegedtek. Futás közben lövést kapott, kifordult hassal zuhant le, 
üres volt az oldala, látni lehetett a tüdejét, holtan esett bele a tűzbe . " 

Huszár Tamás az orosz frontra, Vladini-Volinszkbe került. Onnan a ro
mán frontra, Lúgosra. 1917-ben az Ojtozi-szorosban majdnem nyakig érő hó
ban meneteltek. Ot t hallották a hírt, hogy Ferencz József meghalt. Azután az 
Isonzó, Doberdó, Piave következett. Az őszirózsás forradalom hírére gyalog 
indultak hazafelé. Sok volt az elhagyott kocsi, ló, de mégis inkább a vonat
ra kapaszkodtak fel, mert kocsin legalább két hétre való élelem kellett vol
na. Hazafelé az osztrákok elvették tőlük a puskát, oldalfegyvert.100 

Bánfalvi Lajos Reichenbergbe vonult be. Négy és fél évig volt katona. 
1918-ban egy Udine melletti kiképzőtáborba került, tüzérek közé. A forrada
lom híre ide is eljutott. Az egységek széthullottak. Az emberek felnyitották a 
raktárakat, bakancsot, kenyeret, ruhát szereztek onnan, de később e ldobál 
ták, mert nehéz volt c ipelni . Az egyik vagonban rumot is talál tak. Szeszmér
gezésben rengetegen meghaltak. A halottaknak habzott a szájuk. 1918 de
cemberében Bánfalvi Lajos a budapesti tüzérekhez kapott beosztást. Balas
sagyarmaton visszaverték a cseheket. Március 21-én, a Tanácsköztársaság 
kikiáltásakor Miskolcra ment. A miskolci téglagyárnál harminc ágyújuk volt. 
Kassa—Eperjes környékén négy hétig tartották a vonalat, majd szabadságot 
kapott. Mire a szabadságról visszament, Szerencsnél találkozott századával, 
amely pihenőben volt. Azután leszerelt, hazajött. Dombóváron a vonat tete
jéről látták, hogyan vonulnak be a románok. Egészen Siófokig bejöttek. 

A háború végén, it thon a „ fehérek" összeszedték a vörös katonákat, és 
nagyon megverték őket. Zamárdiban egy Hutya nevű kaposvári százados volt 
a parancsnok. A községi szál lodában rendezték be irodájukat, és folyton 
mulattak. 1919 augusztusában a vonatról szedtek le harminc embert, és 
agyba-főbe verték őket. F. I. bizalmit a l iceumgyepü mellett verték agyon. 

A pusztán 1919-ben ijesztgették a népet, hogy ne igényeljenek földet, 
mert különben fe lmondanak és hova mennek a nagy családdal , mi lesz a 
sok gyerekkel. 

A katonáknak tartottak fenn házhelyeket meg földet is, de a pusztaiak
nak nem adtak. Az Árpáskertet és a Bazsi-tanyai dűlőt eladták nagy pénzű 
embereknek. Cseléd, ha tudott volna is, nem vehetett földet, mert ráfogták 
volna, hogy lop, és azonnal fe lmondtak volna neki. Ugyanakkor egy endrédi 
erdőmérnök egy éjszaka ötven méter fa árát kártyázta el . 

özv. Csanádi Józsefné, szül. Kovács Juli néni édesapja is vehetett volna 
földet, hisz pénze volt a bankban, de nem mert venni. Kanász-számadó volt, 
akár hat anyadisznót is tarthatott , akár húsz süldőt is e ladhatot t egyszerre. 
Földet mégsem mert venni, pénze elúszott a hadikölcsönben és a pénz lebé
lyegzésében. 
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Huszár Tamás apjának, aki urasági bognár volt, ebben az időben tel t 
le a negyven éve. Háza még csak fél ig volt kész, mikor az intéző felmondott 
neki. Ö pedig kijelentette, addig ki nem megy, míg a háza el nem készül. 
Végül is kénytelenek voltak elismerni igazát. Fogatokat kapott, hogy házát 
befejezhesse. 

Bors kormányzó idejében ki kényszerítették, hogy ne lakjon két család 
egy szobában. Vass Mihály jószágkormányzó idejében két napig nem do l 
goztak, tehéntartást követeltek. Meg is kapták. A sztrájk szervezésében Varga 
Sándor béres, Szabics Péter kocsis és Bresztovics István vettek részt. 

Aratás a szántódi határban 

A szántódi határ gabonáinak aratását hagyományosan a zamárdiak 
végezték. Az uradalom nem akarta cselédeit kivenni a soron levő egyéb 
munkákból, azért ezt a megterhelő munkát részes aratókkal végeztette. 

Az arató munkások már a tél vége felé megkezdték az előkészületeket. 
Februári vasárnapokon összejöttek és beszélgetni kezdtek az aratásról, hogy 
lesz, mint lesz. Március 15-ig meg kellett kötni az aratási szerződést. 

Az uradalom aratógazdája jó időn keresztül Nóvák Ferenc volt. Tizenkét 
éves koráig jár t iskolába. Tizenhárom éves korában már marokszedő, a t i 
zennegyedik évtől pedig már kaszás volt. Az aratógazda tisztét 1929-től egé
szen a felszabadulásig látta el. Sokat tud mesélni az aratásról. 

Nehéz dolog volt az aratás. Fél háromkor ki a mezőre, este tízkor pedig 
haza. Sokszor még enni is al ig tudtak a nagy fáradtságtól . Később már be
letörődtek. 

Hajnal i 3—4 órakor kezdték meg a munkát. Indulás előtt aratópál inkát 
kaptak, fé! decit. Azután nekiál l tak a munkának. Fél nyolckor, mikor már 
egy másféíholdas táblán kiértek, megreggeliztek. Az evési idő fél óra volt. 
Reggelire húst, sonkát, szalonnát hoztak. 

Ha nehéz volt a munka, vagy megdőlt a gabona, erdősen felverte a 
bükköny, akkor fél óra kasza-kalapálás volt. Naponta kétszer. Délben egy 
óra volt az ebédidő, fél óra kalapálás. Ha a kalapálással e lőbb végeztek, a 
maradék szabad idő alatt mindenki aludt. 

Ha dőlt volt a gabona, egy-két ember hamar a hűvösre ment: kimerül
tek, ott pihentek egy kicsit. Ilyenkor az aratógazda is kaszát fogott, beál l t a 
pihenők helyére. 

Délre megjöttek az asszonyok. „Cserén-vékában", a hul lámos szélű, fe
hér vesszőből font kosárban hozták az ebédet. A cseréplábosban leves volt. 
Külön edényben a főzelék. Aztán hús, tészta és néha gyümölcs is. 

Pénteken rendszerint bablevest ettek. Más napokon gulyást, húslevest, 
hozzá paradicsomfőzeléket. Majdnem mniden napra kellett a hús, ez adta 
az erőt. A tésztaféle kelt tészta volt, bukta dióval, lekvárral vagy mákkal. Az
tán rétes és fánk is volt. Gyúrt tésztafélék is: pozsonyi kif l i , pogácsa. 

Ebédkor csoportosan letelepedtek a fa alá. Mindenki kiteregette, amit 
hozott. Mindegyik asszony különbet akart fe lmutatni , mint a szomszédja. Volt 
gyümölcs is: alma, körte, nyári barack, nagy szemű cseresznye stb. 
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Az ebédhez vizet ittak. Némelykor hoztak egy-egy üveg bort is. De nem 
szerették a többiek, ha valaki bort hozott, mert ez nagyon álmosított. Mond
ták is egymásnak: ,,Te, el ne aludj á m ! Bele ne ess ám a kaszába!" . 

Szellős időben a kévékre ültek, úgy ettek. A borosüveget a hátuk mögé, a 
földre tették. Némelykor az ügyes szomszédok elcsenték, a tar ta lmát megitták. 
Mire az illető ezt észrevette és nyúlt az üvegért, már üres volt. Erre kitört a 
nevetés! „Az anyád is t . . . — mondta a károsult, megint kitoltatok ve lem!" 

Legmelegebb volt a tarlón délután 4 - 5 vagy 5 - 6 óra között. Csendes idő
ben vagy vihar előtt mindenki csuromvíz volt. Soha nem esett meg, hogy a 
kepe ne lett volna berakva, befejezve. 

A húszas évek óta viaszérésben vágták a búzát. Ez száradást igényelt. 
Ha széjjel volt, és jöt t a vihar, hamar össze kellett szedni. Ebből lett aztán 
a jó piros szemű búza. 

Rossz idő esetén a zápor elől a kepébe menekültek. „Gunyhó t " csinál
tak. Ez úgy készült, hogy az asszonyok, lányok beültek a kepe közé, összebúj
tak és a fejük fölé, a kepe tetejére raktak még két kévét. Ha sokáig esett, 
bizony beáztak. Ilyenkor elmentek onnan. 

Viharban, ha közel voltak a pusztához, az istállókba menekültek. Fa alá 
nem ál l t senki, mert hallották, hogy fa alá ne ál l junk, mert odacsap a vi l lám. 

Az „ozsonnát" fél öt körül ették meg. Ez déli maradék hús, csirkehús 
vagy gyümölcs vo l t 

Vacsora este kilenckor vagy fél tízkor volt. Vacsorára á l ta lában gulyást 
ettek. Volt, aki tejet ivott, vagy aludttejet evett kenyérrel. 

Ha az idő beborult, úgy kellett az asszonyokat, lányokat összekiabálni. 
Napnyugta után húsz perccel végeztek minden munkával. 

Késő este volt már, mikor hazafelé indultak. Este fáradtan dőltek az 
ágyba. Al ig aludtak pár órát, már itt volt a hajnal . 

Kezdhették elölről . . . 

Aratási szerződés101 

A kaszások kiszolgált katonák volltak 20-tól 55 évesig. 
Az aratási szerződést Szántódon* az intéző szerkesztette meg, szigorúan 

szem előtt tartva az apátság érdekeit. Az 1932. évi szerződés jól tükrözi ezt. 

„ 1 . A vállalkozók az 1932. évben termelendő összes őszi és tavaszi gabo
nának: kb. 96. kat. hold őszi búza, 20 kat. hold rozs, 85 kat. hold árpa és 
19 kat. hold zab learatását, behordását és elcséplését vál lal ják az a lábbi 
módozatok és kikötések mellett: 

2. Az első felszólítás vétele után saját szerszámaikkal és az egész sze
mélyzettel, az aratógazdán kívül 18 erős, egészséges kaszás, 18 hasonlóan 
erős marokszedővel és egy vízhordóval, összesen 38 munkabíró egyénnel kö
telesek haladéktalanul megjelenni, a munkát késedelem nélkül megkezdeni, 
és megszakítás nélkül addig folytatni, míg az egész munka befejezve nincs. 

3. Kötelesek a gabonát rövid tar lóra vágni, uradalmi anyagból levő kö
telékkel, fával, szorosan lekötni, a kévéket kézben felemelve és nem a tarlón 
végighúzva összehordani, s formás kepékbe rakni. A kévékbe semmi idegen 
tárgy ne kerü l jön! A rosszindulatból vagy hanyagságból eredő károkért 
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egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A tarló azonnal felgereblyézendő 
és kévékbe kötendő, külön kepébe rakandó. 

4. Ha a kepék beáznának, vagy a szél széthordaná őket, kötelesek 
azokat megszárogatva újból öszerakni. 

5. Búzából a rozsot kükalászolás után minden ellenszolgáltatás nélkül 
kiirtani tartoznak. Mácsonya (aszat) irtásáért 65 napszámot számítva, 3800 
öl krumpliföldet biztosít az uraság, vetés alá elkészített á l lapotban. 

6. Amint az aratási munka megengedi, az egész személyzettel vagy an 
nak egy részével azonnal a gabona behordásához tartoznak fogni . Fogat
erőt az uradalom biztosít Tartoznak rendreutasítás szerinti osztagokat rakni. 

7. Hogy veszteség ne érhesse az uradalmat, joga van a munkaadó ura
dalomnak, hogy szükség esetén pótmunkásokat állítson be, valamint a hor
dást az uradalom a saját erejéből is megkezdheti, ebben az esetben a mun
kavállalók terményéből vonják le a kész kiadásokat. Azért a vállalkozók ke
resetéből az uradalom bizonyos részt viszatart. 

8. Az uradalmi személyzet utasításai mindenkor irányadók és a vett pa
rancsok feltétlenül teljesítendők! 

Izgága, veszekedő, buj togató, részeges munkás a munkából minden 
kártérítés nélkül azonnal eltávolítható, és társai kötelesek helyette más, meg
bízható munkásról gondoskodni. A vállalkozók egymásért egyetemlegesen 
felelősek. 

A vagyon rongálása, pusztítása szigorúan t i los! Nemcsak kizárással jár, 
de ilyen esetben egyetemleges kártérítéssel is tartoznak. 

Épületek, osztagok, kazlak közelében, tar lókon, szérűskertekben a tűz
rakás és dohányzás szigorúan tilos! 

Műtárgyak, épületek, ültetvények rongálása, vadak pusztítása szigorúan 
t i los! 

9. Aratásért és be-hordásért a learatot t rész t izedét kapják. Az uradalom 
fogat-erőt, cséplőgépet, hajtóerőt, fűtőt bocsát rendelkezésükre, hogy a táb
la egy sarkán gabonájukat elcsépelhessék. 

Az elcsépelt szemtermést az uradalom hazaszállíttatja, szalma és polyva 
részük elszállításáról maguk gondoskodnak. November 1. után az ott maradt 
szalma vagy polyva az uradalom tulajdonába megy át. 

10. Elemi csapás, mint jégeső, aszály, rovarkár esetén az uradalom a 
fent körülírt munkákért kat. holdanként ól kg gabonát és minden két ka
szásnak egy szekér (négy hajtásos) őszi szalmát ad kárpótlásul. 

11. Az aratást 18 egész és 6 félrészes cséplőbanda végzi. Amint a t ihanyi 
gabona összehordatott és Szántódon egy tábla búza, egy tábla árpa és az 
aratórész el csépelte tett, a gép Tihanyba megy csépelni, add ig a szántódi 
cséplésnek szünetelnie kell. 

A kézi munkások kötelesek a gépet rendben tar tani , az olajozásnál, le
ál l í tásnál, fafűrészelésnél segíteni, a gabonát lemázsálva szekérre rakni és 
az elraktározó helyre zsákokban fe lhordani . 

A gépen nyugodt etető legyen, a gép sohase fusson üresen, de megter
helve se legyen! A szalma- és törekkazlak jól tetőzve, tetszetősen rakandók! 
A cséplőhelyek mindenkor fel t isztogatandók! 

A gép körül minden lá rma: dalolás, fütyülés, veszekedés veszélyes, 
azérf szigorúan tilos! 
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12. A cséplési munkálatokért kapnak minden elcsépelt gabonából 4 % -
ot, ahogy a gépből folyik. A kévékbe kötött takarmánymagvakból 4%-ot, vá
lasztásuk szerint takarmánymagban vagy búzában. 

13. A vállalkozók a következő egyéb mezőgazdasági munkák elvégzésé
re is kötelezik magukat, a feltüntetett díjazás ellenében: 

a) Lekaszálnak, megforgatnak és megszárogatva összegyűjtenek és 
egyenes sorokba raknak 66 és fél kat. hold mesterséges takarmányt lóge-
reblyézve, felszedve, összerakva. Ezért kapnak 19 m. hold tengeri földet ve
tés alá előkészítve. Vetőgépet esetleg ad az uraság, de saját maggal be
vetve. 

b) Egyéb mesterséges takarmányok, továbbá 19 hold rét lekaszálásáért 
fizet az uradalom 2,40 P napszámot. 

c) Vál lal ják továbbá egy tábla tengerinek összes ápolási és betakarítá
si munkálatait , kétszer lókapával megjáratni , kétszer jóminőségű kézi kapá
lást végezni, egyezést, fattyúzást, a tengeri törését és uradalmi fogatokkal 
való behordást, a szár levágását, kévébe kötését, az uradalom szár részének 
szekérre való felrakását a termés egynegyedrészéért elvégezni olyan módon, 
hogy a rájuk eső részt az uradalom pénzben métermázsánként 7 P-ért meg
válthatja kat. holdanként. 

A tengeri szár a föld felszínénél vágandó. Kötözőanyagot a berekben 
szedhetnek sás, káka). A tengeri szár feles, a nekik nem szükséges részt az 
uradalom holdanként 2 P-ért megvált ja. 

A tengeri földnek gyommentesnek kell lenni, ezért munkarészükkel fele
lősek. 

d) Minden vállalkozó kap 400 öl tak. répa vetést harmados megmunká
lásra, 9 és fél kat. hold répa megmunkálást pedig — kétszeri alapos, jó ka
pálás és egyezés - kat. holdanként 40 P el lenében. Kiszedésért, kézzel való 
meg tisztogató sért és uradalmi fogattal történő behordásért q-ként kapnak 
16 fi l lért. 

e) Szőlőkapálásért: uradalmi lókapával két irányban megjárva kat. hol
danként 8 P, egyirányban meg járatva 9,60 P-t. 

f) Felszólítás esetén kötelesek vállalkozók napszám munkát elsősorban 
az uradalomnál teljesíteni a következő napszámok mellett : 

május, június, júl ius, aug . hóban 2,40 P 
férf iaknál március, ápril is hóra 1,60; és 1,80 P 
szeptember, október 1,80 P 
nőknek: március, ápri l is hónapban 1,20 és 1,40 P 
május, augusztus hónapban 1,80 P 
szeptember, október hóban 1,40 P. 

14. Uradalmi tömegmunkálatokhoz ivóvizet az uradalom la j tban szállít. 
15. Vitás esetekben a tab i járási főszolgabírói hivatal az illetékes. A 

szerződés érvényessége a vállalkozóra az aláírás után, a munkaadóra nézve 
a központi jóváhagyás után kezdődik. 

Szántód, 1932. márc. 8. 
Márkly felügyelő" 

A szerződés hát lapján megfakult, remegő kézzel történt aláírások. Pe
dig erős kezek voltak ezek. De erejüket kiszipolyozta az emberfelett i , nehéz 
munka. 
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Gazdálkodás a felszabadulás előtti időben 

A gazdaság a válság éveit csak úgy heverte ki, hogy az egyes kisebb 
birtokrészeket eladta, s ezáltal megszabadult az adósságtól. A Balaton men
t i nagy legelőt hadikölcsön fejében az Égisz Banknak kellett átadniuk. Ezen 
épült ki később Zamárdi fürdőtelepe mintegy száz utcával. A berket az 1922-
es földreform idején kimérték a zamárdiaknak. A kitűnő földű Árpáskertet 
és a Kőhegy lábánál fekvő Bazsitanyai dűlőt eladták. Végül a Csemetekert 
részére hasítottak ki a legjobb földekből egy 34 holdas darabot. 

A szántóföldek összessége így 500 holdra zsugorodott. A megmaradt te
rületen igen megfontolt termelést kellett megvalósítani. A szántókon kívül 
volt a gazdaságnak 20 hold rétje, 20 hold szőlője, 20 hold gyümölcsöse és 
15 hold legelője is. A szőlő kivételével ezek mind a puszta közelében voltak. 

A földeken a felszabadulás előtti időben korszerű vetésforgóval dolgoz
tak. A gabonafélék minőségi termelése mellett előtérbe kerültek a kapásnö
vények is: a kukorica, burgonya, takarmányrépa. A szálastakarmányok előre
törtek, a lucerna, lóhere, zabosbükköny, baltacím, csalamádé mind nagyobb 
területeket fogla l t e l . Sörárpáit csak néhány éven át termeltek. A cukorrépát 
igényessége miatt, a napraforgót talajzsarolása miatt kizárták a termelésből. 

Az állattenyésztésből kiesett a juhászat, mely a legelő elvesztésével egy-
időben megszűnt. A jóhírű ménes élettere is elveszett, fel is számolták. A 
sertéstenyésztés és a szarvasmarhatenyésztés fel lendült, főleg a hústermelés 
fokozására. A rideg marhatartásról az istállózó állattenyésztésre tértek át. 

A szántókat három nagy táb lában (250-210-40 hold) művelték. A táb lá 
kat 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 holdas parcellákra osztották. 1942-ben még a búza és 
a rozs volt a fő termény, ezekből 180 holdat vetettek. Árpából és kukoricából 
160 holdat, lóheréből, lucernából 60 holdat, takarmányrépából 40 holdat ve
tettek. A fennmaradó 60 holdba vegyesen zabosbükköny, len, burgonya és 
csalamádé került.102 

A gazdasági felszerelés megfelelő volt. Vasekéket, vasboronákat, vas
hengereket, vetőgépeket, ló- és ökörvontatású aratógépeket, cséplőgépet, 
lógereblyét, magtisztító gépet, traktort használtak. 

A vetőmagot maguk termelték. A gabonát harmatban vágták, hogy ki 
ne peregjen. Megdől t gabonából nem vettek mago t Istállótrágyát bőven, 
műtrágyát kisebb mennyiségben alkalmaztak. 

A jó l összefogott, megszervezett munka mellett j ó terméseredményeket 
értek el. Ezt bizonyítja az a lábbi táblázat is: 

1920 1940 
búza 11-14 q 16-18 q 
rozs 9 -10 q 14-15 q 
árpa 14-16 q 18-20 q 
kukorica 28-35 q 32 -45 q 

holdanként 

A számok jóval az át lagon felül i eredményekről tanúskodnak. A gaz
daság munkaerőel látottsága megfelelő volt. Konvenciósok: gazda, gépész, 
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gépészinas, vincellér és pincemester, bognár, kertész, csősz, traktoros, úri 
kocsis, öt tehenes, öt kocsis, hat béres, 1 sertésetető, csordagulyás, csorda
kanász, összesen 28 fő. 103 

összehasonlításul közöljük, hogy a Darány mellett levő Simon major
ban ugyanekkor 28-30 cselédnek 800 holdat kellett megművelnie. Három
száz holddal többet. Szántódon tehát jobb volt a helyzet.104 

Idénymunkásokat ritkán alkalmazott az uraság. Az aratást: azonban ha
gyományosan a zamárdi részesaratók végezték. Napszámos munkákra első
sorban a cselédség munkabíró hozzátartozóit hívták. A napszámok 1929-től 
fogva egyre alacsonyabbak lettek. 1929-ben a férftnapszám 1-5 pengő, a női 
0,80-4,00 p., a gyermeknapszám 0,50-3,00 pengőig terjedt. 1931-ben a fér
f inapszám 1—2,50 p., a női 0,50-2,00 p., a gyermeknapszám 50-1,20 pengő 
volt. A magasabb béreket csak igen nehéz munka után adták.100 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy az apátság a megkisebbedett birtokon 
korszerű gazdálkodást folytatott. 

Új növényfajták bevezetésével is próbálkoztak (hajdina, szójabab). 
A biztos vezetés, a szakemberek alkalmazása, az á l landó felügyelet és 

a cselédséggel való emberségesebb bánásmód együttesen járu l t hozzá az 
elért eredményekhez. 

Az apátság tóközpusztai, j aba i és kapolyi gazdaságaiban a termelést a 
szántódihoz hasonló módon végezték. Ezeken a rész-birtokokon azonban a 
lakásviszonyok igen rosszak voltak. A gazdaság felszereltsége is gyengébb 
volt. Tóközt kivéve, fö ld jük minősége is si lányabb voit a szántódi földeknél. 
Mégis hasznothajtó gazdaság volt mind a három. 

Az apátság birto'kuradalma, gazdálkodása ezekkel az évekkel lezárult. 
A szántódi uradalmat, mint mintagazdaságot könyvelhetjük el. De a többi 
sem volt üres. Az új idők szele a pajtákat, istállókat, magtárakat ott is tele
tömve érte. 

Munkaügyi viták 

Az aratási szerződések az uraság részére mindent pontosan rögzítettek, 
mégis néha nézeteltérés támadt a munkaadó és a munkások között. A viták
ban a munkások magabiztosan védték igazukat.106 

Egyik esztendőben a Káplánkútnál kétszer kellett vetni a búzát. A má
sodvetést felverte a tüske, az aszat. Az aratók vonakodtak learatni , mert azt 
mondták, ők búzára szerződtek, nem tüskére. A felügyelő erre azt mondta, 
miért nem irtották ki. 

Nagy nehezen azért learatták a káplánkút i gabonát, mert az uradalom
nak szüksége volt a szalmára. De a szokásos áldomást nem kapták meg, 
mert vonakodva fogtak hozzá az aratáshoz. A munkások szidták is a felügye
lő „papos istenét". 

Egy másik esztendőben nagy veszekedés volt, mert a szalmából csak a 
tizedik részt voltak haj landók kiadni. A munkások nem akarták aláírni a 
szerződést. Nem írták alá a tóköziek és a jaba iak sem. 

Ekkor kiszállt Kiss Emil főszolgabíró, ott volt Szalay Bertalan kormányzó 
és Boross Jenő intéző is. A munkásokat összehívták, beszéltek hozzájuk, hogy 
írják alá a szerződést Azok odakiá l tot ták: „Ezt így nem írjuk a l á ! " 
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Látták, hogy nem megy. Azután egyenként próbálták szólítani az embe
reket az aláírásra. Azok egyenként is keményen odavágták:, ,Nem írom a l á ! " 

A vezetők sokáig számolgattak. Le kell mondani a szalmáról - mondták. 
Végül is ígértek 15 q szalmát 4 q takarmányt (tavaszi árpa vagy zab) és 5 q 
búzapolyvát. Aztán kijelentették, vagy el fogadják ezt, vagy ha nem, mennek 
más vidékre más munkásokért! Az emberek erre összenéztek. A főbíró így 
mentegette magát : „Énbennem megvan a jó indulat , de ha ebből szociális ki
rohanás lesz, ennek következményeit az emberekre hárí tom." 

Ez azt jelentette, ha nem fogadják el az a jánlatot és zendülés támad, a 
csendőrséget fogja igénybe venni. Az emberek kénytelenek voltak el fogadni 
az ajánlatot . 

Aratás végeztével az aratógazda jelentette a felügyelőnek: „Tisztessége
sen befejeztük a munkát, az emberek kérik az áldomást." A felügyelő meg
lepetten mosolygott: „Nóvák, ez nem volt benn a szerződésben". Sokáig ta 
nakodtak az i rodában, hogy megadják-e vagy sem. 

Végre kiadták a papírt : „ I t t a papír, majd a pincemester k iad ja . " Nehe
zen bár, de megkapták az áldomást. 

Egy másik alkalommal Szalay kormányzótól kérték az áldomást. A kor
mányzó azt mondta : „Ezt csak azért adom meg, mert ez van ra j tam." És 
megrázta a reverendáját. 

A vezetőség és a cselédség 

Az apátság a századfordulótól kezdve lehetőleg a legjobb szakembere
ket: tanul t jószágkormányzókat, jóhírű gazdatiszteket, intézőket ál l í tott a gaz
daság élére, akik nagy munkafegyelmet követeltek. 

A birtokot 1931 körül, a nagy gazdasági válság idejében kétfelé vették. 
Szántódról az intéző Tóközre került azzal az indokkal, hogy a szántódi öt
száz hold nem bír el egy intézőt.107 

Az intézőt a pusztán a gazda helyettesítete, aki hetente számolt el a j ó 
szágkormányzónak. A kormányzók hetente rendszeresen látogatták a birtokot 
Zalaapát ibó l . A közelebbi Tihanyból pedig naponta kaptak ellenőrzést. 

A gazda közvetlenül irányította a munkálatokat. A konyha ablakából 
látta a majorudvart, a béresek, kocsisok indulását, érkezését, a csordák já rá 
sát stb. Mind ig kéznél volt, ha irányítani kellett. A munka megkezdése után 
kiment a határba is a szántó béresek közé, ledugta az ostornyelet, elég 
mély-e a szántás, nem csapják-e be. Az őszi mélyszántásnak négyes fogat 
után 9 col inak (22,5 cm), a lófogat után 7 col inak (17,5 cm) kellett lennie. 

Az úr és a szolga sajátos viszonya ez ősi birtokon ezer éven át megma
radt. E hagyományt szépen tükrözi a kormányzó látogatása. Tíz—tizenkét bé
res szántott négyökrös fogatával valahol a határban. Haladtak szépen egy
más után körben a frissen fordított barna barázda-tengerben. Jött a kor
mányzó. A béresek már messziről megismerték a büszke tartású lovakat a 
sárga hintóval. A hintó közeledett és megáll t a szántás szélénél. A kormány
zó intett a béreseknek. Aztán leszállt és néhány lépést tett a szántásban. A 
béresek odaérkezve, egymásután áll í tották meg ökreiket és a barázdában 
kézcsókkal járu l tak az apátúr legmagasabb rangú képviselője elé. 
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Szántódon egész generációk váltották fel egymást a szolgálatban. Kol
ler Márton, zalavári apát (1926) a „ hűség " példaképeként említette a szó
székről mondott esküvői beszédében, hogy a Rudolf család már 280 éve van 
kimutathatólag a Szent Benedek rendnél.108 

A Bresztovics (Bánfalvi) család dédöregapja is már Szántódon szolgált. 
A Varga család (1964) már 256 évet töl tött el az apátság szolgálatában. Sza
bó Istvánék (gazda-Szabó) és a Vasicsek (Vári) család 300 évnél is többet 
számol. E régi családok legtöbbje az ősi zalavári birtokról, Zalaapát ibó l , 
legtöbbször Tihanyon át került Szántódpusztára. 

Többgenerációs családok voltak még a század elején a Sarok, Kovács, 
Szabícs, Nyárádi, a két Bodri család.109 A révnél a Popp és a Baranyai család. 
A Baloghok (révi-Balogh) három emberöltőn át töltötték be a komposgazda 
szerepét. 

Ilyen megszokott, régi, ismert családokkai könnyebb volt dolgozni, do l 
goztatni. A kormányzók, apátok, gazdatisztek, intézők váltották egymást; a 
cselédség maradt. 

Vojnics Döme kormányzó idején (1900) híres volt a ménes. Károly Fe
renc intéző idejében Szántód mintagazdaság volt. Márkly István gazdatiszt 
besározott trágyatelepekkel kísérletezett. Hadarics Elek segédintézőt, Nagy 
Vencel kormányzót, Boross Jenő intézőt emberséges vezetőnek ismerték. Bo-
ross intéző Tóközön érte meg a felszabadulást. A tóköziek annyira becsülték, 
hogy harminc holdat mértek ki neki is a földosztáskor. Ő azonban csak tíz 
holdat fogadott el, később erről is lemondott a volt cselédek javára.110 

Szántódpusztán nem volt annyi szentgyörgynapi, újévi jövő-menő ember, 
mint más somogyi vagy vasi uradalmakban. Mire a szolgálat letelt, a legtöbb
jüknek sikerült egy kis házhelyet, egy kis földecskéi szereznie. Ezért kemé
nyen meg kellett dolgozniuk, minden f i l lért félre kellett tenniük, éveken át az 
önkéntes szegénységet vál lalniuk gyermekestől együtt, hogy hőn óhajtott ter
vük valóra válhasson. 

A kiöregedett vagy elköltözött családok ma a környéken élnek, új bú
torok között, új házban. Gyermekeik ugyan elszéledtek a pusztáról, de uno
káik előtt tárva-nyitva á l l , ami azelőtt olyan távol volt tő lük: az iskolák kapuja. 

Úri passziók 
(Horthy Szántódon) 

A régi v i lágban a jobbágy keveset látta földesurát. Csak lefüggönyzött 
grófi hintókat és nehéz kocsik vonulását látta. A tatai gróf Eszterházy azon
ban kivonult tel jes díszben, 100 főnyi tisztikarával az úrnapi körmenetre. A 
cselédség erre az alkalomra sötétkék, világoskék, szürke, sárga és fehér ,,for
maruhát" kapott. A menet két o lda lán a várbeli hajdúk mentek fegyverrel, 
veres nadrágban, a várhadnagy vezetésével. Ez a földesúri hatalom f i togta
tása volt.111 

A két háború közötti időben a földbirtokosok á l ta lában csak őszi vadá
szatokat rendeztek. A harmincas években Horthy is többször vadászott a 
szántódi erdőkben.112 Úri társaság vette körül. A vendégeskedésben a bálvá-
nyosi Satzgerné jár t elöl. A hajtókát, vadőröket a közeli vidékről szedték ösz-
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sze. A Gyertyánosi láp egyik árnyas erdejéből, ahol az út háromfelé ágazott, 
indult meg a hajtás. Nyúlra, szarvasra, őzre, vaddisznóra vadásztak. 

Délben visszatértek ki induló helyükre, és zöld ágakból font sátrak alatt 
fogyasztották el az ízletes vadpecsenyét A hajtókát távolabb, a tűz mellé 
telepítették. Azok ott szalonnát vagy kolbászt ettek, sütöttek. 

A vadászat több napig tartott. Ilyenkor a kormányzó különvonata napo
kon át vesztegelt a szántódi ál lomáson. Mindenfelé lovasrendőrök jár ták a 
környéket. A vasúton őrt állítottak, nehogy valaki robbantással ledobhassa a 
sínekről a vonatot. Az erdőt is lovasrendőrök vették körül. 

Az apátság is rendezett egykor egy hasonló vígasságot, lakomát, a Tóto
ki-lápon túl levő Borsos-keresztnél.113 

Tizennyolc kocsis vitte az urakat, akik Tihanyból, Pannonhalmáról , Szé
kesfehérvárról és más távoli helyekről érkeztek. 

A kocsisok a v igalomban azonban nem ihattak. Szántódra visszatérve az 
urak pénzt adtak össze a kocsisok részére. A kocsisok a pénzen bort vettek 
a nagypincénél. Jókedvük lett és énekelni kezdtek. A jószágkormányzó kijött 
a kastélyból: „ M é g itt van az apátúr, hogy mernek ilyen lármát csapn i ! " 
Azok azt felel ték: „Hiszen csak énekelgetünk, mert jókedvünk v a n ! " 

A következő napon az egyik kocsist, aki közbeszólt, büntetésből az ökrök 
mellé helyezték, össze nem szoktatott, rossz ökröket kapott, hadd vesződjön 
velük. De bíz az szépen betanította őket. Erre két hét múlva ismét visszahe
lyezték a lovakhoz. De ő nem akart menni. Ővele ne játszanak! 

Végül is megígérték neki, hogy Zalaapát iból a két legszebb csikót vá
laszthatja. Ebbe beleegyezett. A két új gyönyörű csikó megvigasztalta. Nem 
tehettek mást, mert Varga János a legmegbízhatóbb, legjobb kocsisuk volt. 

Szüajmairhák Szántódpusztán 

Szép színfoltja volt a szántódi gazdaságnak az a negyvennyolc szilaj-
ökör, amely a szekeret húzva a majorudvaron, a dülőutakon vagy a szántó
földeken tűnt fel. A komoly igaerőt ezek képezték az apátsági földeken. 

Járás közben össze-összekoccantak fekete hegyben végződő „címeres" 
szarvaik. Legelés közben, mint két lepkeszárny emelkedtek fel a kanászkürt
nek való gyönyörű tülkök. A vályútól hazatérőben, az istál lóaj tóban okosan 
elbil lentették fejüket, hogy szarvaikkal fenn ne akadjanak. 

Az erős, hatalmas ál latokat kipusztulásra ítélte a gyorsabb ló és a még 
gyorsabb gép. Érdemes fel idéznünk, f i lmre kellett volna venni, hogyan történt 
a szilajok igába törése. 

A szilajokat valahonnan Fejér megyéből és az Alföldről hozták. Sosem 
voltak még befogva, úgy kellett őket „be tö rn i " . Zalaapát iból csak az 1930-as 
években kapott az uradalom szilajokat.114 

Minden ősszel jött 20-25 darab. Jelentkezett értük Pusztakapoly, Jaba, 
Tóköz. Szántód választhatott magának először, hatot, nyolcat. Persze, hogy a 
legszebbeket választották. Nézegették, vizsgálgatták, „összepározták" őket, 
melyik melyikkel lenne szép pár. 

Hármas fogatban tanították be őket. Elöl á l l t az „e lőőrs" , utánuk a „kö
zép" és hátul a „ rudas" . Rudasnak, azaz hátulsó párnak jó nyugodt ökröket 
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választottak ki, Előre „vizslákat", azaz élénk járásúakat tettek, jó l menőket, 
hogy a tézsla feszes legyen. Középre fogták az újakat, az „ú joncokat " . 

Leginkább a szántásnál törték be őket, mert ez a legnehezebb munka, 
az ökrök itt fáradtak el a leg jobban. A szekér könnyen gurult, hamar meg
ugrottak benne. Hármasfogatban gyakorolták a szántást. Az első napokban 
izomgyulladásuk volt a sok járástól . Némelyik el is feküdt. Ilyenkor nevén 
szólították, és ostorral megpöccintették: „Hat tyú , kelj f ö l " . S mentek tovább. 
Három-négy napig tartott a betörés, végül szépen elmentek a barázdában. 

Fordulónál mindig az újnak a nevét szólítgatták, az öregek úgy is tud
ták, mikor kell, merre kell fordulniuk. Ilyenkor mondták: „Pompás, hó, Füge 
n e ! " Azután szántás közben észrevétlen lekapcsolták az első párt, ezek az 
előttük járókhoz felcsatlakoztak, mentek üresen. Az újak pedig ezek után 
bal lagtak, észre sem vették, hogy már ők húzzák — négyesben az ekét. 

Ezért mondták az elöl szántók: „ N e hajtsd annyira őket, nyalják a háta
mat ! " Vagy: „ N e szorítsd ükét annyira, kilöknek a barázdábó l ! " Hét vége 
felé már nem kellett „e lö l j á ró " . 

Az irányításnál, buzdításnál a béresek ostort használtak. Az ostor nyelét 
somfából vagy szívós gyertyánágból készítették. Az ostor hossza 2,5 méter 
volt. Dereka szíjfonás, azután 1,5 m csapószíj következett. Vékony — nem fo
nott - ostornál 3 m-es volt a csapószíj. Az ostort a béresek vagy maguk ké
szítették hasított szíjból, vagy Siófokon a szíjgyártónál, vagy a vásárokban 
vették. 

Bivalyokat is tartott a gazdaság, sötét nézésű, lomha járású, de igen 
erős ál latokat. Ezeket a lajt elé, de leginkább a takarmányos szekér elé fog
ták. A cséplőgépet is elbírták. A „mas ina " felál l í tásakor a cséplőgépet ál ta
lában vagy négy ló, vagy két bivaly húzta. Két bivaly felért 4 ló erejével. 

Induláskor a bivalyok „ le térdel tek" és úgy mozdították ki a nehéz gépet 
vagy roskadásig megrakott takarmányos szekeret. 

A szilajokat és bivalyokat terelőszavakkal irányították. Ezeket nemcsak 
megszokni, hanem érteni is kellett az ál latnak. Ilyenek voltak: hajsz—jobbra, 
csáli = balra, n e = i n d u l j , h ó h a = á l l j ! 

Akkoriban ilyen vezényszavaktól volt hangos a majorudvar, a dülőút, er
dei út vagy a szántás: „Bokros, Betyár, n e ! " ; „Csöndes, Bujár, ha jsz ! " ; 
„Ha jsz -ha jsz ide, ha jsz ! " ; „Szegfű, Bimbó csali, csali h ó ! " ; „Bátor, Huszár 
n e ! " ; „Tornyos, Gyupár, hóha, h ó ! " 

Ezekben a terelőszókban nemcsak a béres erélye, de a szíve is benne 
volt. 

A szántódi határ dűlőnevei115 

Az ősi föld dűlőneveit érdemes áttekinteni. Néhány ezekből már az Ár
pád-kori oklevelekben is szerepel. A legtöbb török utáni vagy még ú jabb ke
letű. 

Almás (Almáskert). A Kápolna-domb K-i a l jában levő fái t 1972-ben ki
vágták. 

Aranyport (Aranymező, Aranyoldal) . A Hármashatárhegy Ny-i szomszéd
ságában elterülő szántó neve. Aszályban hamar kiszárad, növényzete sárgul. 
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Ács-tanya. A Bazsítanyai dűlő magaslatán levő magános ház. 
Állás dűlő. Régebben erdő volt. 1865-ben vágták ki. Északi részén a gulya 

részére állást, szárnyékot készítettek, innen a neve. 
Árpáskert. A legjobb szántók egyike, a vasúttól délre. Régebben jó mi

nőségű sörárpát termeltek benne. 
Balaton melletti. Egy régi térkép nevezi így a Balaton melletti gyeplege

lőt, a mai kempingek tá jékán. 
Bazsítanyai dűlő. A Komlós tetejéről a Szamárdombig terjedő 32 holdas 

birtok neve volt. Nevét a két emberöltővel ezelőtti tu la jdonosáról , a Bazsiból 
ide visszaköltözött Tóth nevű kántortanítóról kapta. 

Belső kút. A puszta elején, a kastéllyal szemben levő hengeres kút neve. 
Berek. Á l ta lában az egész, lapos szántódi berek neve. 
Bekcenyés. A vaskereszti al lé Ny-i o ldalán levő tölgyes neve. Régen va

don nőtt benne a berkenyefa. Suhángokat hoztak haza belőle. 
Brettyó. A Szántódi berek Zamárdi felé eső vizes, tocsogós része. 
ßorocos. A Kápolna-domb teteje, melyet barackfával ültettek be. A fák 

jó része a szárazság miatt már kipusztult. 
Büdöskút. Lásd Kiskút. 
Csapás, A pusztáról D-re ki induló széles csordahajtó út. Az erdei legelő

re vezet. 
Csemetekert. A határ Ny-i sarkában levő ál lami csemetekert, melyen 

ú jabban szolgálati lakások és a Műszaki Erdészet műhelyei is felépültek. 
Csikász — (Csikászó-völgy, Csikaszai dűlő, Csikaszai erdő). A pusztától 

dél felé húzódó vizes völgy, sarokerdő és a vele szemben levő szántók neve. 
Nádasainak vizében valamikor a csík nevű halat fogták. Nádasa ma kicsi. 

Csikaszai kút. Az erdő sarkán, a téglagödörben ál ló gémeskút. Vize va
lamikor kitűnő hideg volt. Ma ihatat lan. 

Csordakút (Kanászkút). A szérűskert közelében levő régi gémeskút. 
Vize jó . 

Égic (ÉGISZ). A Rév környéke. Az ÉGISZ-bank parcelláztatta fel az 1. vi
lágháború után az itt lévő földeket. 

Feneketlen tó. A puszta Ny-i o lda lán levő nádas legmélyebb része, mely
ben igen mély víz volt. Mély vizébe egy bika is beleful ladt. 

Gyertyánosi-lap. Gyertyánerdők közti tisztás a Csikászó dél i részében. 
Kis darab szántóföldjébe a vadaknak takarmányt vetettek. 

Gyurgyókás. Az út part jában régebben gyurgyókák fészkeltek. 
H adtatár járás. A Küesdomb régi neve. A hagyomány szerint ennek a te 

tején jöttek be a tatárok Szántódra (a török sereg tatár egységei). 
Halastó. A 18-as SZOT-üdülő déli o ldalánál elterülő sekély, nagy kiterje

désű lapály, amely régebben halastó volt. 
Halászgunyhók. Halászok részére épített köralakú, földbesüllyesztett nád

kunyhók voltak a Kék Tó környékén. Később az orvhalászok otthona. Környé
ke ma teljesen beépült. 

Hármashegy (Hármasdomb, Hármas). Szántódtól D-re emelkedő, erdővel 
fedett hármas hegyorom. Már az Árpád-kor i oklevelek említik a nevét 

Homokbánya. A pusztától D-re, egy magaslaton ú jabban nyitott tsz-ho-
mokbánya neve. 
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Horthy-ebéd/ő. A Gyertyónosi- lap végében, a hármas útelágazásnál le
vő árnyas erdő, melyben Horthy szokott vadászni. 

Hosszúhegy, A Hármashegy legnyugat ibb vonulata. Itt volt a nagy vere
kedés, mikor az endrédiek és zamárdiak a kőröshegyi disznókat a t i losban 
talál ták. 

Hosszúvontató. Hosszú összekötő erdei út a Vaskereszti-tető és a Vízvá
ri-cser al ja között, melyen a rönköket húzatták lánccal lefelé. 

Káplánkút. Pár holdnyi szántó volt az út mellett, az erdő közepén, a 
völgyfenéken. Ma beültetett f iatalos erdő. Kútja igen régi. A vadak itatása 
végett ásták. Vize ma is iható. 

Kápo/na-domb. A szántódi domb, melyen a Kristóf-kápolna á l l . 
Kiskertek. A volt cselédek, majd tsz-dolgozók kiskertjei a domb DK-i 

csücskében. Ilyen kiskertek vannak a Csapás közelében is. 
Kiskút. A kivágott nyárfasor mellett egy árokban levő forrás neve. Be-

iszaposodott. Vize ihatat lan. Büdöskútnak is hívták egy időben. 
Kiskúti dűlő. A Kiskút szomszédságában levő szántóföldek neve. 
Kom/ós (Komlós-völgy, Komlós-gödör, Komlóskert). Az Állási dűlő K-i o l 

dala mellett D-re húzódó széles szélbarázda, völgyfenék, mely egy zúgvölgy-
ben a Kőhegy lábához lapul . Végében egy Komlós nevű cselédembernek be
kerített krumpli földje volt. 

Körtéles (Körtvélyes). A szérűskert Ny-i szomszédságában levő rét neve. 
Régebben erdő volt, öreg vad körtefa к kai. 

Körtés. A Kápolna-domb É-i o ldalára ültetett körtefás terület. A fák kö
zépkorúak, de pusztulóban vannak, gondozatlanok. 

Körtvélyes. A Káplánkút szomszédságában levő erdőrész neve. Ha jdan 
vadkörtés terület lehetett. 

Kőhegy. Zamárdi Ny-i határán levő magaslat, melynek tetején az apát
sági szőlők voltak. Most zártkert. Tengerszint feletti magassága 170 m. 

Küesdomb. (Küeshegy, Küestető). Ugyanaz, mint a Hadtatár járás. Tete
je apró, mozgó kővel van tele. Terméketlen terület. Felverte a tüske, bozót. 

Nagydűlő. A Küesdombon túl i , erdő alatt i szántó neve. Ez volt a legna
gyobb urasági tábla. Innen a név. 

Nyári jászol. A Csapás elejénél nagy szilfák alat t nyári jászlat ál l í tottak 
fel a szilajökrök részére. Szép idő esetén éj je l -nappal itt voltak, pihentek 
(hordástalan időben). A „he tes" vigyázott rájuk. 

Ösi-nagy út. A vaskereszti tetőről a Hármashegy felé vezető igen régi 
földút neve. Széles árkát ma a borókafenyő veri fel (a vaskereszti al lé É-i 
végénél). 

Pedagógusföldek. A Nagydűlő É-i része, melyet a felszabadulás után a 
pedagógusok részére tartottak fenn. Itt vannak a pedagógusok (vadkáros!) 
kukoricaföldjei . 

Pörícü/tvágás. A Hosszúhegy D-i szomszédságában levő erdőterület. Ne
ve az erdőirtás régi módját jelzi. A fákat tőben lekérgezték. Elszáradtak, meg
pörkölődtek. Azután irtották ki az erdőt. 

Rezula-szél. A Csikaszai erdő régi neve. A mai öreg erdő akkor még 
cserjés, f iatalos, zörgő-bokros rezula volt. 

Ré (Réház). A kompkikötő és a mellette levő épület neve. 
Réházi dűlő. A Rév közelében levő szántók neve. 
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Rév, Szántód-Rév. Kompkikötő. 
Révcsárda. Műemlék épület. Kedvelt mulatóhely. 
Selemrét. Az Almáskerten kívüli lapos rétség neve. A Csikaszai völgyben 

folytatódik dél felé. Közepén mély árokban víz csörgedezik. 
Selemréti forrás. Kis forrás volt a Selemréti árok o lda lában. Jó hideg 

vizét az aratók itták. Ma a forrásnak nyoma sincs. 
Szamárkő. Nagyméretű kőtuskó a Kőhegy lábánál . Valamikor Szántód 

és Zamárdi között az ezeréves határt je löl te. A középkorban ö r d ö g k ő (Ur-
dögkeő) volt a neve. ö rdöghozta kőnek tartották. 

Szénégető. Nagy erdei mélyedés a Gyertyánosi lap K-i o lda lán. Ha jdan 
itt gyertyán ágból faszenet égettek az uradalmi kovácsok (18Ő0). 

Szérűskert A puszta Ny-i széle, ha jdanában széna- és szalmakazlakkal. 
Szilvás. A puszta É-i a l ján ültetett gyümölcsös (1932). Szilváját a Bp. kör

nyéki szlovákok vásárolták fel jó részben. Kitűnő termőfái már pusztulófélben 
vannak. Ma a Szilváson a 7-es műút megy keresztül. 

Szilvás (Szilvás-gödör). A Hármashegy előterében levő mély terület, me
lyen valaha két sor szilvafa állott. Itt volt a dögtemető. Ma elvadult bozót. 

Temető. Gyepűvel kerített kis temető a széles fö ldút D-i o lda lán. 
Temető-gödör. Földbánya a temető K-i par t jánál . Partifecskék tanyája. 
Téghgödör. Vizes, sáros gödrök a csikaszai sertéslegelőn, a kút körül. 
Todolai-gödör. A második „ gödö r " a Gyertyánosi-lap K-i o lda lán. Állító

lag egy Toldi nevű betyár tanyája volt (Toldi ól la-gödre). 
Tóíorok. A tónak a torka. Ma rét a vasúti őrház környékén. Azt a helyet 

jelöl te, melyen át a szántódi berek vize összefüggésben volt a Balatonnal. 
Újszöllő. A Kőhegy Ny-i gyepűjén kívül ú jabban létesített szőlők. Most 

tsz-szántó. 
Vadászház. A Va s ke reszten túl , a meredek parton épített két fülkés ház 

neve. Előteréből gyönyörű kilátás nyílt a Gyertyánosi-lap rengetegei fölé. A 
Félix-féle vadászlak építése idején lebontották. 

Vaskereszt. Az ősi zamárdi, szántódi határ i rányában levő széles nyiladék 
végében felál l í tott mil lenniumi emlékmű. A köréje ültetett fák védik az É-i vi
haroktól. Ezeréves határvonalat jelez. Keresztjét barbár kezek már két ízben 
is ledöntötték. Az egyik emlék-hársra szarvaslest építettek a német vadászok 
számára. 

Vérmező. Pár holdas dombtető neve a Csikászó elején. Valamikor a r i 
degmarhák pásztora ostornyelet faragot t itt bojtár jainak. (Sörös József elvág
ta kezét. Sok vére elfolyt. Innen a név.) 

Vellás. Fiatalabb erdő a Hármashegy ÉNy-i o lda lán . Benne jó „vel la-
nyeleket' lehetett ta lá ln i . 

Vízvári-cser. A Káplánkút lapályáig lenyúló öreg csererdő, melyet pár 
éve termeltek ki, tarol tak le. Az Árpád-kor i oklevelek Vizes-vár nevű helynek 
említik. Valami erődítmény lehetett itt, ahol vízhez lehetett ju tn i . Egy szűk 
magaslat van az erdők fái között, o ldala igen meredek. Talán erődítés lehe
tett itt. A hely fontos út mellett feküdt. 

Zamárdi-sáros. A Révtől a Szántód-Kőröshegy vasúti ál lomásig elterülő 
Balaton-part i rész neve. A nyugati viharok sok iszapot sodortak ide, ezért a 
part sáros, süppedékes, iszapos lett. Múl t századbeli írások mint halászhelyet 
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említik a nevét. A környéke ma már teljesen beépült. A Balaton mentén most 
is nagy nádasok húzódnak. 

Zsidó-irtás (Zsidó-főd, Zsidó-tábla). A Hármashegy É-i részén levő régi 
öreg erdő neve. A múlt század közepe tá ján termelték ki. Az apátság bizo
nyára valami zsidó vállalkozónak adta el az erdőt, innen származik a név. 
Az 1950-es években a magasan fekvő, si lányabb ta la jú szántást f iatal erdő
vel telepítették be. A vegyes ál lomány fenyőből, juharbó l , ezüstfából (olajfa) 
és vadcseresznyéből á l l . 

Cselédélet, cselédsors 

A cselédség szinte beleszületett a szakadatlan munkába. A kapanyelet, 
főhajtást, engedelmességet, a felülről jövő parancsolgatást már gyermekko
rában megszokta. Saját véleménye nem lehetett. Ellenvetést al ig vagy egyél-
ta lán nem mert tenni , ö rü l t , ha fedél volt a feje fölött, valahogy megélt és 
nem kellett évenként más és más helyre hurcolkodnia. 

A cseléd á l landóan a majorhoz, istállóhoz, jószághoz, a munkához volt 
kötve. Családjával keveset törődhetett. A pihenéshez, szórakozáshoz, művelő
déshez sem ideje, sem kedve nem volt. 

Nyár időben hajnal i 3 órakor (télen 4-kor) már verték a „ha rango t " , 
vagyis a felfüggesztett ekevasat, ekkor munkába kellett á l ln ia. Az elsőbéres 
fölkeltette az istálló deszkapriccsén alvó „hetest" , és nekiláttak az etetés
nek. A jószág megkapta az első adagot. 

Az istál lókban lassan mozgolódás támadt, a marhák bőgtek, a cselédek 
etettek, itattak, a jószágot t isztogatták, kihordták a trágyát és új almot hin
tettek. 

Gyors reggeli után a gazda eligazítása szerint munkába indultak. A 
csordás, a gulyás kihajtott. A kocsisok, béresek szántani, vetni mentek. A 
bivalyos takarmányért indul t a határba, azt hordta egész nap lomha fogatá
val. 

Fél napra vagy egész napra kiürült, megcsendesett a major. Csak az 
apró gyermekek és öregek maradtak a házban és a ház körül. Az öregek ü l 
dögéltek, vagy matattak valamin, a gyermekek játszottak a porban. A na
gyobb fiúk, leányok, anyjukkal együtt a tűző napon harmados kukoricában 
vagy negyedes répában dolgoztak. 

Dél felé hazaszaladt a cselédasszony, hogy gyorsan megfőzze vagy meg
melegítse az ebédet. A nagyobb lány félkézkosárban vitte ki ap jának a me
leg ennivalót. 

A kocsisok, béresek délben valami fa árnyékába húzódtak. A jószágot 
szekérhez, kocsihoz kötötték. Enni adtak nekik. Mikor a lovak szénája elfo-
gyot, a zabostarisznya kiürült, a kocsisok még sapkányi „pó tabrako t " adtak 
kedvenc lovaiknak, a vetőmagnak szánt kukoricából. Persze csak akkor, ha a 
gazda nem jár t a közelben. 

Az egész nap munkába temetkezve telt el. Csak estefelé érkeztek vissza 
a majorba a fogatok fáradt ökrökkel, izzadt lovakkal, elcsigázott emberek
kel. A szekereket, kocsikat sorba ál l í tották a góré eiőtt vagy a majorudvar
ban. A rúdvégeknek egyvonalban kellett lenniük! 
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A jószágot az istállóba engedték. Kezdődött az esti munka. Etetés, tisz
togatás, itatás, almozás. Volt, aki beteg vagy megsérült ál latával baj lódott, 
vagy az elszakadt szerszámot javítgatta. 

Csak a besötétedés után került haza a cselédember a családjához. Fá
radtan és szótlanul ette a vacsorát. A gyerekek már ágyban voltak. Nem is 
igen látták aznap apjukat. 

Vacsora közben vagy utána beszélték meg az asszonnyaLqz aznap tör
ténteket, fontosabb dolgokat, elintéznivalókat. Az asszony ki nosott, 
foltozott, vagy vasalta a megszáradt ruhadarabokat. A lámpá-óltássaí aztán 
megint lezárult egy nap a pusztai ember életében. 

A nagyobb fiúk az istál lóban háltak az alomszalmán. Ha hosszúnak ta 
lálták az estét, vagy unatkoztak, elővették a kártyát, gyufára huszonegyeztek, 
durákoztak, ,,pisiácsoltak". Olykor hahotázva, olykor csendesen játszottak, 
míg a fal i mécses derengő fényében el nem álmosodtak. 

A .hetesek' el foglal ták helyüket a deszkaágyon. Ök egy héten át éj jel 
vigyáztak a jószágra. A kártyások elcsendesedtek már. A meleg trágyai l lat
ban elszenderegtek az alvók. Csak fé lá lomban hal lották az ál latok ropogó 
kérődzését, buffogását vagy a láncok csörgését a jászolkar ikában. Az ökrök 
jó része lefeküdt már. A lovak fejüket lógatva, három lábon pihenték ki a 
nap fáradalmait . 

Az éj jel iőr magára terítette köpönyegét. A hetesre rádobta a pokrócot: 
„A lud j , majd én rájuk nézek!". Aztán vette botját, az ajtón kívül tapogatva 
kereste az egyenes utat. Elindult szolgálatára. Körbejárta a majort, major
udvart. Nem lát-e idegent? Eloldódott-e valamelyik jószág kötele? Nem ke
veredett-e bele valamelyik borjú a maga vagy a másik kötelékébe? A körbe
járással lassan telt az éjszaka. Virradatkor hazament, lepihent ő is. A töb
bieknek pedig új nap, új munka kezdődött. 

Igy ment ez télen-nyáron, hosszú éveken át. A cselédember a napi fá
radtságtól hamar elaludt. Nem így az asszony! Az ébren volt még egy da
rabig. Hisz ő volt a család őre, összetartója, nevelője, irányítója, kiszolgáló
ja , védője, a hivatalos ügyek intézője. Hány és hány éjszakán töprengett a 
család gondja fölött? 

- Elhullott a hízó. Mi t eszünk a télen? Fogytán a lisztünk. Itt vannak az 
ünnepek. Kitől kérhetnénk kölcsön? A malacok is betegek. Nem veszi meg 
őket senki. Pistinek csizma kéne. Lefagy a lába az iskoláig. Mar inak nagy
kendő. Igen fázékony. Az „ember " összeszólalkozott a gazdával. Nem lesz-e 
baj ebből? Nem adják-e oda a kiskönyvet? Hova is mehetnénk akkor, ki a 
nagyvi lágba? Ki fogadna be minket hat gyerekkel?116 

A cselédsors kegyetlen volt, mert kényszerű elkötelezettséget, örökös ha j 
szoltságot, szegénységet, helyhezkötöttséget és alázatos viselkedést jelentett . 
Jelentette még a sivár pusztai élet vállalását, a lenézést és a jobbára öröm
telen életet. 

A cselédek függő helyzetét nagyon kihasználták az uradalmak. Pl. a ta 
tai uradalom vezetősége - írja Szabad György - a cselédekben csak esz
közt látott a nagyobb jövedelem elérésére. Szentgyörgypusztán is maximáli
san kihasználták a cselédek erejét. Szidalmakkal, fenyegetéssel, büntetéssel 
és ütleggel szorították őket a nagyobb munkára.117 
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A cselédség védelmére hoztak ugyan törvényeket, de azokat a legtöbb 
esetben nem tartották be. A hatóság és a csendőrség az uraság érdekeit 
védte. A cselédet karhatalommal vihették vissza munkahelyére, ha azt e l 
hagyta. A kárt meg'kel let t térítenie. A pusztát engedély nélkül el nem hagy
hatta. A havi egy szabadnapot nem kapta meg. Vasárnap is dolgoznia kel
lett.118 

Harminc éven fölül már nem vertek - írja Illyés Gyula. Akit megütöttek, 
némán tűrte. Az öregek pedig már a kéz emelésére elsírták magukat.119 

Apró vétségekért elbocsátottak embereket - írja Mérey Klára. Pl. mi 
történt, ha a tehénnek eltörött a lába? A tőkeerős földbirtokos egy tehén 
veszteséggel ál lott a mérleg egyik cserpenyőjében, a másik o ldalon az elbo
csátott cseléd, kenyér nélkül, haj léktalanul , szívében keserűséggel, mint 
egyetlen vagyonával.120 

1905 tá ján Szántódról is elbocsátottak egy bérest, mert a kormányzó
nak visszabeszélt. Azonnal szekérre rakták holmiját, eltávolították a pusztá
ról, de még a határból is. A kőröshegyi út mellett levő Antalkereszt gyepén 
rakták le az útpartra. Ot t kuporgott holmijával, családjával négy napig, míg 
Földváron nagy nehezen valami munkához jutott.121 

Történt egy másik eset is. Beteg lett az egyik béres. Gyönge és Bimbó 
nevű ökreihez mást osztottak be. 20 hl-es la j tban permetlét kellett volna ki
vinni a kőhegyi szőlőbe. Befogáskor az egyik ökör nem akarta fejét az igá
ba haj tani . Az ember megütötte. Véletlenül halántékon ta lá l ta. Az ökör meg
döglött . Odarohant az intéző: „Men jen azonnal haza, törje le ostora he
gyét a nyeléről, mehet ! " — mondta neki. A kormányzó még jobban kikelt: 
„Esztelen! Azonnal e lbocsátan i ! " - adta ki a parancsot. Szerencsére ott ál l t 
Vasicsek János elsőbéres is, régi, hű cseléd, aki h iggadtan azt mondta : 
„Nagyságos úr, nem lehet! Négy gyermeke van. Ha elbocsátja, baj lehet be
lőle. Nagyságos úr tud ja , hogy a legutóbbi tűz is bosszú műve volt. A nagy
ságos úr el akar pörkölni bennünket?" A kormányzó hal lgatot t a jó szóra. Az 
ember maradt. Szentgyörgynapkor is tovább maradhatott . 

A cselédsors kegyetlenségét a tél havában költözködő cselédszekerek 
mutatták. A felhányt ólak, ócska bútorok között a gyermekek még dunyhá
ba takarva is dideregtek. Az iskolában pedig r iadt szemekkel, rongyosan, fé
lénken jelentek meg és lehajtott fővel mondták be adataikat. Vajon milyen 
sors vár itt rájuk? 

A kegyetlenség kirívó példái t a gróf Batthyány uradalom birtokain lát
hattuk. Erdélyből menekült a szépnevű, harmadikos Szilágyi Erzsike. Szomo
rúan, karbatett kézzel ült a padban dús, befont hajával . Talán sejtette sor
sát? Elközelgett a nyár. Amíg édesanyja a mezőn dolgozott, ő otthon téve
désből egy pohárból lúgkövet ivott. Kávénak nézte. A nagy sikoltozásra ösz-
szeszaladtak az emberek. Édesanyját hazahívták. Az urasági hintó ott ál l t az 
iroda előtt. Sírva kérték az intézőt, vitesse el a kislányt a kórházba. „El len
őrzésre kell menni, keressenek mást" - mondta r idegen. Bementek a fa lu
ba. De hát kit ta lá lnak ilyen nagy dologidőben? Egy szegény asszony meg
sajnálta őket. Szalmát dobott a mezőről éppen hazatért szekerére. E paraszt
szekér szalmáján vitték a beteget a kórház felé. Horvátnádal ja előtt megál l 
tak a hajszolt kis tehénkék. Lassan visszafordult a szekér. Meghal t a kislány, 
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félúton. Két asszony zokogása kísérte hazáig. Szomorúbb menetet még nem 
láttak az emberek. 

Az öreg erdőőr sírva panaszkodta, hogy a „kegyelmes gróf úr" nyugdíj
ba akarja tenni , el akarja venni puskáját, a kastélyhoz akarja megtenni söp-
rögetőnek. „Ki akar tenni az erdészházból is, mely fölé a hatvan éves fenyő
fák hajolnak. Én ültettem mind egy szálig. Belehalok, ha ott kell hagynom az 
erdőt. Pedig a kegyelmes gróf úr »fogadott testvérem« nekem. Egy napon 
születtünk. Az ő édesanyjának nem volt teje, nem tudot t szoptatni. Az én 
anyám erős cselédasszony volt. Volt teje bőven. Ö elvál lal ta. Egy csecset 
szoptunk. így maradt meg a kegyelmes úr. És most így e lbánik velem! Kér
vényt kellene í rn i ! " A kérvény elment. Figyelmeztetett a fogadot t „testvér-
ségre". Imre bácsi unokáját nevezték ki erdőőrnek utódjául . Az erdőszéli kis 
házikóba. Imre bácsi is velük maradhatot t . . . 

Ugyancsak ennek a grófnak a birtokán a fejőgulyást fel lökte a bika. 
Agyontiporta. A népes család kereső nélkül maradt. 

Egy bérescsaládban, a felnőtt gyermekek után késői ikrek születtek. Nagy 
volt a szegénység. Rongyokba takargatták őket. Egy kérvényben Horthynétól 
kértek segítséget. Választ sem kaptak. Megfáztak a kicsik. Két hét múlva 
meghaltak. Az asszony hetek múlva is zokogott. Az ember uj jával törölgette 
szemét, amikor azt mondta : „Kár volt azt a két kis gyönge testet a földnek 
a d n i ! " Ilyen volt a cseléd sorsa.122 

Javadalmazás 

A századok során az apátok egymást váltották a t ihanyi apátsági szék
ben. Volt, aki f rancia vagy német származású volt, és egy szót sem tudot t 
magyarul. Volt, aki pár ezer forintért elzálogosította az apátság birtokainak 
jó részét. Volt, aki hamis oklevelet íratott, s ezekkel próbálta bizonyítani, 
hogy falamely falu valaha az apátsághoz tartozott.123 Volt, aki nagyon is szi
gorúan vette a jobbágyság erkölcseit vagy a rendházon belül i szerzetesi élet 
megszabott törvényeit, de ő maga mégis mélyebben belenézett Révay Po
lixéna bárónő, Szántód akkori bérlőjének szemébe.124 

Természetesen akadtak olyanok is, akik sokgyermekes, szegényebb csa
ládból származtak, ezek együttéreztek a szegényekkel, ahol lehetett és 
amennyire lehetett, segítettek is a bajokon, ha másként nem, jóhiszemű el
hal lgatással. Nem egy apát „ f i a i m " megszólítással beszélt jobbágyaihoz. 
Ugyanakkor a másikat embertelensége miatt gyűlölték alattvalói. 

Valamennyi megegyezett azonban abban, hogy a földnek teremni, az 
embernek dolgoznia kell. Szemüket és kezüket Szántódon tartották, hogy a 
fö ldből , emberekből és ál latokból minél több haszon származzék a büszke 
tornyú t ihanyi apátság számára. 

Tudták, hogy az embereket azzal lehet legkönnyebben megfogni, ha 
háztetőt adnak a fejük fölé, ha biztosítják a létminimum körüli megélhetésü
ket, és némi földet jut tatnak nekik, melyen családjukkal együtt dolgozhatnak, 
ha javítani akarnak mostoha sorsukon. A konvenció, az évenkénti leszerződés 
biztosította Szántódnak is a munkáskezeket. 
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A konvenció á l ta lában ugyanaz a leszorított juttatásrendszer volt or
szágszerte, de mégis függött az uradalom gazdasági berendezésétől, a ter
ményértékesítés lehetőségeitől, a bérlő, az uraság vagy a tiszttartó embersé
gétől , a birtok elhanyagolt vagy rentábil is voltától. 

Az apátság a jó karban tartott szántódi birtokán jobban fizette cselédeit, 
mint a többi somogyi uradalmak. Főleg a bérlők bir tokán volt rosszabb a 
helyzet, mert a bérlőnek a tiszta jövedelmen felül bért is kellett szerződésileg 
fizetnie. Míg ezeken a birtokokon dühöngöt t az úri kényuralom, az ember-
telenség, hajszolás, parancsolgatás, a felmondással való ijesztegetés réme, 
Szántódon jobb volt a helyzet. Az aránylag jobb javadalmazásért aztán te l 
jes erővel kellett Tihanyt szolgálni. „Nem a papok voltak a rosszak — mond
ják többen a hajdani cselédek közül - , hanem az intézők és gazdatisztek, 
akik igyekeztek egymást tú l l ic i tá ln i . " (A papi birtokok méreteiről, az irtásföl
dek és hatalmas erdőségek visszaszerzéséről, a jobbágyvi lág kertjeinek meg-
dézsmálásáról, a túlzásba vitt robotmunkákról és hosszú fuvarokról a szántó
di cselédek nem igen hallottak. Nem hallottak az ezüst evőeszközökkel tá la l t 
t ihanyi ötfogásos ünnepi ebédekről és arról sem, hogy falvak akartak felke
rekedni és „más uraság szárnya a l á " menni, a kibírhatat lan sok munka és 
szolgáltatás követelése miatt.) 

A konvenció lakásból, terményből, szegődményes fö ldből , kertből, kevés 
pénzből, tűzifa és só jut tatásból , továbbá bizonyos számú ál lattartás [ehető
ségéből ál lott. Mindezt kiegészítette a konvenciós orvosi el látás és a gye
rekek néha-néha fogattal történő iskolába vitele. 

A konvenció lakáson kívüli legfontosabb tétele a 16 q kenyérgabona volt, 
fele búza, fele rozs (a két v i lágháború közti időben). Később a gabonát fer
tályonként, negyedévenként kapták a következő té te lekben: 2 q búza, 1,5 q 
rozs, 50 kg árpa. A nagyobb családosok esetében az árpát beváltották ke
nyérgabonára, ha ezt kérték. Kisebb családnak elég volt a kimért kenyér
gabona. A többgyermekes családok a lisztet kukoricaliszttel szaporították. 
Erre a célra szegődményes földjeiken direkt fehér színű, nagyszemű, hata l 
mas csövet adó kukoricafaj tát termeltek.125 

Szántódon a konvenciós gabonát a magtárból , a szokványos minőség
ben, ahogyan a gépből kijött, úgy mérték ki, pontosan, minden negyedév
ben. Ugyanakkor más uradalmakban termény helyett kukacos lisztet mértek 
a cselédeknek, vagy a fertálygabonát üszkös búzából mérték ki. Az is elő
fordult, hogy rossz gazdasági évben vagy hanyag gazdálkodás esetén a kon
venciós gabonát más uradalomból kellett megvásárolni, hogy a cselédeknek 
mérni tudjanak.126 

Ha valamelyik nagyobb család megszorult, nem volt már gabonája , szólt 
a gazdának, az kimért számára 1 q búzát, 1 q rozsot, hogy kenyere és ka
lácsa is legyen.127 

A konvencióban 1 magyar hold előkészített kukoricaföldet is kaptak. Ez 
jó esztendőben igen elősegítette boldogulásukat, hisz egész évre eleséget 
biztosított a sertésnek, baromfinak. Egy-két disznó hizlalása elengedhetet len 
volt, részint a népes család, részint pedig a külterületi munkák miatt. 

A 200 négyszögöles konyhakertben - amit a legközelebbi jó földekből 
adtak ki - sok zöldségféle, korai krumpli , takarmányrépa termett. 
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Évente 8 űrméter hasábfát is kapott minden cseléd. A későbbiek folya
mán ebből dorongfa és ágfa lett. Nyárt tüzelőnek néha nyers fát kaptak. 
Volt, aki a hasábfából néhány métert eladott, hogy gyorsan pénzhez jusson. 
Ezt nem jó szemmel nézték. Mert hisz kellett a fa, a hideg, rideg lakásokat 
jobban kellett fűteni. A szérűben levő, kiihányt „üszék-csutát" ( lerágott ku
koricaszárat) szabadon elvihettek és eltüzelhették. 

16 kg sót is kaptak egy évre és negyedévenkén 10 pengőt. Ez igen ke
vés volt, és csak az apróbb konyhai vásárlásokra futotta belőle. 

A tehéntartást 1918-ban harcolták k i . Ez nagyban segítette a család 
élelmezését. Tej, vaj , túró, tej fel , a ludt te j így mindig volt a háznál. A cse
lédtehenek részére napi adagként 5 kg szénát és 5 kg árpaszalmát mértek ki 
kétnaponként. A 25-30 cselédtehenet külön pásztor legeltette. Aki ügyes volt, 
tejet is adhatott el. Mindennap jött a tejes Zamárdiból , 30 f i l lérért vette meg 
a tejet.128 

A konvenciósok egy nagy hízót tarthattak, mellette egy süldőt is. Anya
disznót egyet, malacaival együtt. Sosem mondták nekik, hogy ennyit nem 
szabad tar tani . A cselédek vál laltak feles földet, harmados kukoricát, negye
des répát, amennyit csak elbírtak, mert ebből tudtak jószágot nevelni. A 
disznók téglaólakban voltak elhelyezve, környezetük tiszta volt, mert a gaz
da a rendet mindennap ellenőrizte. 

Mily örömmel várták a cselédasszomyok a kondából délben hazaenge
dett anyadisznókat! Jöttek a nagy jószágok kitartó futással, röfögéssel, tej től 
duzzadó emlőkkel, r ingó hassal, hogy malacaikat megszoptassák. Három hét 
után hol az anya maradt ot thon, hol a malacok, ö t - h a t hét után végleg 
otthon maradt az anya, hogy a malacok ne szophassák folyton. Azután a 
malacok jártak ki. A cselédség disznaht külön kanász őrizte. 

Baromfit tarthattak a cselédek korlátlan számban, tyúkot, kacsát is. A 
l iba tiltva volt, mert az „ k iabá l t " és a mezőt jár ta . 

Jobban boldogul t a család, ha több férf i tagja is volt egész konvención. 
A hónapszámos és félkonvenciós is boldogult , mert több ideje volt a magáé
val foglalkozni, A sokgyermekes családoknak két kis malackát adtak hosz-
szú lejáratra. A disznóvész gyakori volt. Egyik esetben az arnyak elhullottak, 
mert a cselédek vonakodtak az oltás költségeitől. Ekkor a gazdaság kilenc 
anyadisznót hozatott egy másik pusztáról a cselédség részére. Néhány csa
ládnak pedig „ lemart disznókat" adott . Ezek megsebzett, vérző sertések vol
tak, melyeket a többiek a falkában úgyis megöltek volna. A sertések árát 
részletekben vonták le. 

A konvenciós orvosi el látás annyiból állt, hogy szükség esetén kihozták 
az orvost, aki olcsóbb orvosságokat írt fel . A költségeket az apátság fizet
te. 

Aki nem gyarapodott, nem mozgott, azt nem jó szemmel nézték. Felfo
gásuk az volt, ha valaki nem igyekszik, hogy legyen valamije, azon sem 
igyekszik, hogy az apátságnak legyen. A lusta ember, lusta család két éven 
belül e I'm ehetett. 

A kanász számadó kiváltságos helyet és megbecsülést élvezett. Hiszen 
az uradalom 6-700 sertésből ál ló kondájáér t felelt. Lakása olyan nagy volt, 
hogy akár két családnak is megfelelt volna. Mert 3 - 4 - 5 boj tárt is kellett 
tar tania. Javadalma három hold fö ld, marhatartás, 7 - 8 anyadisznó tartó -
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sa, melyektől évente 25-30 malacot kapott. Jó módban élt, pénzét takarék
ba tette. Földet mégsem mert venni, mert kutatták volna, honnan a pénz, 
nem ferde úton szerezte-e. Pénze elveszett a hadikölcsönben.129 

A konvenció nagyjából ugyanaz volt az egész országban, helyenként 
mégis változott. Tolna megyében - Illyés Gyula szerint - a lakáson kívül 6 
q búzát, 5 q rozsot, 5 q árpát kaptak a konvenciósok. Járt még 5 - 6 méter 
dorongfa, 300 n-öl kert, 1600 négyszögöl kukoricaföld. Tarthattak 1-2 anya
kocát, malacait is választásig és 1 liter tejet kaptak naponta. 

Szentgyörgypusztán, Tata mellett - Kardos László szerint - 8 q búza, 8 
q rozs, 2 q árpa volt a terményjárandóság. 1600 n-öl kukoricaföld, 200 n-öl 
kert, 9 q tűzifa, szalma szükség szerint, 24 kg só, 1 liter tej és 40-60 pen
gő készpénz, negyedévekre elosztva. 

Alsóhetényben - Sípos Gyula szerint - 8 q búza, 8 q rozs, 4 méter 
tűzifa, 4 méter ágfa, 24 kg só, 6 q szalma, 1400 n-öl kukoricaföld szántva, 
300 n-öl kert, 700 n-öl mesterséges takarmány (lucerna-féle) volt a konven
ció. Tarthattak egy tehenet, borjával, 2 kocát, 8 süldőt. Ugyan
itt mit kapott a kasznár? Évi 1860 pengő készpénzt, 10 q búzát, 10 q ro
zsot, 10 q árpát, 6 q zabot, 38 q csöveskukoricát, 4 hl bort, 60 űrméter tűzifát, 
84 kg sót, 15 q szalmát, 1600 n-öl földet, 4 tehén, 4 borjú, 4 göbe, 4 sül
dő tartását kétévesig, 20 db-ot egyévesig. Baromfit korlát lan számban. Ezen
kívül kényelmes, nagy lakást, hatalmas konyhakerttel. 

A számok és arányok önmagukért beszélnek. 

A cseléd la kasok 

A cselédnek, ha egy évre leszerződött, családonként külön kamra és szo
ba járt . Aki hónapszámosnak szerződött le, annak csupán fekvőhelyet adtak. 

A konvenciónak legnagyobb értéke éppen a lakás biztosítása volt. Ho
va ment volna a szegény ember lakás nélkül? De amennyire fontos volt a 
lakás a sokgyermekes cselédembernek, éppen annyira nem volt fontos a 
lakás fenntartójának. Somogyban különösen rosszak voltak a lakásviszonyok. 
A legtöbb urudalomban „rozzant, életveszélyes, egészségtelen o d u " volt 
csupán. Sörnyepusztán egy szobában két család lakott. Jabapusztán 22—26 
személyre ju tot t egy árnyékszék. Az ádándi gazdaság lakásaiban hiányzott 
a kamra. Ságváron, a veszprémi káptalan birtokán 4 - 4 családnak közös, 
nyitott konyhája volt, a kamra hiányzott. 

Ságpusztán 4 szobában 8 család lakott. Mikén 35 családra 3 árnyék
szék jutott. A legtöbb helyen az épületek közelében volta'k az ólak, barom
fiólak, ezek megfertőzték a lakások levegőjét, a legyek mill iói zsongtak az 
épületek körül. Némelyik uradalomban hal lat lan felelőtlenség uralkodott. 
Somogyaszalón pl. istál lóból, ólból alakítottak át fekvőhelyeket a munkások 
számára. A munkások már megérkeztek, amikor az egyik helyiségben még 
sertések, a másikban üszők és ökrök voltak.130 

Szántódon mi volt a helyzet? Amíg a hivalkodó „kasté ly" szobáit fara
gott bútorokkal, kárpitozott székekkel, pamlagokkal , festményekkel, szőnye
gekkel rendezték be, és a sarokban ál ló magas cserépkályha ontotta a kel-
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lemes meleget, addig a cselédlakások hidegek, ridegek, sötétek és zsúfol
tak voltak. 

A kastélyban veranda, szalon, folyosó, és ebből nyíló t izenhárom szo
ba biztosította a teljes kényelmet. A vendégeket a szalonban fogadták. Az 
első szoba a kormányzó szobája volt. Azután következett a vendégszoba. M i 
kor az intéző lakott ott, az is 3 - 4 szobát lakott. Nagy konyha, kamra is volt 
az emeleten. A személyzet is ebben az épületben lakott. Volt szobalány, 
szakácsnő, dajka. 

A cselédek a legszükségesebb helyiségeket kapták meg, azt is szűken. 
Az ,,első cselédház" széles épületében 86 cm-es falak, oszlopok, boltívek 
tartották a téglaboltozatot. Az épület eredeti, egyetlen bejárata a Kápolna
domb felőli o ldalon volt. Belépéskor egy tágas, négyszögletes helyiségbe, 
a hajdani , , jobbágy-konyhába" ért az ember. A nagy terem fölött négy pi l 
lér tartotta a csehsüveges boltozatot. A boltozat közepe alatt két, egymás
nak fordított kemence volt beépítve. A kemencék négy sarkánál, sorozott 
padkán voltak a tűzhelyek. Ezeken a közös tűzhelyeken nyolc jobbágyasz-
szony főzött egyidőben. A tűzhelyek fölött szélesöblű, fölfelé szűkülő sza
badkémény állt. A kéményből hatalmas láncok lógtak le, némelyek a lán
con lógó kondorokban főztek. 

Az asszonyok tüzet gyújtottak a tűzhelyen, a két oldalára állított téglá
ra vaspálcákat vagy használt csoroszlyakat tettek, azon főztek. A kovács 
vasháromlábat is készített számukra. A nagy leveses fazekakat a pirosan 
izzó, már nem füstölő parázsba temették, harmad- vagy negyedrészig. M i 
kor a terjengő, maró füst már eltávozott, a félhomályban tüzeltek, sütöttek-
főztek, beszélgettek vagy éppen veszekedtek az asszonyok. 

A nagyobb cserépedények, tálak, tűzpiszkáló lapátok és vasak, a vizes
dézsa, a melencék, tepsik, a gyúródeszka, sodrófa és palacsintasütő ott vol
tak elhelyezve a közelben. A tányérokat a „ tá lasban" , a csészéket a fa l i 
szekrényben, az evőeszközöket az asztalf iában helyezték el. 

A konyha négy o lda l fa lában, a sarokhoz közel, méternyi magas, fél mé
ter széles és mély vakablak volt, amelyben a mozsarat, liszteszacskót, ko
vászt vagy krumplisvékát, néha az ivóvizet tárolták. Eléje madzagon járó 
függönyt szereltek. A nagyméretű konyha oldal fa la in két-két kis ablak biz
tosította a derengő világosságot. 

A közös konyhából a négy sarok közeléből egy-egy ajtó nyílott az 5 
m széles, 10 méter hosszú, két egymás utáni boltozattal fedett lakószoba. 
Egy ilyen szobában két családot helyeztek el . Az egyik család az ablak fe
lőli részt vette birtokba, a másik pedig a válaszfal mellett rendezte be ott
honát. A két boltozattal fedett termet tehát hosszanti i rányban osztották 
kétfelé. 

A fal mellett rendszerint két ágyat, a szekrényt (ómáriumot) és a ,,sub-
latot" (fiókos-szekrényt) helyezték el . Az asztalt a térség közepe felé ál l í
tották fö l . Mellette pad ál l t . Legfel jebb még két faragot t támlá jú szék vagy 
piros-zöld fonatú szalmaszék egészítette ki a szükséges bútorzatot. 

A falakra deszkából fogast szegeztek, vagy szeget vertek a falba és a 
felsőruhákat erre akasztották. 

A két család kénytelen-kelletlen élt együtt. A kisebb gyermekek az ágy 
alól előhúzható, kis kerekeken gördülő ládácskában, a , ,supedl i"-ban a lud -
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tak, amit nappalra az ágy alá toltak. Néha két gyermek is a ludt a kis lád i -
kában egymás mellett. 

A félszoba elválasztó vonalát néha krétával vagy agyagdarabbal húz
ták meg, főleg a kisgyermekek elmászkálása miatt. A nagyobbacska gyer
mekek már az istállóba mentek ki a ludni . Az istálló végében rendszerint 
volt egy-két üres férőhely, ahova jószág már nem jutott . Ot t halmozták fel 
az alomszalmát. A gyermekek egészen a legénykorig ezen az alomszalmán 
aludtak. Belebújtak a szalmába, pokróccal, nagykabáttal takaróztak. Meg
esett, hogy a magas szalmarakásról reggelre a gyerek a göbölyök jászolá
ra csúszott. Volt olyan is, aki annyira megszokta az istál lóban való alvást, 
hogy amikor megnősült, al ig bírta a dunyhát és az ágyat megszokni. 

A. .KÖZÖSKONYHAS" CSELEDLAKAS 

A L A P R A J Z I VÁZLATA 
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A közös lakás - még az egymást megértők között i s - sok kellemetlenség
nek volt az okozója. A gyufa, pipa, dohány az „e lsőbbik" szoba szekrényé
nek a tetején volt, s némelykor bizony eltűnt, nyoma veszett. Megtörtént, 
hogy az újonnan beköltöztetett f iata l menyecske minden szó nélkül átrako
dot t a szomszéd lakrésze közepére, és elkezdte a saját lakrészét meszelni. 
De hogyan? Fröcsögött a mész, mindent befogott, még a szomszéd falát, bú
torát is. Jött haza a másik asszony, látta a sok batyut, a fröcskölt falakat. 
No hiszen, elmondott neki egy l i tániát. Aztán kioktatta, hogy máskor, ha 
meszelni akar, szóljon, közösen fognak meszelni, akkor nem lesz baj . 

A „ GAZDA-LAKÁS" 

/azelőtt „ tiszttartói lakás", meg régebben „ vendégház"/ 
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Az olyan közös lakásban, ahol „az asszony az istennek se passzolt", 
mindig zsörtölődött, morgolódott, napirenden voltak a veszekedések, pörle-
kedések. Az ilyen asszonyt férjével együtt behívatták az intézőhöz. Figyel
meztették, ha nem volt javulás, elhelyezték őket másik lakásba, vagy meg
hagyták neki, hogy valakivel cseréljenek. 

Papp néninek azt mondta a férje új asszony korában: „Úgy intézd a 
dolgot, hogy engem az intéző ne p i rongasson!" Nem is kellett soha piron
gatnia. Lakása ragyogott. Az udvart úgy azóta sem söpörte fel senki. 

A feudalizmus vi lágából megmaradt lakásokat a kapitalizmus is soká
ig megtűrte. 1918-ban végre kiharcolták a cselédek, hogy a közös lakásokba 
válaszfalat húzzanak. A közös konyhát is megszüntették, helyén lakásokat 
alakítottak ki. 

Egy-egy család (1945-ig) két boltozatos szobát kapott. Az első a kony
ha volt. Ebből nyílott hátrafelé a szoba. A konyhából mintegy két méter szé
les darabot leválasztottak kamrának. Itt csak a legszükségesebb holmik fér
tek el. Ez a szükség hozta létre a Szántódra oly jel lemző, jellegzetes „kóter-
telepeket", vagyis a ház előterében a legnagyobb összevisszaságban felépí
tett szabadtéri kis kamrácskákat, melyeket téglából , deszkából, dorongfából , 
nádból és kátránylemezből készítettek. Ezekben helyezték el a hosszúnyelű 
szerszámokat, a lapátot, a villát, a fejszét, gereblyét, seprűt. Ide kerültek a 
korpás, ocsús, műtrágyás zsákok, dobozok, ládák, láncok, levetett „göncök" , 
hasznait bútordarabok, egyebek. Az egerek nem tesznek kárt a felhalmozott 
holmikban, mert a ritkán hagyott dorongok közt egész éven át szabadon 
járkálhatnak ki és be a macskák, a kóterek őrei. 

Ha a családban a gyerek valami nagyobbat vétett, „rossz fát tet t a 
tűzre", büntetésképpen a kóterba zárták. 

A lakások előterében kis kertet kerítettek zöldségnek, pár szál v i rág
nak, ki mekkorát akart. A kiskerten, tú l épültek fel a faházak, kukoricagó-
rék, nyúlólak, sőt még pelyvakunyhók is. Még hátrébb, a domb oldalába 
pedig földvermeket építettek a baromfiak számára. Ilyen, hasogatott geren
dákból készült földverem biztos védelmet nyújtott a róka el len. Különben 
sok házőrző kutyát is tartottak. 

Az udvarok távolabbi részében vannak a múlt század közepén épített 
sertésólak maradványai. Téglájukat már jó részben széthurcolták. Az első 
és második cselédházhoz tartozó 14 burgonyáspince még ma is használha
tó. A piros téglából épül t pincesor elárul ja a százéves múltat. 

Az út bal o lda lán a második, nádtetős, hosszú épület a „csőszház". 
Ebben lakott a csősz. A házban négy-öt család húzódott meg egyvégben. 
Mindegyik lakáshoz egy konyha, a konyhából leválasztott kis éléskamra és 
egy hétméteres szoba tartozott. A gerendás és valoha földes szobák jó ré
sze ma már padlós. 

Az út másik o lda lán, kissé magasabb helyen, háttal a majorudvarnak 
ál l a „gazdalakás" . A harmincas évektől fogva itt lakott a gazda. 

Ez volt a legszebb épület a pusztán. Boltozatos szobái szépek, festettek, 
melegek. A déli végen levő kis szoba iroda vagy dolgozószoba lehetett. Az 
épület alat t ép, száraz szép pince van. A pince fölött van egy nagyméretű 
szoba, amely régebben a kocsma helyisége, vendégszobája volt. Innen is 
vezetett le egy lépcső a pincébe. 
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A ház alatt levő pince déli szakasza emberemlékezet óta el van falaz
va. Azt mondják, ez a pinceszakasz, a ház dél i ablaka alat t egyszer beom
lott. A kormányzó nem engedte, hogy bárki is lemenjen és megnézze, mi van 
ott. Ál l í tólag ismeretlen eredetű emberi csontvázakat ta lá l tak a pince ezen 
részében, melyek feltevés szerint meggyilkolt emberek maradványai. A nagy 
üreget a húszas évek végén földdel betemették. 

A gazdalakás épületéről mondja egy régi térkép, hogy „Edelhaus", azaz 
nemesi ház, udvarház. E név arra utal , hogy a régi időben, amikor még 
nem volt meg a kastély és a kasznárház, ebben az épületben lakott a bér
lő vagy tiszttartó, vagy itt szállhatott meg az apátúr vagy az idelátogató 
más úri vendég. 

Ez a XVIII. századi t ipikus, de szerény nemesi udvarház ma a legrosz-
szabb á l lapotban van. A nádtető leroskadt, az elvásott nádkévék alól kilát
szanak, korhadnak az évszázados, faragott gerendák. A tető végig beázik. 
Esővíz, hólé áztatja a szép boltozatokat. Lecsurog a szobák fa lán is. A gó
lya, ta lán már száz évek óta, kéményére így is hűségesen visszatér. 

Északabbra, egy kis gerincen ál l a „pásztorház" nevű épület. Benne la
kott a kanász-számadó, a tehénpásztor és a juhász. Lakásuk szoba-konyhá
ból és kis kamrácskából ál l t . A szobák földesek és gerendásak voltak. Nyu
gat i végén lakott a kanász-számadó, akinek még egyszer akkora lakása volt, 
mint a többinek. 

Eleinte ebben az épületben is közös konyha volt, sorozott tűzhelyekkel, 
kat lannal, kemencével. A tűzhelyeken itt is tég lán, majd vasháromlábon főz
tek. A lábastűzhely elterjedése azonban a sározott tűzhelyeket kiszorította. 

Az épület déli felén valamennyi lakás előtt parányi kiskertet varázsol
tak a lakók. Bennük tát ika, viola, nefelejcs, pünkösdirózsa, hajnalka nyílott. 
A kiskertet különféleképpen elhelyezett cserepesvirágok, kaktuszok díszítet
ték. Az épület jellegzetessége, hogy a padlásfel járó széles főlépcsője kívül 
van elhelyezve. 

A majorudvar nyugati szélén épült 1810-ben a „mesteremberek háza". 
Az épületben akkor is már öt család lakott. A szobák 5x6 méteresek, elég 
nagyok. A konyha világos, a kamrák is kényelmesebbek. Az utóbbi időkben 
e helyiségeket béresek, pásztorok lakták. 

Érdekes építmény még a majorudvar szegélyén épül t „közös-kemence". 
A betonsapkás, magas kéményes, romos épület valaha a kenyérsütések, ün
nepi készülődések mozgalmas színtere volt. 

A puszta többi lakásai későbbi átalakítás folytán jöttek létre, ezeknek 
történelmi jelentőségük nincs. Ezeket részletesen nem is tárgyaljuk.131 

A szoba és konyha berendezése 

Ш Milyen volt a konvenciós lakás? 
„ A gazdasági cselédek egészségtelenül, nagyon össze vannak zsúfolva, 

hol egy szobában egyszerre van keresztelő, lakodalom, temetés" — írja az 
aratósztrájkok idejéből (1907) egy főispáni jelentés. Ez a megállapítás egy 
uralkodó osztály önbeismerése az össze költöztetett családok életviteléről.132 

De az egy családnak kijelölt lakás sem volt mindig megfelelő. Számta
lan helyen csak téglás szobát és sötét, közös konyhát kaptak a cselédek, 
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kamrát nem. A közös konyhát a huzat és sötétség, hidegség miatt nem hasz
nálhatták. Csikótűzhelyet ál l í tottak hát a szobába: ez a helyiség volt a szo
ba is, konyha is. 

A harmincas években ilyen cselédlakásokkal ta lá lkozhattunk: Nyers ág 
sípolt a tűzhelyben. Facsarodott belőle a víz. A nyers ág sípolása mintha 
csak az uradalmi cselédek hányt-vetett életéhez adott volna kísérőzenét. A 
fazékból szállt a krumpligőz, a sütőből a szeletekre vágott cukorrépa éde
sen pörkölődött i l lata terjengett. Milyen volt az ilyen szoba berendezése? 
Ágyak a sarokban és a fal mellett. A falak dísztelenek. Egy-egy bevert kam
pósszegen ostor, kalap, lánc vagy dolmány. Az egyetlen ablak párkányán 
kis cserépben muskátli, szőlővirág, fuxia. Az aj tó nem zár, az ablaküveg 
törött. A három ágy és magas ruhaszekrény népes családról árulkodik. 

Elszomorító és siralmas helyzete volt annak a nyolcgyermekes vas me
gyei tehenesnek, aki lakásul egy volt te jbegyűjtő omladozó helyiségét kap
ta. Hideg, huzatos, üres folyosóról nyíló egy szoba. A szoba berendezése 
csupán deszkákból összeszegezett ágyakból, egy padból és egy rozoga tűz
helyből állt. Az ágyak szalmával voltak megtömve, szalmazsák nélkül, pok
róccal leterítve. Az ágyon rongyok, foltozott dolmányok takarónak. A szoba 
téglázata kopott, gödrös, sáros. A gyermekek lábbel i híján az ágyszélen 
üldögéltek télen, meztéláb, szennyes ingecskére húzott egy szál ruhában, 
iskolába nem mehettek a ruha- és lábbel ihiány miatt. Mivel a hajukban 
„vendég" volt, az iskolából egy időre ki voltak t i l tva. 1933-at írtunk akkor. 

Szántódon szerencsére jobb volt a helyzet. A lakások itt e l fogadható 
á l lapotban voltak mindig. Azokat évenként kívül-belül javították. A tehén
tartás megadása óta a családok élelmezése megjavult. A te jből , to jásból , 
csirkékből aprópénz csurrant. Az eladott sertések, malacok árából ruhane
műt, némi bútort és edényeket vásároltak. A lepadlózott szobákat már tűrhe
tően rendezték be. Földes szoba a felszabadulásig csak 1—2 lakásban maradt. 

Lépjünk be az 1940-es évek szántódi cselédlakásába. A kívülről rendben 
tartott, fehérre meszelt fa lakon belül egy zárt világ fogadja az embert : a 
legegyszerűbb bútorok, képek a fa lon. 

A barnára festett fenyőfa-ágyakat falusi asztalos készítette. Az ágyak
ban szalmazsák, dunna és vastag vánkosok bevetve, egyszerű, cérna ágy-
terítővel letakarva. A „s i fonér" olcsóbb vásári termék. Benne a ruhák zsú
folva. Tetején befőttesüvegek, kaporral , tormával eltett uborkás és zöldpap
rikás üvegek. Mel lettük egy-egy piros alma, vagy öklömnyi birs kandikál . 

A „sub ló t " teteje tele van rakva cifra csészékkel, fel iratos poharakkal , 
olcsó vásári vázákkal, porcelánf igurákkal . Az a j tónál szenteltvíztartó rózsa-
füzérrel, az ágyak fölött olajnyomású szentképek. Az oldal fa lon a szülők bar
nára fakul t fényképei. Középen farámás, megdöntött tükör, mellette évtize
dek óta porosodó, tül l fátyol lal védett menyasszonyi koszorú. 

Egy szabad falrészen katonai képek, rokonok, ismerősök vásári fényké
pei. A lább elsőáldozási, bérmálási képek. Kisgyermek képe vánkoson, ha
nyattfektetve (városi majmolás). Kislány nyitott koporsóban, v irággal (gyász 
egy egész életre). 

A szoba ablakán függöny, muskátl i. A gerendán szentelt barka ága . 
A sarokban régi vaskályha. 
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A konyha sokkal vi lágosabb, barátságosabb. Itt mindig meleg van. Itt 
fogadják a vendéget is. A szobaajtót csak karácsony tá jban nyitják ki a ven
dég előtt, hogy a szoba rendjét és a karácsonyfát egy percre megpil lanthassa. 
A konyha nyitva ál l mindenki előtt. 

A konyha közepén asztal van, székekkel. A konyhaszekrény, a „k redenc" 
tele van edényekkel. Tetején „k ibo londí tva" áll a vasaló és a rézmozsár (si-
dol lal fényesítik és smirglivel csi l lagokat súrolnak felületükre). A beépített, 
zöldmázas tűzhely közelében a falra akasztva tündököl a réz habverő-üst, 
mint az ünnepi hangulat tükrözője. Büszke is rá a háziasszony. Ragyogása 
azt je lent i , hogy ez már nem „cselédi nyomorúság", hanem a jobb mód, a 
„kissé felemelkedés" mércéje. 

Az aj tó melletti ablak előtt olvasó asztalka, székkel. Az asztalon terítő, 
azon kalendárium, újság, imakönyv, szemüveg. A fa lon giccses falvédő, ke
fe- és fésűtartó. A rajzszöggel fölerősített fa l inaptár valamelyik újság a ján 
déka. Az aj tó mögött fogas. A tűzhely közelében vizespad. A sarokban gör
csös botok. 

A madzagra akasztott fedők ragyogó sora és a felmosott padló tiszta
sága figyelmeztet, a háziasszony szorgalmas, j ó dolgos, tisztaságszerető! 

A lakás rendje a pusztán jó részben a háziasszony kezétől és hozzáál
lásától függött. Rendes asszony rendet teremtett a lakásban, felsikálta a 
„gádor t " , felsöpörte az udvart. De akadt olyan is, akinek ablakán várat la
nul bekopogott a gazdatiszt. „Nyissa csak ki az ablakot, mert ez eddig nem 
volt kinyitva se télen, se nyáron! " E lecke után ő is többet törődött a lakással. 

Vasárnap a leányok is segítettek. Megjöttek a miséről, nekiláttak a ta 
karításnak. Rendbetették a lakást, aztán felöltöztek és sétálgattak a gyü
mölcsösben vagy a vasút mellett, az ál lomásnál . 

Húsvétra rendszeresen kimeszelték házukat a cselédasszonyok. A pusz
tán volt két meszes pince. Innen annyi meszet vihettek, amennyi kellett. Ké
sőbb lakatot tettek a pince a j ta jára, mert idegenek is rákaptak a mészre, 
és sokat elpocsékoltak belőle. Azóta szólni kellett a gazdának, ha mészre 
volt szükségük.133 

A cselédek étrendje 

A konvenció éppen csak az évi kenyeret biztosította. A melléje valót az 
ügyes és szorgos cselédasszonynak kellett a kukoricaföldből, a kiskertből és 
a negyedes földekből, kiskertből és alkalmi napszámokból k igazdálkodnia. 
A terményt jórészt az ál latokkal föletetve értékesítették. Megélhetésük a lap
ja a kimért gabona és az évenként leölt 1-2 hízó volt. 

A tehéntartás megadása óta élelmezésük változatosabb, jobb, egészsé
gesebb lett. A te j , a ludttej , tej föl , túró, vaj sokat je lentett a cselédasszonyok 
kezében. 

Á l ta lában egyszerű, hagyományos, gyorsan elkészíthető ételeket főztek. 
Étrendjükben sokat szerepelt a krumpli , bab, káposzta, a füstölt hús, sza
lonna. Nyári idényben élelmezésükbe a tököt, répát és a paradicsomot is 
beiktatták. A kukoricalisztet tél i időszakban kiegészítőnek használták. 
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A tehéntartás megadása előtt 1 liter tejet kaptak családonként. Népes 
családnak ez csak kóstoló volt. Azért vízzel szaporították, fele te j , fele víz; 
ezt ették kukoricagombóccal vacsorára. Régi ételük volt a málé, a prósza 
és a görhön is. Régebben rántottleves volt a reggel i . A két háború közti 
időben a kávé kezdett elterjedni. Étkezésükben később megjelent a rizs is, 
ami addig úriételnek számított. 

A sültkrumpli, főttkrumpli gyakran került asztalukra régebben is, ú jab
ban is. Legtöbbször szalonnával ették. Baromfit tartottak szép számban, to
jás volt bőven; ezt sütve, tésztában vagy levesben ették. A tojást főzelékre 
húspótlónak tették. 

Ha távolabbi munkahelyre vagy a másik majorba kellett menniük, füstölt 
hús, kenyér, só, paprika volt az útravaló. Száraz koszton megvoltak pár na
pig. Ot thon a meleg ételt délben, de este feltét lenül megkívánták. 

A birtok papi jel lege a cselédek élelmezésére is rányomta bélyegét: 
nemcsak a nagyobb ünnepek előtt és nagyböjtben, hanem a hét minden 
szerdáján és péntekjén is zsír nélkül főztek. A főzőolajat tökmagból , napra
forgóból Endréden vagy Kőröshegyen üttették. 

Az a cselédasszony, aki lánykorában szolgált valahol, jobban főzött. 
Aki csak az otthon fa la i között nőtt fel , az a hagyományos módon készí
tette el a szokott ételeket. 

A pusztákon nem egyformán éltek jó l vagy rosszul az emberek. Adós
sággal küszködő birtokon, bérlők kezében rosszabbul éltek a cselédek is. 
Rosszabb évjárat után vagy járvány esetén szűkebben éltek minden birtokon. 

Illyés Gyula írja, hogy egy Tolna megyei pusztán répalevél levesen él
tek a cselédek heteken át. Másutt az öregek vacsorája rendszerint savóba 
mártogatott kenyér volt. Ismét más helyen ürgét, kányát ettek. Egyik család 
délben sült tököt evett, este felmelegített sült tököt, reggel hideg sült tö
köt. Kizsarolt birokon, ínséges időben vagy pazarló háziasszony kezén nem 
józanul beosztó családnál az ilyesmi előfordulhatott . Azért az apróvadak 
befogásával javítottak valamicskét sovány étrendjükön. A nyúl, fácán, fogoly, 
borz, (őz!) befogására botot, csapdát, hurkot használtak. 

A szántódiak az apróvadakat békén hagyták. Legfel jebb a berek náda
saiban fogták meg és terelték haza a nyári lúd l ibáit, melyeket bekerített he
lyen, szárnyukat lemetszve neveltek föl . Tömni nem kellett őket, ettek ma
guktól is. A zamárdi vadőr azonban visszahajtotta a l ibákat a berekbe, mert 
azok védett madarak, nem szabad őket befogni. Az emberhez szokott jószá
gok azonban másnap visszajöttek a majorudvarokba. Pár nap múlva ismét 
jöt t a vadőr. Ot t ta lá l ta a l ibákat. Nézett egy nagyot. Másodszor már egé
szen a Balaton széléig, a mély vízig hajtotta őket. Onnan már nem jöt t 
vissza egy sem. 

A szántódiak a leveseket különösen kedvelték, a főzelék- és kifőtt tész
ta féléket is bőven fogyasztották. Sült tészta azonban kevés volt étrendjük
b e n : többnyire pogácsa, kelt tészta, r i tkán rétes. 

A kifőtt tésztát r i tkábban mákkal és dióval, de leginkább darával, túró
val, te j fö l le l , lekvárral ízesítették. 

A disznóhús á l landóan szerepelt é t rend jükben; ha elfogyott, eladtak 
valamit, gabonát , fát, malacot és vettek a hentesnél. Aki megszorult, pénzt 
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kért kölcsön a vasút melletti kisvendéglőstül. Nyáridőben vasárnaponként ba
romfit vágtak. A pörkölt rizzsel, kedvenc vasárnapi ételük volt. 

A hal kedvezően egészítette ki étrendjüket. Halat a t ihanyi halászasszo
nyoktól vásároltak vagy cseréltek. Borsót, kukoricát, babot, egyebet adtak 
érte. A zöldségféléket kicsiny kertjükben megtermelték. Gyümölcsöt napi 
áron vehettek a kertésznél. Hul lott gyümölcsöt ingyen kaptak, ezt főzve az 
ál latokkal etették föl . 

A felszabadulás után a Paradicsom kapuja nyílt meg Szántódon a ha j 
dani cselédgyermekek előt t ! A pusztuló Almás, Körtés és Barackos fá i t és az 
igen szép gyümölcsű cseresznyefa-sort Olasz Ferenc, a zamárdi tsz elnöke 
— ismerve a pusztai gyermekek gyümölcséhségét — meghagyta a majori 
gyermekek számára. Az érő gyümölcsöt szabadon szedhették. Mosolygó f ia
talasszonyok hordták kötényszám a pirosló almát a vasárnapi rétesbe. A 
gyermekek nap mint nap birtokba vették a pirosló cseresznyefákat, rázták a 
sárgabarackot, dobál ták a körtét a fáról . Csupán a szilvás fá i t őrizte a 
csősz. De szedés után a fák hegyén maradt szilvát szabadon leszedhették. 
így minden család egész évre voló lekvárhoz jutott. A gyermekek az elvadult 
meggyfákat is meglátogatták, és a diófák a l já t is átböngészték, így azok 
kincseiből is részesülhettek. Ilyen vi láguk ta lán még sosem volt. 

Milyen volt közelebbről a cselédek étrendje? 
Horváth néni, akinek már ősei is Szántódon születtek és laktak, így 

mondja e l : reggelire legtöbbször füstölt hús volt vagy szalonna, kolbász, te j 
vagy kávé. Sültkrumpli káposztával és rántott szalonnával is sokszor volt. 

Hét fő : bableves kolbásszal vagy füstölt hússal, azután sült pogácsa. 
Kedd: reszelt leves, kifőtt tészta darával , krumplival, túróval vagy főzelék. 
Szerda: rántott leves, babfőzelék vagy kifőtt tészta, esetleg egyéb főzelék. 
Csütörtök: krumplileves, kelt tészta. Péntek: bableves, répafőzelék vagy bab
leves, sós pogácsa. Szombat: egyféle, paprikáskrumpli . Vasárnap: húsleves, 
baromfipörkölt rizzsel; kőtt rétes vagy kőtt fánk. Vacsorára legtöbbször a 
déli maradék jutott . Vagy te j , tejfölös túró, tejeskávé, télen sültkrumpli vagy 
héjában főtt krumpli, szalonnával. Télen sokszor főztek savanyú káposztát és 
paradicsomos káposztát is. Uzsonnát a felnőttek nem igen ettek. A gyere
kek uzsonnára egy darab kenyeret kaptak. Vasárnap uzsonnára füstölt hús 
volt. 

Kedves ételük volt még a túróslepény, cukrosvízzel vagy tej föl lel leöntve. 
Később a rakottkrumpli t is kedvelték. A kenyérsütés előtt i lángos, a krump
lis tészta és krumplis pogácsa elmaradhatat lan volt. Répafőzeléket is ettek, 
de a sült répát - kenyérpótlónak - nem ismerték. A régiek kedves étele 
volt még az ,,isterc"és a hajdinakása is. A görhönt, vagyis száraz kukorica
pogácsát a maiak csak hírből ismerik. 

A szántódiak egyik legnagyobb ünnepe a nagypéntek volt. Ekkor meg 
is kellett gyónniuk. E napon vízben főtt bablevest és sóspogácsát ettek. A 
tejlevest és az aszalékot is kedvelték. 

Nagyszombatra kocsonya vo l t Húsvétra sonkát szenteltek. A sonkát főtt 
tojással, tormával ették. Utána bort és kalácsot fogyasztottak, ünnepekre 
sütöttek még mákos, diós, lekváros kalácsot, kiflit, kuglófot, perecet. Az ün
nepi ebédhez endrédi vagy szóládi vörösbort, esetleg kőröshegyi rizlinget 
szereztek. Egyes alkalmakkor bort az apátsági pincéből is vásárolhattak. 
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Húshagyókor a tyúkleves és a fánk volt szokásos. Szilveszterkor a tollas 
pogácsa, újévkor a rétes. Ádám és Éva napján sült tököt. Nagyböj tben az 
olajos káposzta vagy aszalék-főzelék is divatos volt. 

Az öregeket, betegeket, magára maradottakat a puszta közössége segí
tette, gyámolította, gondozta. A közös sorsban szívesen segítettek egymáson. m 

Sütés a közös kemencében 

Kenyeret rendszerint kéthetente sütöttek a háziasszonyok. Azt tartották, 
ha friss a kenyér, jobban fogy. A sütés sorrendjét is megbeszélték: „ M á m a 
süt a Mariska, holnap a Juliska." Ha ketten is szándékoztak sütni, az egyik 
átengedte a kemencét: ,,Nekem van még egy kis kenyerem, süssél te " . És 
meg volt oldva a kérdés. 

Sütés napján jó korán kelt a háziasszony. A dagasztóállványt, dagasz-
tóteknőt, lisztet már az este előkészítette. Ha jna lban befűtött a kemencébe. 
Nyáron üszék-csutával tüzeltek, ami gicával (zsupkötél) össze van kötve. A 
tüzet hasogatott gal lyakkal is erősítették. 

A kívánt mennyiségű lisztet megdagasztották, a kenyértésztát letakarták. 
Behozták a bükkfából készült sütőlapátot, előkészítették a csumából (kuko-
rica-fosztás) font pemetet és a fából való szénvonót. Letörölgették őket és 
kivitték a kemencéhez. A vasból készült szénvonót nem szerették, mert az a 
kemence fenekét tönkretette. 

Az átmelegedett kenyértésztát gömbölyű szakajtókba szaggatták. Sza
kajtókat a vásárban lehetett venni. De ilyent árul tak a téglások feleségei is 
télen, akik házról házra járva adták a vékát borsóért, búzáért, lisztért vagy 
kukorica ért-' cserébe. 

Kisebb család 5 - 6 kenyeret sütött, a nagyobb család 8-10-et is. Ahol 
csak egy kereső volt és hozzá 4 - 5 gyerek, ott kukoricaliszttel kellett szapo
rítani a kenyeret. A kukoricát leengedték a darálón és ha keveset adtak a 
liszthez, a kenyér igen f inom és jóízű volt. Leginkább rozskenyeret sütöttek, 
ez nem száradt meg olyan hamar. 

Ha megkelt a kenyér, a legnehezebb munka következett: az odahurcol -
kodás. Mert viharos időben is kellett sütni, ha nem volt kenyér. Nem tudta 
az ember, hogy a kalapja után fusson-e, vagy a kenyeret szorítsa jobban a 
kebléhez. 

Bent, a kémény alatt i kis helyiségben már enyhébb volt a levegő. Volt 
itt egy kis padka, az apátság készítette, arra rakódtak le. 

Kihúzták a parazsat, peméttel elsöpörték a kemencefeneket, a szénvo
nóval húztak egyet a kemence fenekén, ha az szikrázott, jöhetett a „beve
tés". A kenyereket egymás után a sütőlapátra döntötték, megmosdatták és 
a tüzes kemencébe vetették. Gyakorlott háziasszony ügyesen csúsztatta egy
más mellé a kenyereket, hogy mindegyiknek jusson hely, össze ne nőjenek. 
Bevetés után bezárták a kemence aj taját , s arra sütőlapáttal keresztet írtak. 

Ahol már fogytán volt a kenyér, a kenyér bevetése előtt lángost sütöt
tek ( lángál ló) . Pár perc alat t tarkára pirult, melegen leöntötték, fokhagymá
val bedörgölték, zsíros to l la l végigjáratták, megsózták és melegen fogyasz
tották. 
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Közös kemence a majorudvarban 

A kenyér másfél, két óra alatt sült meg. A kiszedett kenyeret először az 
ágyra tették kihűlni. Azután a kamrába a kenyértartó fára vagy a kenyér
tartó deszkára helyezték. A kenyértartó fa két keresztbe rakott deszkából ké
szült. Közepén átfúrták. Erős rudat erősítettek bele, s a kamra gerendájára 
akasztották. 4 - 5 kenyér is elfért raj ta. Aki több kenyeret sütött, az kenyér
tartó deszkát használt. A hosszú deszka a kamra fa lán vagy valamelyik ge
rendán drótokon lógott. Erre ál logatták élével egymás mellé a kenyereket. 

Sütés után szétszedték a dagasztó állványt és a sütőteknővel együtt 
visszavitték a „su fn iba" . A sütőlapát, pemet, szénvonó sokszor még ottma
radt, mert közben jöt t a szomszédasszony és azt mondta : „Te, hagyd itt 
ezeket, ne kell jen nekem is idec ipekedni ! " 

A kenyérszegés ünnepi p i l lanat volt. Mind ig az apa szegte meg. Ke
resztet írt a kenyérre és ezt mondta: „Jézus, segíts meg ! " . Azzal megszegte 
a ropogós, illatos, friss kenyeret, amiért már a gyermekek nyújtogatták ke
zecskéiket. A megszegett kenyér aztán az asztalf iába került, ahol ruhaszal
vétával letakarták. Mellette feküdt a kés is. A kenyérhez a gyermek maga 
nem nyúlhatott. 

A kemencében ünnepek előtt kalácsot, buktát, kif l i t is sütöttek. Kará
csonyra a diós kalács, mákos kalács jár ta. Néha aszaltak is a kemencében. 

A kemencét kb. tíz éve még húsfüstölésre használták. 2 - 3 kormos rú
don lógott a sok szalonna, kolbász, sonka, oldalas, gömböc. Fűrészpor és 
fenyőág lassú tűzén pirították, füstölték a sok jó falatot. 4 - 5 napi füstölés 
után boldogan cipelték be a holmikat a kamrába, hogy kéznél legyen. 
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A közös kemence a két legfontosabbat nyújtotta az embernek: a kenyér 
sütését és a hús konzerválását, ami az életet biztosította.135 

Népszokások, hiedelmek a pusztán 

Szántódpuszta lakossága a háború után nagymértékben kicserélődött. 
A régi törzscsaládok közül csak néhány tsz-do!gozó és nyugdíjas maradt a 
pusztán. Az öregek közül már sokan meghaltak, vagy gyermekeikhez költöz
tek innen. Az ú jonnan jöttek nem tudtak a régiekkel egy igazi közösséget 
alkotni. A keveredett lakosság között pár apróbb népszokás él még, több 
már végleg kiveszett. 

Mire emlékeznek még az öregek? 
A pusztai f iatalság kedvenc szórakozása volt a „muzsika". Vasárnap 

délután összejöttek a ház végében, egy legény citerázott, a másik „hermo-
nikázott", a többiek pedig táncoltak (1920-30). 

Máskor a ház előtt söpörték föl az udvart, és ott az öreg Tapolcai bá
csi vagy Major bácsi muzsikájára csárdást táncoltak. Volt, aki hegedűjével 
kontrázott és segítette a muzsikát. Ennek a hegedűje azt mondta : ,, dü j j -
fő, düj j - fő, dü j j - fő " . És ezen nevettek sokáig. 

Néha énekeltek is. Akkor ez a nóta j á r t a : 

Két csi l lagot láttam fönn az égen, 
Mind a kettőt homályosan nézem. 
Mind a kettőt homályosan nézem, 
Volt szeretőm, de elhagyott régen! 

A Luca-napi szokások napja ink ig megőrződtek. Luca napján a gyerme
kek ,,kotyolni" jártak. Saroglyán vitték a tuskót a házhoz, behömbölygették 
az a j tón, szalmát szórtak széjjel, miközben ezt mondták: „Kitty-kotty, kitty-
kotty, majd hajnal lesz, majd megvirrad, szólnak a kakasok a góréba. Kend
teknek annyi csibéje legyen, mint égen a csi l lag, fö ldön a fűszál. Kendtek 
lányának akkora csöcse legyen, mint egy dóri-korsó (dóri-korsó—mázatlan, 
nagyméretű cserépkorsó). Kitty-kotty, kitty-kotty majd megvirrad, szólnak a 
kakasok a góréba" . Azt is szokták még mondan i : „ H a nem adnak szalon
nát, levágom a gerendát ! " . 

Egy variáció szerint a háziak rostát hoztak, egy pohárból azon át vizet 
öntöttek a lucázó gyermek fejére, miközben ezt mondták: „Pi-p i -p i -p i -p i -p i -
pi-pi , egyetek kis cs ibé im!" . A kotyolók kaptak egy marék diót, aszalékot 
vagy süteményt és továbbál l tak. 

Luca napján cserépbe vagy valamilyen edénybe búzát is vetettek. Na
ponta langyos vízzel locsolgatták. Csakhamar maroknyi, szép búzavetés lett 
belőle. Ádám és Éva napján a Luca-napi búzát a karácsonyfa alá tették. 
Mikor már „megcsúnyul t " , a baromfiaknak adták, hogy jó tojók legyenek. 

A Luca napján az ablak közé tett 12 gerezd fokhagyma jóslatát min
denki ismerte. Minden gerezd egy hónapnak felelt meg. Ha szárazak ma
radtak, száraz hónapot, ha nedvesek lettek, nedves hónapot jelentettek. 
Gyertyaszentelőkor a napsütést f igyelték: ameddig besüt a nap, addig be-
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ver még a hó is. A Medárd-napi időjárás is érdekelte őket. Hisz az időjá
rás segítette vagy gátol ta őket munkájukban. 

Luca napján babonaságból nem fogtak kézbe tűt és pénzt sem adtak 
ki a házból. 

Karácsonyfát minden családban állí tottak. Szaloncukorral, apró süte
ménnyel, cukorf igurákkal, színes üvegdíszekkel díszítették fel . Aranyozott, 
ezüstözött diót, kicsi almát vagy szőlőfürtöt is akasztottak a fára. Az ágak 
hegyét angyalhaj ja l hintették be. Szenteste színes kis gyertyákat gyújtottak 
meg a fán, a lámpát pedig eloltották. Meggyúj tot ták a csil lagszórókat is. A 
család apraja-nagyja áhítattal nézte a tündöklő sziporkázást, az ünnepi já té
kot. 

A karácsonyfát némely háznál a gerendára akasztották. Újévig lehető
leg nem nyúltak a fához. Vízkereszt után azonban már lebontották. Az édes
ségeket elosztották, a díszeket eltették jövőre, a kiszáradt fácska pedig a 
favágítóra került. 

A szántódi gyermekek nem betlehemeztek. A betlehemesek Zamárdiból , 
Szárszóról vagy Kőröshegyről jár tak Szántódra. 

Aprószentekkor, december 29-én virgácsolni mentek a gyermekek. Be
mentek a konyhába, fűzfavirgáccsal vagy korbáccsal gyengén megvereget
ték a ház népét. Veregetés közben eldarál ták az ismert szöveget is: „Jó 
légy, friss légy, keléses ne légy; borért küldenek, vízért menj, vízért külde
nek, borért menj, jó légy, friss légy, keléses ne légy!" Valami apróságot 
kaptak érte a gyermekek. 

A háromkirályok járását nem ismerték a szántódlak. A tuskóhúzás is 
teljesen ismeretlen itt. Szokás volt azonban, hogy a lányos háznál, ahol a 
lány nem tudott férjhez menni, tuskót kötöztek az ajtókil incshez húshagyóra 
virradóra. Ilyenkor szokták mondani a szomszédok: „Jobb lett volna férjhez 
menni, mint húshagyókor a tuskót huzigáln i . " Ugyanis a lánynak a tuskót 
a favágítóra vissza kellett húznia. 

Húsvétra a tojásokat házilag festették. Erre a célra a vöröshagyma kül
ső leveleit használták fel . Sárgára a „sós lórom" (lósóska) gyökerének főzt-
jével festettek. A vásárolt bolt i tojásfestékek (börzsöny) vízéből piros, kék és 
zöld tojások születtek. A tojásokra virágokat, nyulat, madarat karcoltak. A 
viasszal írt díszítési módokat nem ismerték. 

Húsvét dé lután ján „gur igáz tak" a gyermekek. A Kápolna-dombon már 
a nagyhéten megcsinálták a „csatornát" , azaz 40—50 cm széles sávon, 25— 
30 m hosszan, a domb lejtősebb o ldalán a füvet kisarabolták. Ezen eresz
tették le a gyermekek - egyszerre ö ten -ha tan is - a pirostojásukat. Egyik 
tojás elérte a másikat, összekoccantak; valamelyiké eltörött, egyik gyermek 
odafutott , fölikapta, elfutott vele. így versenyeztek, ki ér le e lőbb, melyiké 
erősebb héjú, stb. 

A f iúk úgy is játszottak, hogy leguggoltak és markukba fogták a piros 
tojást. A másik gyermek, szintén leguggolva, rézkrajcárral belevágott. Ak i 
nek krajcárja beletalál t a to jásba, az elvitte a tojást krajcárostól. Ha a 
krajcár nem tudta átütni a tojás héját, hanem kipattant, a tojás a gazdájá
nál maradt, és övé lett a pénz is. 
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Húsvét hétfőjén ál talános szokás volt a kölnivel való locsolás. A na
gyobb lányokat azonban, ha a kút felé mentek, viccből vödörből is megön
tözték. 

A pünkösdölő kedves játékát nem igen ismerték. 
Májusfát csak a kastély elé állítottak. Színes szalagokkal és sörösüve

gekkel díszítették fel. Az üvegbe bort tettek. Május végén a májusfát ki
táncolták, összegyűlt a f iatalság, muzsikás ingyen akadt, ropták a táncot, 
mulattak. A bort az fizette, akinek a májusfát állították. 

A régi öltözködési szokásokról csak az öregek mesélnek. A mestergeren
dás lakásokban a mestergerenda vége tele volt verve szegekkel. Ezen volt 
a lányok ruhája, ünneplője fölakasztva, valami lepedőfélével letakarva. Két-
három férjhezmenő lány ruhája is lógott ott meg a csizmáik is. Hiszen ab
ban az időben 16—18 férjhezmenő lány is volt a pusztán egyszerre. 

Az asszonyok télen parget, nyáron angin alsószoknyát viseltek. A hét
köznapi szoknya tarka kartonból készült, hozzá blúzt vettek fel . Köznap fe j 
kendőt hordtak, ünnepen hajadonfőn kontyot viseltek egyágú fonásból, a 
dúsabb hajúak kétágú fonásból. A lányok hajadonfővel jár tak télen is, ha
jukat hátrafésülve egy ágba hosszan befonták, és arra ruhájuknak megfele
lő színű szalagot kötöttek: fehéret, rózsaszínt, pirosat vagy kéket. A pártát 
a szántódiak nem ismerték. 

A férf iak vászon alsóneműt; gatyát és vászoninget hordtak. Télen szűk 
posztónadrágot, rövid kabátot, dolmányt vettek föl . Lábukra csizmát húztak, 
ö l tözékükhöz fekete kalapot viseltek. A férf iak hétköznapi ingükön fehér 
gombot, az ünneplő ingükön kék vagy piros gombot viseltek. 

Kicsinyek-nagyok télen csizmát, hosszúszárú fűzős cipőt vagy gombos 
cipőt hordtak. A bakancs és gumita lpú cipő használata (aratásra) csak ké
sőbb terjedt el. 

Ha valaki meghalt, a szobában a tükröt megfordították a fa l felé, vagy 
le is fedték. A férf iakat mindig fekete ruhában temették. Fehér harisnyát 
vagy zoknit húztak a halott lábára. Volt, aki t ingben-gatyában, hajadonfővel 
temettek el. A férfiak mellié kalapot is tettek, de cipőt nem adtak a halott
ra, azért, hogy ha visszajön, ne kopogjon. 

1900 tá ján a halott nőt fehér ruhába öltöztették, fejét fehér selyemken
dővel kötötték be. Kezébe imakönyvet tettek. 

Régebben, idősebb nőknél, a menyasszonyi ruhában való temetés is 
divatban volt. A fehér gyász egyik késői esetét látjuk Bíróné, szül. Szabics 
Júlia, 70 éves asszony meghagyásában. Meghagyta lányának, hogy ha meg
hál, fehér ruhában temessék el. Még életében megvarratták neki a ruhát. 
Fokiné varrta meg tiszta fehér gyolcsból. 

Babonás szokásokat is ismertek. Ha a kés élével fölfelé á l l , veszedelmet 
je lent — mondták. Ha a tükör eltörik, hét évig nem lesz szerencséjük. Ha a 
kutya vonít és felfelé tart ja a fejét, tűz lesz, ha lefelé tar t ja, valaki meghal. 
Aki bal lábával kel fe l , nem lesz szerencséje. Aki a márciusi hóban meg-
fürdik, szép lesz. A fekete macska szerencsétlenséget, a kéményseprő sze
rencsét jelent. 

A régiek - majoriak, falusiak egyaránt — különös jelentőséget tu la jdo
nítottak az álmoknak. Mindenre tudtak valami magyarázatot mondani . Kés
sel álmodni harag, Kukoricával álmodni pénzt jelent. A kutyavonítás halá l . 
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Gyermekkel á lmodni pletyka. Ha a viselős asszony körtével álmodik, f ia 
lesz, ha almával, leánya születik. A meszelés halál . Disznóval á lmodni sze
rencse. Tűzzel á lmodni pör. Pappal á lmodni veszedelem. Lóval á lmodni be
tegség stb. 

Ha a kisgyermek nyűgös vagy beteg volt, szenesvizet készítettek, a fejé
re öntötték és miatyánkot mormoltak fölötte. Szenesvízzel ál latokat is gyógyí
tottak. Az ál latnak három kortyot kellett a szenesvízből innia. A homlokára 
pedig keresztet vetettek, hogy a szertartás hatásosabb legyen. Ha a nagyob
bacska gyermeknek fá j t a feje, ón ját öntötték. Diónyi viaszt olvasztottak föl , 
a gyermek fejére pedig egy vízzel telt tá lat tettek. Abba öntötték a forró 
viaszt. A hideg víz összekapta a viaszt és kijött a „csomó". A „viaksszal-ön-
töt tek" legtöbbször meggyógyultak, mert a csomó kimutatta, hogy a gyer
mek elszabadult á l lat tó l , többnyire kutyától i jedt meg. 

A tejet, amit a szopós borjú meghagyott, nem volt szabad letakarni. 
Amíg a borjú szopott, nem volt szabad senkinek sem tejet e ladni . 

A boszorkány mese ál talános volt. Reggelre nem volt teje a tehénnek. 
Valaki megfejte. Meglesték. A boszorkány egy nagy fekete macska (vagy va-
rangyosbéka) képében je lent meg. Agyonszúrták vasvellával. Akkor azt nyö
szörögte: „Jaj , is tenem!". Az idősebbek ezt el is hitték annakidején, de a 
gyerekek csak csodálkoztak rajta. 

A pusztai embernek ismernie kellett az egyes „ápo lásokat " . A népies 
ál latgyógyászatban a következő módszereket alkalmazták: 

Ha esős időben a kápa feltörte a ló nyakát vagy hátát, táncol t a ló, 
amikor rátették a szerszámot. Ilyenkor rongyból furkókat, tobzást készítet
tek, alátették az izzasztónak, hogy ne érje a sebet a kápa teteje. Ma jd „ far 
kasalma" zöld gyümölcsét főzték ki, annak levével mosogatták a sebet. Az
tán rézgálicot égettek meg kis lábosban, mikor szétesett, mint a liszt, kevés 
meszet adtak hozzá, összekeverték. Ezzel a porral a sebet többször behin
tették. 

Ha az ál lat patája beteg volt, égetett gál icot tömtek bele. Ha az ökör 
iába kipállott, gál iccal orvosolták. Száj- és körmfájáskor lizoformos vizes ru
hával borogatták a fájós részt 

Ha az ál lat „ b é k á j a " volt beteg, rossz csizmafejet égettek e l , annak 
hamuját összekeverték égetett gál iccal , ezzel kenegették. 

A birkákat esős időben nem hajtot ták ki. Takarmányt hoztak az „akó-
ba " . A birkák ettek. Ilyenkor szemügyre vették, melyik a sánta. A szám bele 
volt sütve mindegyikbe, megismerték. „Te, hozd ide a negyvenest!" mondta 
a juhász a bojtárnak. A bojtár odavitte az ál latot. A juhász elővette a „ b i -
zsókot", ami nagyon éles volt. Megfogták a birkát, ki faragták a ta lpát , le
vágták a körme hegyét. A körme között jó l kifűrészelték madzaggal , aztán 
bekenték égetett gál iccal . 

Ha kergebirkát vett észre a juhász, azt mondta : „Fogd meg ezt - majd 
rámutatott —, úgy látom, egészen megkergül t ! " A juhászbojtár odavitte az 
ál latot, „ ü l t esd a fenekére!" - parancsolta a juhász. A bojtár leültette a 
birkát és a lába közé fogta a birka fejét. Aztán jö t t a juhász a bizsókkal, 
felvágta a birka tarkóját, kivette a kukacot. A sebet karbol la l , kreolinnal be
kenték. Három nap után a birka már birkózott a többivel . 
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Sertésvész esetén a vályúba fokhagymagerezdet szoktak tenni. Sőt, a kút
ba is dobtak néhány fejet. 

Baromfivészkor a beteg baromfinak a torkát petróleumos tol lal ecsetel
ték. Ha a tömésre fogott kacsa vagy lúd félrenyelt, cikákolt, az orra lukján 
keresztül tol lat húztak s benne hagyták. Ettől nagyokat tüsszögött, és a ku
koricaszemet kitüszentette. 

A lakodalmat a puszta népe is nagy vigassággal ülte meg. Tavasszal és 
nyáron a ház előtt, a széles udvaron tartották. Erre az alkalomra „rezesban
dá t " hoztak Endrédről vagy Pusztaszemesről. Ettek-ittak, énekeltek és jár ták a 
táncot reggel ig. A lakodalmi szokások ugyanazok voltak, mint a közeli f a l 
vakban. 

Legtöbbször szegény f iú , szegény leány szerette meg egymást. A pusztai 
a pusztáról nősült. Eljegyzésre kis ünnepséget rendeztek, melyen a f iatalok 
gyűrűt cseréltek. 

Esküvőre kocsit a gazdaság adott, kettőt, hármat, de néha négyet is. Ha 
Jabáról jöt t a lány, Jaba is adott pár fogatot. Ilyenkor szemet gyönyörködte
tő látvány volt, amikor egymást kerülgették a „vágtatószalaggal " , cifra pánt
l ikákkal kidíszített, befont hajú lovak, kocsik. A lovakra erre az alkalomra 
csengőt is akasztottak. 

Mikor az ifjú pár a templomajtón kilépett, a zenészek rákezdtek a da l ra : 

„Az eke a földet nem magának szántja, 
Az asszony a lányát nem magának szánta. 
Szépen felneveli, szárnyára ereszti, 
Könnyes szemmel nézi, mikor más öleli . . ." 

Mikor hazatértek, az udvaron a menyasszonynak tel i vödör vizet kellett 
fe lrúgnia, hogy könnyenszülő legyen. 

A lakodalmi étrend legtöbbször húsleves, sült hús rizzsel, sült hús garne-
runggal , pörkölt, mákos kalács, diós kalács, csokoládés kalács volt. Tortát és 
édes süteményt nem készítettek. Bor volt, a többi i tal t nem ismerték. 

A lakodalomban szedték a „kásapénzt" . Némely lakodalomban az első 
vőfély az asztal alá bújt, t i tokban lehúzta a menyasszony egyik cipőjét, majd 
fölugrot t és e lk iá l tot ta: „Eladó a menyasszony c ipő je" . A cipőt a násznagy
nak vagy a vőfélynek kellett visszaváltania. Éjfélkor bekötötték a menyasszony 
fejét. Kezdődött a menyasszonytánc. „Eladó a menyasszony!" Sorra megtán
coltatták, sokszor egészen a ki ful ladásig. A tányéron vagy a tá lban össze
gyűlt pénzen a szükséges holmikat vették meg. 

A keresztanya a leányának érdemes dolgokat vett : ágyhuzatot, lepedőt, 
két vánkost stb. A f iúnak legtöbbször csak két rend ruhája volt. De megesett, 
hogy a leány szülei vettek a f iúnak esküvői ruhát, olyan szegény volt. 

A legtöbb leány a házasságba csak egy szekrényt (ómáriutn) hozott, 
közösen rendeltek az asztalosnál ágyat, asztalt, két hokedlit, kicsi sámlit. A 
konyhába telázsit, kis konyhaszekrényt csináltattak, az edényeket a vásáron 
vették meg. 

A pusztai menyasszony hozományát legtöbbször három vánkos, egy duny
ha, két lepedő, 4 törülköző és pár szakajtóruha alkotta. 

Ha gyermek született, keresztelő után komatálat vittek.136 
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Betyártörténetek Szántódon 

A betyárvilág érdekesebb eseményeiről sok-sok mendemonda maradt 
fenn Somogyban. Szántódpuszta közel esett az erdőkhöz, természetes, hogy 
a betyárok ide is belátogattak. 

A szántódiak azt hal lották az öregektől, hogy a régi időkben a cselédek
nek vasvillát kellett ragadniuk, és úgy mentek ki az erdőre a betyároknak a 
keresésére, akik a majorból valami ál latot akartak elvinni. 

Azt is mondják, hogy egyik rejtekhelyük itt volt a mocsár legmélyebb 
vízén, a szérűskert közelében. A Feneketlen-tóban volt kikötve egyik csónak
juk, abban tartották a húst. A hasított birkát, disznót kákával, csalánnal , 
miegymással takarták le a legyek elől . Aztán belökték a csónakot a nádas 
közepébe. Este, ha kellett, érte jöttek. 

A hajdani számadó kanász kőhegyi pincéjében is sokszor megfordultak 
a betyárok, mert ezek összejátszottak a pásztorokkal, kanászokkal. Az apát
sági kondából el is tűnt néha egy-egy süldő, vagy a juhnyájbó l egy-két bá
rány. 

Szántódon Sobri Jóskát és a Koppány völgyéből ide látogató Patkó Pis
tá t emlegetik az öregek. Mesélik, hogy a Komlósgödörnél szoktak leskelődni 
a betyárok. Mikor a szántódiak Zamárdiba menték vásárolni, embereket lát
tak megbújni a bokrok mögött. Kérdezgették egymást az asszonyok, milyen 
emberek ezek. Az egyik asszony azt mondta, j ó emberek. Nem bánt ják a 
szegényt, még pénzt is adnak neki. A másik azt mondta, ronda emberek 
azok, félni kell tőlük. 

A betyárok kihal lgatták a beszélgetést. Meglesték, mikor jön visszafelé 
az asszony. Megfogták és gombostűt vertek a ta lpába. 

Egy visszaemlékezés szerint Sobri Jóska anyja Szántódon halt meg. Te
metésén a gyászolók között megjelent egy drótostót is, hátán a bátyújával. 
Mindenki csodálkozott, hogy az a drótostót mennyire siratja a szegény asz-
szonyt. Csak a temetés után derült ki, hogy ki volt a drótostót, Sobri Jóska 
maga. Á l ruhában jöt t el édesanyja temetésére, hogy meg ne ismerjék. 

Azt is emlegetik, hogy a t ihanyi révhez egyszer vidám, jókedvű lakodal
mas nép érkezett. Lova s kocsikon jöttek. Kérték a révészgazdát, vigye át őket, 
Zalából hoznak menyecskét. 

Mindenki t megkínáltak hússal, borral , süteménnyel, még az ott ó lálkodó 
pandúrokat is. Miu tán a menet át jutot t a Balatonon, akkor derül t ki, hogy a 
lakodalmas népség Sobri bandája volt, akik Zalából szöktek á t a somogyi 
erdőrengetegek felé. Nem volt közöttük egy nő sem. A menyasszony is férfi 
volt : mellét kendővel tömték ki, hogy mutatós legyen. 

Néha a tolvajt is betyárnak nézték a szőlőhegyen. Egy ember kiment a 
pincéjéhez, hogy a szőlőjét őrizze. Ot t ta lá l t egy idegent a szőlőrendek kö
zött, szedegette a szőlőt. A gulyások, kanászok, jár tak ilyen fehér ingben ak-
Kor meg a betyárok. Odament hát és rávágott a cséppel. Az ember elesett, 
mozdulatlan lett. No, ez meghalt, gondol ta magában. Odavonszolta a pince 
eresze alá, és lefektette a szénára. Azután hazafutott, hogy elú jságol ja a 
dolgot, mi történt. Kérte, hívta rokonait, hogy segítsék az embert gyorsan e l 
tüntetn i . 
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Mire a segítséggel együtt kiértek a szőlőbe, az embernek hűlt helyét ta
lálták. Mire aztán meglett a szüret és az új bor is kiforrt, valaki belopódzott 
a pincébe és az összes hordókból kiengedte a bort. El nem vitt semmit, de 
a bor mind a fö ldé lett. A fejbevágott ember bosszúja lehetett ez. Talán egy 
betyáré? 

A betyárok, ha megszorultak, többször beüzentek a pusztákra, hogy ennyi 
meg ennyi kenyeret, húst vagy bort küldjenek ki nekik az erdőbe, egy bizo
nyos helyre. A kért adagot kivitték. A pusztaiakat nem is bántották. 

Egy másik szájhagyomány azt mondja, hogy a Patkó-testvérek bizony rio
gat ták a puszta népét. Be-beüzengettek, hogy holnap délben ebédet vigye
nek ki a nagy fához 12 személyre. A levest „ fekete t i kbó l " főzzék, hosszú tész
tát tegyenek bele. Meg hozzanak pirított „ t i ko t " rizzsel és egy j ó nagy tá l 
túrósrétes* is, no meg ennyi meg ennyi pénzt, mert ha nem, el jönnek és le
égetik az egész majort. 

Mi t tehettek? A betyárok kérését, fanyalogva bár, de teljesítették. Tud
ták, hogy amit a Patkó testvérek megígértek, azt meg is tették. 

Aki az ételt kivitte, annak kanalat keliett vinnie, ez volt a titkos je l , hogy 
nem árulóval van dolguk. És velük együtt kellett ebédelnie, bizonyításképpen, 
hogy nincsen méreg az ételbe keverve. 

Sobri Jóska romantikus szerelme, hajszolt élete meghatotta a somogyi 
egyszerű emberek szívét. A nyolcvankét éves Nebojsza néni emlékezete meg
őrizte a dalt, amely Sobri Jóska és Répa Rozi szerelméről szól: 

„Répa Rozi Bil iegében 
Játszik a Sobri ölében. 
A nyakát ál tal szorítja, 
Száját csókra igazítja. 

Sobri Jóska bő gatyája, 
Kivarratta f igurásra. 
Répa Rozi varrta rája, 
Ö volt a kedves babája . 

Sobri Jóska Bil iegébe, 
Búsan néz a gyertyafénybe; 
Ha möghalok, mi lösz veled, 
Ki védi az életödet?" 

Sobri az üldözői elől Somogyba menekült. Tolna megye határán, a lápa-
fői erdő szélén, heves harc után, utolsó töltényével főbe lőtte magát. A köze
li nagy hársfa alá temették. Répa Rozi eszelősen, gyalog, keresésére indult . 
Már csak a sírját ta lá l ta . Aztán elbujdosott. Hogy hol van, hova lett, ki t ud 
ja? Ezt kérdezte a híres író, Eötvös Károly is a múlt században, mert ő sem 
tudot t erre a kérdésre felelni . 

Egyik forrás szerint Répa Rozi is rabságba esett, gyermeke pedig bujdo
sás közben itt halt meg a kőröshegyi ö reghegyben , éhen. így szól a d a l : 
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„Répa Rozi nem fáj neked a szíved? 
Hova tetted a kicsi gyermekedet? 
De hogy nem fá j , ta lán még meg is hasad 
Halálaimig zörgethetem a vasat". 

A mostoha betyársorsot énekli meg a következő dal is: 

„Árvaságra, betyárságra születtem, 
Apám sem vo!lt, mégis fölnevelődtem. 
Mostoha volt énhozzám a vi lág is, 
Száraz fö ldben elhervad a virág is. 

A szántódi zöld erdőben van egy fa, 
Ahhoz van a kis pej lovam csatolva. 
Kantárszára hosszúra van eresztve, 
Régi babám rég el vagy már felejtve. 

A szántódi temetőben van egy sír, 
Oda já r egy barna kislány, mindig sír. 
Göndör haját száz felé fú j ja a szél, 
Kedves rózsám, de hiába szerettél".137 

A szántódi búcsúvásárok 

Az öregek emlékezetében még most is élnek a színes, sokszor egy hétig 
is eltartó búcsúvásárok. 

Bresztyenszky apát már 1847-ben vásári szabadalmat kért Szántódpuszta 
részére. Válaszul ezt a levelet kapta : „Nagybecsű sorait a Szántód puszta 
részére nyerendő vásári szabadalom eránti folyamodással vettem, a Rendel
vény leküldetését sürgetni fogom . . . Csarada György". 

Az engedélyt meg is kapták. Abban az időben erre a földesúrnak joga 
volt. A vásárt azonban nem a pusztán, hanem a rév környéki nagy rétségen 
tartották. A vásári forgalom most már nemcsak Tihanyban, hanem a rév kör
nyékén is gyarapította az apátság jövedelmét. 

A nép „Jakab napi búcsú" néven emlegeti e vásárokat, mert Szt. Kris
tóf tiszteletére, Jakab nap utáni vasárnap szokták megtartani . Sok-sok árus, 
vendég és kíváncsi ember érkezett ezekre a vásárokra. 

A Bácskai-féle telek helyén (ma tsz-virágkertészet) a nagy vizesárok 
part ján akkor akácfák ál lottak. Ezek a la t t volt az állatvásár. Volt azon eladó 
minden: birka, disznó, marha, ló. 

Az út mellé pedig kirakodtak a csákván, szentgáli és magyarszombatfai 
fazekasok. Tejesfazekakban, nagy, lakodalmas fazekakban, kuglófsütőkben, 
lekvárosköcsögökben, nagyhasú olajoskorsókban, kecses csörgőskorsókban, 
virágcserepekben válogathattak a vevők. 

A csizmadiák hosszú rudakon árul ták portékájukat : cipőt, csizmát, ba
kancsot. A szabók széles sátrakat vertek, abban függesztették ki j obbára 
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„ ce jgbó l " , ördögbőrből (fusztiánból) vagy olcsóbb szövetekből készült öl tö
nyeiket, ka bo t ja ika t 

A rövidárusoknál kék előruhát, fejkendőket, j ó meleg „ber l iner " kendő
ket, abroszokat árul tak. 

A f iatalság a csecsebecsések sátra előtt to longott leginkább. A széles 
asztalon csil logó tükrök, bugylibicskák, játékok, fésűk, pléhórák, karkötők, 
riasztópisztolyok voltak kirakva. A kifeszített zsinóron üveggyöngyök, nyaklán
cok, világoskék, barna és fekete rózsafüzérek függtek nagy választékban. 
Gombok, csatok, szalagok egész sora volt ott kiterítve, és üvegkeretbe met
szett angyalok, Máriák, Józsefek, kis Jézusok tekintgettek vissza a nézőre. 

A bábossátornál lehetett venni bábszivart. Ennek piros festékből volt a 
tüze, mákszemekből a hamva. Szájába véve egészen eddig szívta ezt a gye
rek, míg végül az egészet meg nem ette. 

Szemet-lelket gyönyörködtető volt a sok édes mézesbáb. Kisebb-nagyobb 
babák, lovaskatonák, huszárok, tükrös szívek szépen kirakott sora vonzotta 
a gyermeksereget, f iatalságot, de még az unokáknak vásárló öregeket is. 

A sátor szögletében mérték a márcot, ezt a barna, mézédes italt, aminek 
pohárja két f i l lér volt csupán. Édes volt, hiszen mézből készült. A barna, om
lós puszedlit mindenki vásárolta és majszolta a vásár forgatagában. 

Kirakodtak a kötelesek, kádárok is. Tehénláncra, borjúkötélre, sajtárra, 
hordóra a lkudtak a vevők. A plánétások tenger imalaccal húzatták ki a f ia ta
lok részére összeszerkesztett papírcéduláikat, hátha megmondja az a jöven
dőt. 

Vásári zsivaj, harmonika, síp, a kikiáltók hangja hallatszott, és pecsenye
i l lat szállt föl a lacikonyhákból, melyeknek szomszédságában jó fa j ta bort, 
sört mértek. 

A j ó vásárnak, áldomásivásnak az lett a vége, hogy sokan berúgtak. 
Olyan verekedést rendeztek, hogy még a Balatonban is egymást foj togatták 
fürdés közben. Mert a vásári népség mindjárt a fürdési lehetőséget is kipró
bálta. Ál l í tólag a sok verekedés miatt t i l tották be később ezeket a vásárokat. 

A vásárra sokan jöttek Veszprémből, Zalából . Nem győzték dicsérni az 
itteni lányokat, milyen szépek a somogyi lányok, milyen szép, formás lábuk 
van, az arcuk meg olyan, mint a nyíló rózsa. 

Ebben igazuk is volt. A búcsúk idején nem egy szerelem lobbant fel a 
barna szemű Bözsikék, kék szemű Rozikák tiszta mosolyára. Sok ismeretség 
vagy házasság kötődött meg a vásári találkozás következményeképpen. 

A vásárt a század végén betiltották, ö reganyá ink is már csak úgy emle
get ik: „Ez az utolsó cserépfazekam, ami még megmaradt. Ezt még szegény 
nagyanyám vette valamikor a révi vásáron." 

Kár, hogy elmúltak ezek a vásárok. Látványosságukért, hasznosságukért 
vissza kellene őket ál l í tani a Balaton-menti üdülők gyönyörűségére. 

Pusztai gyermekség 

Pusztai környezetben születni, milyen szegény és mily gazdag világ volt. 
Távol a falvaktól, iskolától, orvostól, a város forgatagátó l . Közel a földhöz és 
az állatokhoz, az emberi panaszokhoz. 
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Búcsú a pusztán (1972.) 

Amilyen zárt a puszta maga, olyan nyílt az épületei, tágas udvarai, pa j 
tái között a já rás ; nemcsak a szél, hanem a felnövekvő gyermekhad is sza
badon kószálhatott benne. 

A kisgyermek első figyelme a nagy udvarra, mozgó-bőgő ál latokra, az 
ordítozó béresekre, kocsisokra irányult. Ma jd az úri hintó is odagördül t fé
nyes-kényes lovaival, a parádéskocsis maskarájával. A hintó kényelmes ülé
sére felkapaszkodó „ ú r " emlékezetükbe vésődött. Milyen jó lehet annak, aki 
így utazik! 

Később bandába verődve ismerkedtek meg a Kápolna-dombbal , a gyü
mölcsössel, a pajtáskert szalmakazlaival. Elkószáltak a nádasok szélére, bú
vóhelyet, diót kerestek az elvadult gyepűben, elszomorodva szemlélték a pusz
tai kis temető elhanyagolt sírjait. 

De a dombtetőről felcsi l lant előttük a Balaton végtelen tükre, a széles 
mezők vi lága, a szőlőhegyek rendje, az erdők koszorúja, o; túlsó parton fe l 
sorakozó falucskák sok fehér tornya. Csak le kellett szaladni a dombról , már
is a puszta ölelte őket körül, s annak szorításában érezték maguka t 

Az első gyermekévek a lakás közvetlen közelében teltek el. Játszottak az 
udvar porában, sarat gyúrtak színes edénycserepekben. Dédelgették rongyba-

97 



bájukat, mosdatták, etették, dajkál ták őket. A kisebb fiúk ostorral, fakarddal 
szaladgáltak az udvaron. 

A nagyobbak a majorudvar korlát ján mászkáltak, vagy egyensúlyozva 
futkároztak a korlát tetején. Tavasszal összeszedték a béresszekerekről a 
hosszúláncokat, és hintát kötöttek a góré alá. Két láncra hosszú deszkát tet
tek. Ráült két f iú s közben három lány. A f iúk hajtották a hintát. Sokáig szó
rakoztak ezzel. Egyszer leszakadt a lánc. A lendület kidobta őket a majorud
varra. 

Körbenforgó „ö rdögh in tá t " is csináltak a Szilvás gyepén. A f iúk hajtot
tak körben, felváltva. A fent ülők sokszor úgy elszédültek, hogy mikor leszáll
tak, forgott velük az egész vi lág. 

Télen hólabdáztak, hóembert építettek, szánkáztak vagy fakutyáztak a 
berek befagyott jegén, Zamárdi felé! 

Tavasszal bekóborolták a gyümölcsösöket. Ibolyát kerestek. Májusban az 
al ig piruló cseresznyét szedték és ették. Hasig érő fűben törtettek előre a 
domboldalon a gyermek-karavánok a kiszemelt gyümölcsfa felé. Kicsik, na
gyok, ölben levők egysorban. Felmásztak és kimerészkedtek a legvékonyabb 
ágra is. Csoda, hogy nem esett le egy sem. Némelyik szülőnek esze ágában 
sem volt, hogy hol vannak és mit csinálnak gyermekei. 

Szeptemberben megváltozott a gyermekek életrendje. Már 7 órakor e l 
indultak, hogy 8-ra odaérjenek a zamárdi iskolába. Szép időben még csak 
elmentek valahogy. Esős időben sokszor elkéstek. Uradalmi kocsi csak akkor 
vitte el őket az iskolába, ha Tóközre kellett mennie valamiért. Ilyenkor fe lka
paszkodtak a kocsira, az iskolánál pedig leszálltak. Hideg, havas télben pok
rócba bugyolálták a kisebbeket, úgy adogat ták föl őket a több i közé. így is 
majdnem megfagytak, mire odaértek. Ha nagy hó volt, visszafelé a nagyobb 
testvérek el ibük mentek, nyakukba vették a kisebbeket, úgy hozták őket haza 
az úton. 

Kedden és csütörtökön délután nem volt tanítás. Más napokon egész nap 
az iskolában voltak. Száraz kosztot vittek magukkal, leginkább kukorica kenye
ret és hozzá még valamit. A tisztelendő, amikor hit tanra jött , megkérdezte: 
..Na, gyerek, mit hoztál?" A válasz így hangzott : „Kukorioakenyeret meg por
cot ." A tisztelendő letört a kenyér sarkából egy darabot és azt mondta : „ N a 
gyon f inom. Aztán nyáron el ne menjetek ám gyümölcsöt l o p n i ! " A szántódi 
gyümölcsöst féltette tőlük. 

A pusztaiak között is akadtak jófejű gyermekek. Az egyik szülő kérte a 
kormányzót, vitesse el a f iát, hogy valami mesterséget tanulhasson ki, mert 
a lába hibás, a fö ldmunkát nem bírná. A jószágkormányzó azt felelte szem
rehányóan: „Szabónak, suszternak így is jó lesz". A „suszter" szó méregre 
gerjesztette az apa szívét. Azt mondta határozot tan: „Suszter az nem lesz i " . 
„Akkor legyen köszörűs!" — vágta rá mérgesen a kormányzó. 

A 12—13 éves gyermek hol az iskolába ment, hol a mezőre, feles vagy 
harmados földet kapálni . Az édesanya kihívta f iát a mezőre. Megmutat ta az 
ötven sor répát, ami t vál laltak, hogy a disznóknak legyen. Az édesanya be
ál l t a sorba, kiegyelt egy darabot, aztán így szólt: „ így kell egyelni, kisfiam. 
Halad j csak, majd én megyek, beérlek, kapálok u tánad" . 
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Az öreganya nemegyszer megsajnálta unokáját, mikor látta, hogy az a 
mezőre indul . Utána szólt: „Mi lyen nehéz sorsod van, kisfiam, már viszed a 
kapát ! " 

Ha kimaradt a gyerek az iskolából, elszegődött fél vagy háromnegyedes 
konvencióra bojtárnak, majori postásnak vagy pásztornak a növendékek 
mellé. Igaza volt Csokonainak, mikor felháborodva kérdezte: „ H á t csak ka
násznak termett a somogysági paraszt?". 

Az utóbbi két emberöltőn át nem ta lá lunk olyan f iatalt , aki tovább tanul t 
volna. Csupán egy tanítónő került ki a pusztáról, aki a maga erejéből, szü
lői segítséggel tört fel . De hol van a többi pusztai f ia ta l , aki szintén tanu lha
tott volna? A puszta erről mélységesen hallgat.138 

Jár a baba, jár 

A sok dolgú cselédasszony nem tudot t napközben gyermekével eleget 
foglalkozni. Vagy vitte magával a mezőre, vagy az ot thonmaradt nagyobb 
testvérekre bízta. 

A mezőn a barázdába tette le a kicsit, ahol egy fadarabba l eljátszado
zott. Ha még pólyáskorú volt, lepedőben a közeli fa ágára kötötte fel , hogy 
a kígyók, a gyík és a fülbemászó hozzá ne férhessen. Munka közben ösztö
nösen többször odanézett, nem mozog-e, nem sír-e a kicsi. 

Ha odahaza hagyták a kisgyermeket, a nagyobbacska leány ölbekapta 
testvérkéjét, beszélt hozzá, csókolgatta, hihetetlen kitartással cipelgette a 
szomszédba, az udvarra, a gyepre, ahol a többi majori gyermek is összeve
rődött. Ebben az örökké mozgó, vándorló, csivitelő társaságban a kisgyermek 
is megvolt valahogy. 

Este azonban édesanyja altatta el. Volt, aki sétálgatva régi dal t da lo l t : 

„Egy asszonynak kilenc lánya Prága városába, 
Minden este hívja őket: gyertek vacsorára! 
Erzsi, Piri, Sári, Mariska, Rozáli, 
Ella, Bella, Juci, Karol ina, 
Gyertek vacsorázni ! " 

Volt, aki sámlira telepedett és „da l lamozot t " , vagyis dudorászott gyerme
kének valami régen hal lott dal lamot. Vagy altató szöveget éneikéit valamilyen 
da l lamra: „A ja kicsiny baba, aja kicsiny b a b a . . . a ja , a ja, a ja, a ja , a ja ki
csiny b a b a ! " Az egyszerű szövegű altatók elég ismeretesek voltak: „Tente 
baba, t e n t e . . . " „Csicsi j ja, babája, alszik már a kis Kat iká ja ! " „A lud j baba, 
a lud já l , rózsásakat á l m o d j á l ! " 

Fogzáskor kiskanalat adtak a gyermek kezébe, hogy azzal a szájában 
eljátsszon. Legtöbb helyen azonban a konyhaajtó nagy vaskulcsát adták ne
ki. Ezeknek nem volt élük, nem vágták el a gyermek száját. 

Ha mégis fá j t a foga, hogy a fá jda lmat felejtse, megcsiklandozták: 
„Csik-mak-mak-mak-mak! Csik-mak-mak-mak!" A kicsi erre göcögő nevetés
sel válaszolt. 
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Szórakoztatták azzal is, hogy a ta lpát , kezefejét, arcát madártol la l , f ű 
szállal, v irággal megcirógatták: „Ci róka, maróka, ciróka, maróka! " Mikor á l l 
dogáln i kezdett, így bátorí tották: „Á l l a baba, á l l , mint a gyertyaszál!" Vagy: 
„A l l az isten babá ja ! Ál l-ál l az isten b a b á j a ! " Hogy az ál lást gyakorol ja, 
felfordított hokedliba állították. Ot t fogózkodva el t ipródot t j ó darab ig . Ezzel 
erősödtek a lábai . 

Az első bizonytalan lépéséknél az édesanya vagy nagyobb leánytestvér 
leguggolt , kitárta feléje karjait és kedves hangon így hívta: „K i j ön az én há
zamba? Ki jön az én házamba?" A kicsi, karjaival egyensúlyozva, végül be
esett az ölbe. Elkapták, nagyot nevettek. Ha már járn i tudot t valamelyest, azt 
mondták nek i : „Jár a baba, jár, ide is t a l á l ! " És mindig messzebb mentek 
tőle, hogy gyakorolja a járást. Bújócskát is játszottak vele. Elbújtak és kérdez
ték: „Kukucs, kukucs, hol vagyok?" A kisgyermek ámuló szemekkel indult el a 
felfedező útra és nagyot sikoltott, mikor a búvót megtalál ta. 

Az udvaron, a gyepen a kisgyermeket meg hintáztatták. Elkapták kezét
lábát és úgy hintáztatták: „H in ta -pa l in ta , h in ta-pa l in ta ! " . Aztán óvatosan 
leveregették popsikáját a fö ldre : Zsúp, zsúp, kender zsúp, ha megázik, 'ki
dob juk ! " . Erre nagyot lendítettek rajta. Ismeretes volt egy másik szöveg is: 
„H in ta -pa l in ta , régi Duna, kis katona, ugorj a D u n á b a ! " És úgy meglendítet
ték, mintha valóban a Dunába akarták volna dobni . 

Máskor kezeinél fogva fölemelték és úgy vitték, cipelték: „Gólya viszi a 
f iá t ! Gólya viszi a f i á t ! " Amikor ezt megunták, a gyermekek láncban összefo-
gódzikodtak, közrefogták a kicsit, és v i lágjáró léptekkel megindul tak: „Sétáln i , 
sétálni, egy kis dombra lecsücsülni, csüccs!" A végső szónál valamennyien a 
földre guggoltak, vagy szándékosan el is estek. 

A pusztai gyermekek a természet nyitott tenyerén nőttek fel . Az apróbb 
ál latokat hamar megismerték. A csigának énekeltek, hogy dugja ki a „szar
vát". Az első fecske után ezt kiáltozták: „Fecskét látok, szeplőt hányok, sely
met gombolyí tok!" Közben kezü'kkel mosakodó és gömbölyítő mozdulatokat 
végeztek. Ha jár tukban-kel tükben elbúj t a nap, felcsendült a jkukon a kérő 
szó, a naphivogató: „Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a kis bárány 
majd megfagy!" 

És a pusztai gyermekek, akik rácsodálkozó szemmel nézték a természet 
jelenségeit, szépségeit, nem ismerve még az élet valódi nehézségeit, szívbe
li kérést kiáltottak fel a majorudvar felett átrepülő, árnyékával együtt átsuha
nó gólya u tán : „Gó lya , gólya, vaslapát, hozzál nekünk k isbabát ! " S a kony
hából , a tűzhely mellől ki forduló cselédasszonyok kitekintették egy percre az 
udvarra, elmosolyodtak, elgondolkoztak a hal lot takon. A testvérke utáni 
vágy, a nagyobb család biztonsága és melege éltette a gyermekek eme kí
vánságát. 

A kisgyermek legelébb ezeket a szavakat értette meg : mama, papa, cse
cse, baba. A mama a szoptatást jelentette, a papi a te jbedarát . A pipi a kis-
csibét, a búbecce a borjút, a paci a lovat. Testvérei nevét így mondta k i : 
„Pi t t i , Janti, Jui t ta". A szomszéd gyerekekét: „Dű l i , Bozi, Telka". 

A gondos szülő rendes kiejtésre szoktatta gyermekét. Mikor pedig isko
lás korú lett, féltő szeretettel engedte e! a messze iskolába. A „Jár a baba, 
j á r ! " csak kedves emlék maradt. A gyermek az iskola felé már a sáros uta
kat taposta.139 
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Este az asztal körül 

A betakarítás véget ért. Őszi eső öntözte a tájat . Sártenger zárta körül a 
pusztát. Az erdő is kezdte már lombját veszteni. Egy előrevetett hideg légtö
meggel megérkeztek a vadludak. „Mer re , merre", kérdezgették egymást a fá
radhatat lan vonulók a puszta fölött. „Erre, erre", felelgetett a vezető g ú n á r a z 
ék élén, mint valami céltudatos hadvezér. A fáradt szárnyak, éhes gyomrok 
mégis leereszkedtek a zöldellő vetésekre, majd éji pihenőre visszatértek a tó 
vízére. Besötétedett. Zúzmara verte az őszi mezőt. 

Mivel töltötte az estét ilyenkor a pusztai nép? A cselédlakásban pislákolt 
a lámpa. A gyermekek az asztal körül csoportosultak. A szomszédból is ide 
jöttek egy kis beszélgetésre. Közben folyt a varrás, foltozás, harisnyák stop-
polása. 

A gyerekek egymást szórakoztatták. A kisebbek ökölbezárf uj jacskáit 
szabadították föl egyenként: „Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazahoz
ta, ez megsütötte, a huncfut picike meg megette". Aztán a kisgyermek tenye
rébe kört rajzoltak és mondták: „Kerekecske, gombocska, merre fut a nyu
lacska? Ide, ide fut a nyulacska". És megcsiklandozták a kicsi hónal ját . 
Azután csúfolódók következtek: „Jóska, poloska, fölmászott a toronyba". M a j d : 
„Gyu la , verebeknek ura, kutyáiknak sógora". Azután: „Kovács Jancsi rosszak
rossza, kutyát-macskát megkínozza" stb. Ismét előrukkoltak egy másik mon-
dókáva'l: „Egy, kettő, három, négy, kopasz barát hová mégy? Győrbe gyufá-
ér, Pápára pipáér, Debrecenbe dohányér" . Aztán közösen mondták: „Egy, 
megérett a meggy. Kettő, feneketlen teknő. Három, te vagy az én párom. 
Négy, megcsípett a légy. ö t , hasad a köd. Hat, hasad a pad. Hét, zsemlét 
süt a pék. Nyolc, tele a polc, Kilenc, Kis Ferenc, Tíz, tiszta víz. Ha nem tisz
ta, vidd vissza, a kis cica megissza". 

Az iskolások elmondták, hogy miket hal lottak ú jabban a fa lus iaktó l : 
„Hét főn hevibe, kedden kedvibe, szerdán szüribe, csütörtökön csüribe, pén
teken péntőbe, szombaton szobájába, vasárnap az istenházába". Egy másik 
e lmondta, mit csinálnak az emberek egész héten: „Hé t főn hevernek, kedden 
kevernek, szerdán szeretnek, csütörtökön csölönkölnek (csengetnek), pénteken 
pénzt szednek, szombaton szomorkodnak, vasárnap az istenházába mennek". 

A következő estéken már fe lbukkannak a találóskérdések is. ö r e g , f ia
ta l , mindenki tudot t valami újat, érdekeset mondani . Ilyeneket vetettek f e l : 
Zöld istál lóban feikete lovak piros szénát esznek. Mi az? (Dinnye.) Csöbörbe 
nem fér, vödörbe belefér, ló-ökör nem bírja, egy kis veréb elbírja. Mi az? (A 
„ v " betű.) Hogyan lehet négy istál lóban öt lovat elhelyezni? No, apjuk, te 
tudod, mert kocsis vagy - módja az asszony. „ H i á b a töröm a fe jem, ezt b i 
zony én sem tudom — mondja ő. Mire a gyerek nevetve rávág ja : „ így-e" . És 
már rajzolja is: ö/ t / l /ó. Erre mindannyian nevetnek. „ H á t az mi? Dimben-
dombon csont eke szánt, ho l t húzza az elevent. (Fésű.) - Hát az mi? Földön 
fa, fán szalma, szalmán kender, kenderen ember. (Agy.) „Az ökörnek melyik 
o ldalán van több szőr? (Amelyik o ldalára a farkát csapja.) „Sem hús, sem 
csont, megfőzték, megsütötték, meg még sem ették. M i az" (A hurka mad
zagja.) Az édesanya is mond egyet leánykorából : „Találkoztam egy kislány
nyal, megkérdeztem tőle, mi a neve, mi van a kosárban és hová megy. Egy 
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szóval felelt. Melyik ez a szó?" (Esztergomba). ,.Melyik disznó nem volt soha 
malac?" (A sündisznó). „M inek nő a szemén a ha ja?" (A kukoricának). 

No, most a nagylány ál l elő egy kéréssel. Már előre nevet, elpirul és 
mindjobban nevetve mond ja : „Nekem van, neked nincs, menyasszonynak 
elöl van, majomnak kettő van, mi az? A lányok, asszonyok kezüket a szájuk 
elé teszik, úgy nevetnek. A férfiak is kérdezik, mi az isten csudája lehet az. 
Végre a nagylány megmondja, az , ,m" betű. 

„ H a fölveszik is sír, ha leteszik is sír, mi az?" (A lánc.) „ H á t az mi? Egy 
lyukon be, két lyukon ki. Mikor a két lyukon ki jön, akkor van benn. " (Nadrág.) 

Számtani példa is akad : „Egy szobának van négy sarka. Mindegyik sa
rokban ül egy cica. Minden cicával szemben ül egy cica. Minden cica lábán 
ül egy cica. Minden cica farkán is ül egy cica. Hány cica van a szobában?" 
(Négy.) „Végü l , mi az? Az egész család eszik, az asztal meg dano l . " (Mikor 
a disznó szoptat, a malacok esznek, anyjuk pedig röfög). 

I lyenekkel telik az idő. Közben előkerülnek az időjóslások, babonás hie
delmek, mesék, megtörtént és meg nem történt események. Hiába, jó l esik 
ebben az elzárt v i lágban valamivel elszórakozni, és közben'valami jó t is, bu
taságot is tanuln i . 

Az időjárás előzetes jelei t minden pusztai ember ismeri. Ilyenek: Ha le
száll a füst, izzad a jászol, megpuhul a szalonna bőre, akkor eső lesz. Ha 
pipál a Hármas, eső lesz (köd száll föl a Hármasbegy völgyeiből). Ha korán 
beülnek a tyúkok, szép idő lesz. Ha a magasban keringő varjúcsapat hirtelen 
lecsap és megüli a fákat, vihar jön (hóvihar). Ha a t ihanyi harangszó átha l 
latszik, hideg idő lesz. Ha az endrédi harangszó hallatszik ide, gyenge idő 
várható. Ha a Holdnak udvara van, eső lesz. Ha buknak a kányák, „esés" 
lesz (hóesés). Ha fénylik a Vince, megtelik a p ince. Azt is mondják, fagyos, 
mint Orbán lelke. Délről derül, bocskor merül. Fekete karácsony, fehér hús
vét. Mátyás: jeget tör, ha ta lá l , ha nem ta lá l , csinál. Ezek a megfigyelések a 
hosszú tél i estéken rendszerint szóba kerültek. A termés alakulására vonat
kozóan is voltak megfigyeléseik. Amelyik tyúk sokat kárál, az keveset to j ik -
mondták. Ha a krumpl i virágzáskor nem kap esőt, termése sem lesz, i l letőleg 
kevés. Ha nyáron jön a köd, nem lesz gyümölcs.140 

A napi fáradságos munka után, a konyha répagőzös levegőjében ez 
volt a szórakozás. A mondókákkal a gyermekek érdeklődése, beszédkészsége, 
ismeretköre bővült, A találóskérdésék a pusztai élet dolgaira vonatkoznak. 
Ezeket a puszta termelte ki a pusztaiaknak. Az időjárási megfigyeléseiket 
hasznosították mindennapi munkájukban. A cselédi konyhákban újságot nem 
láttak. Az álmoskönyv azonban eléggé elterjedt vo l t A vásáron vették ezeket. 

„Béres vagyok, b é r e s . . . " 

A pusztán már iskolás korban összebarátkoztak a f iúk és leányok. A le
gény, ha már keresett, komolyan nézegetett a lányok után. Egy-egy mulatság, 
lakodalom vagy szüreti bál aztán összehozta a párokat. 

Megtetszettek egymásnak. Megval lottak egymásnak a nagy t i tkot. Attól 
fogva együtt jártak. Sétáltak, ibolyáztak, vasárnaponként elsétáltak az erdő 
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felé gyöngyvirágot szedni. A f iú hetenként egypárszor elment a leányos ház
hoz egy kis beszélgetésre. 

A virágfakasztó tavaszi időben aztán valahol felcsendült a nó ta : 

„N incsen rózsám, nincsen annyi ha jad szála, 
Ahány csókot adtam pici piros szádra . . . 
Á ld jon meg az isten, adós nem maradtál , 
Mint az égi csi l lag, annyi csókot ad tá l . " 

Ha falusi legény udvarolt a pusztai lánynak, nem vehette el , a szülei e l 
lenezték. A leány így kesergett: 

„Azt fogadtad, hogy elvesző!, 
Ősszel, ha elszántol-vetöl. 
Álnok legény megcsal tá l ! " 

De a becsületes, szegény majori f iút is kiutasították, mikor a falusi gaz
daleánynál az első látogatást tet te: 

„Egyszer voltam házatoknál, 
mindörökre elt i l tottál , 
Gyászt hozott rám a szerelem, 
mindörökre viselhetem. 
Csak egyetlen szót szóltál, 
több ez az egymi l l iónál ; 
Ez az egy szó édes szádon, 
legkeserűbb a v i lágon." 

A f iatalok hétvégi „muzs ikában" élték ki magukat. O t t ilyen nótákat 
„da l loz tak" : 

„ A szántódi kastély előtt van egy tó, 
Abban fürdik három fekete hol ló. 
Mind ig fürdik, mégis sáros a tof la, 
Most vagyok a szeretőmmel haragba. " 

Büszkék voltak arra, hogy már keresnek. Azért vígan énekelték: 

„Kérges a tenyerem, a tenyerem, 
Azzal keresem a kenyerem. 
Azzal keresem a tél ire valót, 
Babámnak a sárga cipőre valót." 

A tánc pihenőjében lassúbbra váltottak: 

„Béres vagyok, béres, béresnek szegődtem, 
Sej, itt az új esztendő, jön a szekér értem. r 

Sajnálom ökrömet, a járomszögemet 
Sej, a pusztán hagyom régi szeretőmet". 
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Aztán megint vígabb következett: 

„ A szeretőm dunántú l i , ott lakik Somogyországba. 
De j ó volna hozzá bújn i , a fehér habos ágyba ! 
De mivel a vasút drága, nem mehetek el hozzája. 
A szeretőm dunántú l i , ott lakik Somogyországba." 

Mikor a vidámság már magasra csapott, valakinek eszébe jutott , hogy 
voltaképpen ők a Balaton mellett mulatoznak. Virtusból belevágott : 

„A l l a hajó a Balaton vízében, 
Megakadt egy rózsabokor tövében. 
Rózsabokrot ki kell vágni, 
A t ihanyi kompnak ki kell j á rn i , 
Hadd tudjon a kisangyalom kiszál ln i ! " 

Feledve az elmúlt hét fáradalmát, nem törődve a jövő hét várható ne
hézségeivel, így mulatott a pusztai f iata lság. 

Ha az öregeket megkérdezzük, mi volt szép a pusztai életben, azt fele
l ik: „ H á t az, hogy f iatalok voltunk". 

A pusztai lányokat á l ta lában mindenhol ölelgették, csipkedték, fogdos
ták, pihenőben vagy munka közben, mindegy hogy hol. Mindenki jogot for
mált eh'hez, legény, családos ember, ispán, gazdatiszt. 

Főleg a világi uradalmakban volt divatos az ilyesmi. Aratáskor a marok
szedő vagy kévecipelő leányt, menyecskét átkarolták, ölelgették, tőle csókot 
loptak és már mentek is tovább. Cséplésnél a leányokat ebédszünetben vagy 
este a szalmában meghentergették márcsak viccből is. Ilyenkor nagy kacagás 
tört ki a szemlélők között, a megbántot t leány pedig káromkodó szavakat, 
vagy hangos átkot szórva verte le ruhájáról , hajáról a szalmaszálakat. 

A pusztai lányokban benne volt az önérzet. Főleg, ha már valakihez tar
toztak, nem engedtek magukhoz nyúlni. Vi l lámló szemekkel, néha igen dur
va szavakkal il lették azt, aki viccelni próbál t velük. Nemegyszer úgy kergette 
a lány a legényt, hogy még a szemét is kikaparta volna, ha elér i . Pedig csak 
mókázott vele a legény. Másnapra aztán elfeledtek mindent. Sorsuk közös 
volt, együtt kellett dolgozniuk. 

Olyan sorozatos „berendelések", melyeket Illyés könyvében olvashatunk 
- a gazdatisztek „ tö re t len " lányokkal való szórakozásairól — Szántódon nem 
fordultak elő. Az „u rak " a reverenda tekintélyére, a szülők gyermekeik jóhí -
rére vigyáztak. 

A szerelem tisztán lobogott itt az egyszerű pusztai legényben és a piros 
szoknyás lányban.141 

Kultúra, művelődés 

Az uradalmi cselédség a parasztság testéből kiszakítva él, írja Kardos 
László Szentgyörgypuszta la'kóinak életét tag la ló dolgozatában. Súlyos sza
vak ezek. De nemcsak a parasztság testéből volt kiszakítva a pusztai nép, 
hanem az egyetemes kultúrából is. 
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A pusztákon „i jesztő műveletlenség uralkodot t" - írja Kardos. Szent
györgypusztán huszonöt százalékot tett ki az anal fabéták száma. 

A pusztai nép alacsony színvonalú „környezeti ku l túrát" örökölt, melybe 
beleszületett. Ez a kultúra a vallás és babonaság ál ta l átszőtt hi tvi lágból és 
ködös mondavi lágból ál lott, csak éppen a munkához szükséges legelemibb 
ismereteket nyújtotta, magatartásban pedig a főhajtás kultuszát kívánta meg. 

A zsúfolt, messze levő iskolák csak némi segítséget tudtak adni a pusztai 
gyermekeknek. A távolság, a rossz időjárás, a munka sokszor visszafogta 
őket az iskolától. Önképzésről ebben az időben szó sem lehetett. Ezek voltak 
az elmaradás okai . 

Milyen volt hát a pusztai ember? A szolgaság tudatá t és a maga nyo
morúságát magában hordozó, folytonosan munkában élő, a tiszteletet min
denkinek megadó, családjáért mindent megtevő egyszerű ember, ö l tözéke 
gyűrt munkásruha volt, de ünnepen vagy ha vendégségbe ment, szerényen 
bár, de tisztességesen, t isztán, felöltözött ünneplőjébe. Viselkedésében az 
örökölt szokások és az előírt rendelkezések voltak az irányadók. Csak ritkán 
tört ki szóban és cselekedetben, mert tudta, hogy annak felmondás lesz a 
vége. Inkább tűrt, mint a fo j tot t vulkán, nem szólt, csak nyelt. 

A beszéde lassú, megfontolt, alázatos volt. Tudta, hogy mit je lent : „ N e m 
jó az urakkal egy tá lból cseresznyézni!". Olvasással nem művelhette magát. 
Gyanús volt, aki újságot olvasott. A Kis Újságot, Friss Újságot kit i l tották Szán
tódpusztáról, a Függetlenségre, Gömbös lapjára kellett előf izetni. 

Műveltségük színvonala írásukban is tükröződött. Nehezebb volt a to l l 
s z á r a kezükben, mint a hajnal i kaszanyél. De volt olyan is, aki lendülettel, 
gyöngybetűkkel rótta fel a nevét. Ez magasabb szellemi nívóról, gondosabb 
családi és iskolai nevelésről tanúskodott. Ezeket a vezetőség mázsálóknak, 
magtárosoknak, munkacsapatvezetőknek emelte ki . 

Könyvre nem tel lett és nem is igényélte a csélédember. Legföl jebb a 
naptárt és gyermekei iskoláskönyveit forgat ta. Az asszonyok, lányok inkább 
szerettek olvasni. Meséskönyv, kisregény vagy ponyva került a kezükbe. Egy
másközt cserélték a már elolvasott könyveket. De ez nem volt komoly i roda
lom. Egyedül Petőfit ismerték, szerették, adták kézről kézre. Petőfiben megta
lálták saját vi lágukat, a pusztát, a pásztort, a bérest, a telet, az üvöltő far
kasokat, futó betyárokat, pórul járt uraságokat, széparcú menyecskéket, kika
pós csaplárosnékat, no és a szókimondó verset: „Akasszátok fel a királyo
kat ! " . A nők a gyönyörű szerelmes versek sorait ismételgették, ízlelgették, s 
közben a fakadó rózsa i l latát érezték. Sajnálták a költőt h anya vetett élete, 
korai halála, de leginkább „ h ű t l e n " felesége miatt. 

Egy-egy fi lmet Zamárdiban, de inkább Földváron néztek meg a f iatalok. 
Az öregebbeket ez nem igen érdekélte. Színházat ta lán leánykorukban láttak 
városon a hajdani szolgálók. Mikor a pusztán iskola létesült, a f iatal taní tó
nő egy kisebb színdarab betanítását vál lal ta. A próbákat azonban a f iatalok 
megzavarták. Az ot thonába siető tanítónőt á l landóan „molesztál ták". Itt is 
hagyta hamarosan a pusztát, elment ápolónőnek. 

Énekkar a pusztán sohasem működött. Citera, harmonika és hegedű 
szolgáltatta a zenét. A dudát , furulyát csak hírből ismerték. Rezesbandát 
r i tkán, csak lakodalomra fogadtak.142 
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II. A PUSZTA ÉLETÉNEK ALAKULÁSA A FELSZABADULÁS UTÁN 

A felszabadulás eseményei Szántódon 

A németek eszeveszetten menekültek. Hosszú szekereken vitték a hasí
tott disznókat a somogyi uradalmakból . A Balaton-Felvidéken hűs források 
vízében áztatták éj jel a húst, hogy meg ne büdösödjön. A borospincéket vé
gig feltörték. Onnan szereztek bort a pecsenyéhez. 

Erzsébet napkor még Zamárdi környékén is mulattak a németek. Utóvéd-
jei'k a környékről el akarták haj tani az ál latokat. A Vörös Hadsereg előretö
rése folytán azonban napjaik meg voltak számlálva. 

Míg Sarohin al tábornagy 57. hadserege Bálványos térségébe ért, a né
metek kompon, rohamcsónakon és az előre összegyűjtött száz meg száz ba
latoni ladikon menekültek át a Balatonon. A kompot az utolsó járat után a 
füredi öböl előtt elsüllyesztették. 

Sarohin lovassága 1944. december 3-án este ért a rév környékére, Kő
röshegy irányából. A sok lovas elárasztotta a környéket. Szántód pusztára is 
lovas kozákok érkeztek a Tótoki-láp felől . Egy részük a vasúti töltésen ment 
tovább Zamárdi felé. (Akkor még a 7-es út itt nem volt megépítve). Másik ré
szük betért a pusztára. Este tíz órakor már szovjet járőr cirkált a majorban. 
Benyitottak a házak a j ta ján. Germánt kerestek. A házbeliek remegtek az ágy
ban, mert nem tudták, hogy az „ igy i szuda" mit jelent. 

A 19-es üdülőből menekült ide egy nő, aki vállalta azután a tolmács 
szerepét. Az öreg Récsei bácsi is valahogy meg tudta magát értetni velük: 
„ . . . a zsenka és a gyerekek alusznak" - mondta nekik. 

A főcsapat másnap megérkezett. Egy 15-20 gépből ál ló német bombá
zókötelék a kőröshegyi elágazónál megtámadta a szovjet m en et oszlopot. Ki
égett páncélosok, katonai járművek, bombatölcsérek maradtak a harc szín
helyén. 

A németek szétverették azt a kb. 100 m hosszú pontonhidat is, ami t a szov
jet hidászok a 19-es SZOT-üdülő tá jékán 10-20 hl-es hordókból készítettek a 
Balatonon. Az utána való napokban boldog-boldogta lan kihalászhatta az 
épen maradt vagy kevésbé megsérült hordókat 

Este a Révcsárda fölöt t leereszkedett két német repülőgép, majdnem 
súrolták a lábas-szín tetejét, és i rgalmat lanul lőtték az udvaron levő lovakat. 
Az ötven gyönyörű, Baranyából érkezett szürke pej ló közül harminc elpusz
tult . 

Pár nap múlva Szántódra is megérkezett a parancs, hogy a lakosságnak 
Endrédre kell menekülnie. A puszta lakói már három nappal a kozákok ér
kezése után elrejtették a fölösleges ágyneműt, ruhát, kerékpárt, füstölthúst, 
zsírt, lisztet a Kápolna-domb nyugati o lda lán, egy szakadékban levő, régi 
fö ldpincében. A pince száját bedeszkázták. Aztán megásták a pince fölött 
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lévő partot, és a fö ldet „ lezu h ontot ták". A leomló föld teljesen betemette a 
pincenyí lást A friss földre ágakat tűzdelteik. Az eső elmosta a jeleket, így a 
föld háborgatásának semmi nyoma nem látszott. 

A kiürítési parancsra a nők, gyermekek elmentek. A férf iak egy ideig még 
a házakban tartózkodtak, később az istál lókban közösen aludtak, az ál latok
ra vigyáztak. 

Az ál latál lomány ekkor ez volt : 60 db tehén, 22 növendék, másfél-kétéve
sek, 14 ló, 32 ökör, 2 bivaly és 130 db hízott sertés, á t lagban 170 kg-osak. 

Amíg a gazdaságnak megvoltak a tehenei, ökrei, borjúi, disznai, nem 
is volt baj , mert hisz addig mindig a „burzsujét" vitték. De amikor az már el 
fogyott, a cselédemberek disznait nézegették a katonák. 

Egyik háznál a nagymama sírásban tört ki, mikor látta, hogy éppen az 
ő disznaját szemelték ki a katonák. „M ié r t sírsz, Mamka?" - kérdezték tőle. 
— „Azért —, felelte szepegve - mert igen nézegetitek a hízómat, pedig nekem 
csak ez az egy van . " — A katona vállon veregette és azt mondta : „ N e bojsza, 
Mamka, ne bojsza!" . (Ne félj Mama, ne fél j) . Nem is bántották a disznaját, 
Pár nap múlva levágták a háziak, lett hús bőven. Megkínál ták belőle a kato
nákat is, de azok nem fogadták el. 

A szántódiak négy hónapig voltak Endréden. Mikor visszajöttek, a laká
sukban csak az üres bútorokat és a szalmazsákokat talál ták. A partoldal i 
pincében minden holmi jukat szépen megtalálták. Minden megmaradt. 

A pusztáról a takarmányt a zamárdiak hordták e l . A góré padlásáról a 
sok árpát katonai kocsik vitték el Bálványosra, szabad szekéren. 

A magtárban csak a viktória-borsó maradt meg az egyik sarokban. Azt 
az apátság a front után elvitette Tihanyba. 

A kormányzó is lejött egyszer és érdeklődött, hogy mi maradt meg. Az 
ál latál lományból bizony csak négy ökör és két bivaly maradt. 

Két ökröt ezekből később a zamárdi földhözjuttatottak kaptak meg, hogy 
legyen mivel a földet művelni. A két ökör neve Csöndes és Bujár volt. 

A front alat t a szántódi kápolna tornyában katonai megfigyelő működött. 
Szántódat mégsem lőtték. A t ihanyi o ldalon a rév környékén rejtőzködő ka
tonák között ugyanis ott szolgáit Vári János (Vasicsek) szántódi cselédember 
is. Ö megkérte a parancsnokot, hogy Szántódot ne lőjék, mert ott csupa sze
gény cselédember lakik. 

Az ezredes, aki Zamárdiban vi l latulajdonos is volt, meghal lgatta a kéré
sét. Lőttek ugyan Szántód felé, de mindig a puszta fölött süvítettek el a golyók. 

így Szántód, a sokat szenvedett ősi kis település, a vérzivataros napok
ban, a szülőföld iránti szeretetből a rombolástól és tűztől mentesen vészelte 
át a háborút.1 

Új tavasz az urasági földeken 

A sok izgalom, kétség, várakozás után végre felejthetet len tavasz köszön
tött Szántódra is. 

A balatonfűzfői ál lomás környékét még eltorlaszolták a birkózásra össze
futott, ki lőtt tankok roncsai, az elsüllyesztett komp is a Balaton hul lámai a la t t 
pihent még, a szántód-kőröshegyi útelágazásnál két kilőtt tank nézett farkas
szemet, a révkörnyéki nádasokban még szétlőtt hordókat r ingatot t a víz; va-
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lamerre a Vasvár-Rábahídvég-Körmend térségében még viharzott a front, 
mikor a szántódlak új tavasza beköszöntött. 

Szántód gazdag, porhanyó földjére elsősorban azok gondoltak, akik évti
zedeken át, forró nyarakon hul latták verejtéküket a kosszú kepékért és magas 
osztagokért. A volt aratómunkások összejöttek a zamárdi községházánál, A 
tűzoltószertár-ház kapual jában beszélték meg a tennivalókat. A szántódi bir
tokról térképet szereztek. Kiszámították, melyik táb la hány holdat tesz ki. ö s z -
szeírták az igénylőket. 

Megál lapodtak abban, hogy a többgyermekes család többet kap, a ki
sebb családos kevesebbet. Azután név szerint kicédulázták, ennek jár ennyi 
hold, annak meg annyi. A hadifoglyok részére visszatartottak tíz hold házhe
lyet. A templom részére 60 holdat szántak. 

A volt aratómunkások a Zamárdihoz közelebb eső részt, a Kőhegy és a 
Komlós közti dűlőt választották. Jó földek ezek. Mikor végeztek a cédulázás
sal, Nóvák Feri bácsi ki jelentette: „Ho lnap fogjuk a láncot és mérünk". 

Az összegyűlt emberek közül valaki megkérdezte: „Nóvák, nem félsz, 
hogy felakasztanak?" (Az ágyudörgést még messziről lehetett hal lani.) Nóvák 
Ferenc fölmutatta a röplapot : „ I t t van a törvény, nézd-e!" - és meglobogtatta 
a Debrecenből kapott nagyméretű plakátot, amely megjött minden pártnak, 
a Parasztpártnak is. A plakáton rajta volt, hogyan kell e l járni , mennyit kell 
a volt tu la jdonosnak meghagyni stb. Feri bácsi nem félt. Megértette az idők 
szavát. Legjobban azzal buzdította az embereket a földosztásra, mikor azt 
mondta : „Legyen végre a tiétek az a fö ld, amelyen annyit do lgoztatok!" 

Másnap kivitték a mérőláncot. És 1945. március második felében Feri bá
csi mérte a földet. A cövekeket a kívánt helyen leverték. A föld végéről be
kiabáltak, hogy hány öl , hány tized és kié. Felírták. Az iparosok három hol
dat kaptak, a többiek 3—4—6 holdat. Petnárék 9 holdat kaptak 9 gyermek 
után. 

A Fehér-kapui földosztásnál, ahol első nap 25 újgazdának mérték ki a 
földet, közreműködött még Farkas József (kádár) a Vasút utcából, Szabó Fe
renc kisbíró és Szálai Lajos. 

A szántódiak, a volt gazdasági cselédek is megalakították a Földosztó 
Bizottságot. A pusztát Farkas József és Major Lajos képviselték. A kisebb 
családok 6 - 7 hold földet, a nagyobbak 10 hold földet kaptSk. Peitliék három 
személyre 7 holdat, Farkasék 6 személyre 10 holdat. A föld mellé két hold rét 
is járt , amit a közeli rétekből mértek ki. 

A volt cselédségnek a földmérésnél az az előnye volt, hogy abban a dű
lőben választhatták ki a földet, amelyikben akarták. Valamennyien az első 
számú táblát , a Csemetekert melletti elsőosztályú földeket választották. Ezek 
közel estek a majorhoz. Valamennyi cselédet kielégítették, nem maradt ki 
senki. 

A földváriak is igényeltek földet a kőröshegyi határnál , nagy veszekedé
sei kaptak is, de később visszamaradt a föld a szántódiak javára. 

A gabonát lábon mérték ki. A lucernásokat, kukoricatföldeket és az üres 
földeket is elosztották. Vetőmagot kaptak a magtárból . Most már csak az volt 
a gond, hogyan művelik meg a földet. 

A jószágot a háború elvitte. Csupán négy ökör és két bivaly maradt. Két 
ökröt a zamárdiaknak adtak. A másikakat három-három ember részére egyen-
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ként adták oda. A cselédek tehenei szerencsére megmaradtak. Úgy dolgozták 
meg a földeket, hogy összefogtak, amíg nem tudtak venni másikat. A szeke
reket közösen használták. Akinek nem volt felszerelése, az disznóért cserélt 
ekét, fogast, szekeret. 

Az enyhe tavaszon hamar kizöldült a határ, és gazdag termést ígért a 
föld a régen itt lakó új honfoglalóknak. 

Nemsokára mérnökök jöttek Pápáról, Flórián mérnök, Fekete mérnök, 
akik Rezi Józseféknél (Jónás-Rezi) szálltak meg. Magukkal hozták a telekköny
vi iratokat, és azokat jóvá is hagyták. A föld az ú jonnan földhözjuttatottak 
nevére került. Zamárdi népe kitett magáért. M indennap más-más háznál lát
ták vendégül — igen jó ebéddel — az idők nagy eseményeit rögzítő pápai 
mérnököket. 

A végzéseket Turopoli igazgató, a szántódi sertéstelep vezetője osztotta 
ki az érdekelteknek a régi kertmozi helyiségében.2 

Új üzem a pusztán 

A földosztás után fennmaradó földeket pár évre a Zamárdi Földműves 
Szövetkezet vette házi kezelésbe. Sertéstelepet építettek, traktorokat vásárol
tak, takarmányt termeltek. 2 traktorral és 2 cséplőgéppel az első években 
cséplést végeztek. A pincét és magtárat is ők használták. A pincében a hor
dók használhatatlan á l lapotban voltak. A magtárban tárolták az összes be
szolgáltatott g a b o n á t A vezetőség a következő volt : Varga Nándor elnök, Fu
tó Tibor ügyvezető, Nóvák Ferenc terményfelvásárló és Szabó Gyula pénztá
ros. 

1947-ben a Kaposvári Sertéstenyésztő Vál lalat (Sernevál) vette át a gaz
daságot (1950-52). Ennek jogutóda a Szabadbattyáni Sertéstenyésztő Vál la
lat lett (1952-54). Ma jd a Fejér megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vál la lat 
szerezte meg a sertéstelepet, amely egészen a tsz-szervezésig, 1959-ig műkö
dött. 

A vál lalat kb.,J80 hold földön gazdálkodott. A földeken túlsúlyban lucer
nát, takarmányborsót, árpát és kukoricát termeltek. A lucernát és a szemesta
karmányt darálva adták az ál latoknak. Rendszeresen hoztak a vágóhídról 
ál lat i hul ladékokat is, selejt húst, vért, halfejet. 

Ál latál lományuk 1600 hízó és 40 anyakoca volt, szaporulatával együtt. A 
telepről tőkesertéseket (105-120 kg) és sonka sertéseket (90 kg át lag) szállí
tottak. Évente 1600 hízott sertést értékesítettek. 

A vál lalat jól gazdálkodott. A munkaerőt jó részben Szántódpuszta adta. 
Néhány család beál l t a vál lalat kötelékébe, bevitték földjüket, rétjüket is 
(Pintérék, Farkasék, Vörösek, Petnárék, Parragiék és Fokiék). Az i rodában 
3 -4 -en , a lovak és sertések mellett kb. 20-an dolgoztak. Az alkalmazottak 
elégedettek voltak keresetükkel. Megszokták a munkát cseléd korukban, most 
is jól és lelkiismeretesen dolgoztak. Jó munkájuk elismeréseképpen jut tatáso
kat is kaptak: friss hentesárut és prémiumsertéseket. Utóbbiakból a háztáji 
ál lományt fejlesztették. 
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A vál lalat i l letményföldet is adott dolgozóinak. A munkálatok elvégzésé
hez fogatot, vetőmagot bocsátott rendelkezésükre. Téli időszakban a puszta 
egyéb lakói is munkát ta lá l tak a vál la latnál . Dolgozhattak a kukoricamorzso-
Iásnál, a szalma szállításánál. A szalmát Kötcsén szerezték be, tehergépko
csin hozták a helyszínre. 

A vezetés rugalmasságára jellemző, hogy az ál latok táplá lására a fonyó
di baromfikeltetőből a rossz tojást, frissen elhul lott csirkéket is felhasználták. 

A tsz-ek megszervezésével a Sernevál élő-holt felszereléssel együtt á tad
ta a gazdaságot a zamárdi termelőszövetkezetnek.3 

Tsz-gazdálkodás 

1959. március első felében alakult meg Zamárdiban a termelőszövetke
zet. Ugyanakkor folyt Szántódon is az agitáció. Nagy Pál akkori tanácselnök 
és Benics András pártt i tkár világosították fel a volt cselédséget az új idők 
változásairól. 

Elsőnek Peitli Istvánné írta alá a belépési nyilatkozatot, azzal a megjegy
zéssel: „Talán így jobb lesz!". Mert Peitliék is kaptak 7 hold földet a fö ld
osztáskor. Gazdálkodtak is rajta mintaszerűen. Hatan adtak össze nagyon 
nehezen 6300 Ft-ot vetőgépre. Szekeret, ekét, boronát szereztek. 

Később a többiek is beléptek. Bevitték földjeiket meg 48 tehenet, 16—18 
lovat. Sajnos, a háztájihoz nehezen megszerzett eszközöket a tsz nem vette 
át. A vetőgépek, ekék, boronák elkal lódtak, ál lásukban megette őket a 
rozsda. 

Delel a tsz gulyája 
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A tsz vezetésében Major Lajos, a legrégebbi párt tag segédkezett. Peitli 
Istvánt pedig, mert a gazdálkodásban szép eredményeket ért el, elnökhelyet
tesnek választották meg. 

A tsz az első időkben nagy nehézségekkel küszködött. Nem volt pénz 
a beruházásokhoz. Hiányoztak a gépek. A br igádmunka is még újszerű és 
szokatlan volt. A zamárdiak nem ál l tak kellő szorgalommal a munkához. A 
község keleti felében lakókat, tisztelet a kivételnek, „kötél le l sem lehetett 
munkára v inn i " . Pedig nagyon kellett volna a munkáskéz. A szántódiak azon
ban szívesen dolgoztak. 

1966-ban a tóközi Alkotmány tsz is beolvadt a zamárdi termelőszövetke
zetbe. Most már szinte a két puszta tartotta fenn az anyaközséget, mint aho
gyan az apa és anya kétkézen viszi gyermekét. 

A bevétel zömét ugyanis a két puszta húsprogramja biztosította a szövet
kezetnek. Szántód jelentős állattenyésztési és hústermelő központ lett.4 

A boltozatos téglaistál lók férőhelyei, a tágas majorudvar, a közeli lege
lők, a határban megtermelhető sokféle takarmány és nem utolsósorban a r 
á l latokat és a munkát szerető emberek tették ezt lehetővé. 

Azóta a Száladdal megnagyobbodott tsz virágzó mezőgazdasági kultú
rát teremtett, a Szántódot övező nagy határban. Tagjai jó létben élnek. 

ö s s z e g e z é s 

Hazánk kétezernél több pusztája közül Szán tód pusztán ál l í t ják fel az or
szág egyik legeredetibb majormúzeumát. Szántódot múlt ja, eredeti , XVIJI. 
századbeli épületkomplexuma, kedvező helyzete és szép környezete jelöl te 
ki erre a célra. 

Szántód falu még I. András király adományaként 1055-ben került a t iha
nyi apátság bir tokába. A török alat t elpusztult. Az 1715. évi betelepítés után 
csak lassan tudott zöld ágra vergődni. A reformkorban a somogyi birtoktes
tek központjává építették ki. Felvirágzása ezután következett be. Mint feuda-
lista-'kapitalista uradalom egészen a felszabadulásig maradt az apátság ke
zén. 

A puszta felszámolásával a lakók a Csemetekerttel összeépült Somoson, 
Szántód-vasútállomás környékén, Balatonföldváron, Zamárdiban és Kőröshe
gyen felépült új házaikba költöztek. 

Szántódpuszta profi l ja most megváltozik. A SIOTOUR üzemeltetésében 
fontos idegenforgalmi szerepet tölt be : a Balaton-vidék egyik legeredetibb 
látványossága lesz. 

A felújítás után a puszta bemutat ja majd patinás épületeit, a ha jdani 
cselédlakásokat, a földművelés hagyományos szerszámait, eszközeit, s ezzel 
méltán illeszkedik be Füred, Tihany, Földvár és Siófok fényei közé, a legszebb 
balatoni üdülőhelyek koszorújába. 

112 



A d a t k ö z l ő k : 

Abonyi József 65 éves cipész, Zamárdi 
Balogh Lajos 63 éves vendéglős és volt komposgazda, Zamárdi 
Bánfalvi Lajos 74 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 
özv . Bíró Jánosné 62 éves tsz-nyugdíjas, Szántód-Somos 
Berki József 66 éves nyugdíjas, Zamárdi 
özv . Csanádi Józsefné, Juli néni, 73 éves nyugdíjas, Szántódpuszta 
Csákovics József 84 éves erd. nyugdíjas, Zamárdi 
Farkas József 74 éves tsz-nyugdíjas, volt uradalmi gazda, Szántódpuszta 
Farkas Józsefné htb., Szántódpuszta 
Fehér Lajos 19 éves egyéni gazda, Zamárdi 
Fehér Pál 89 éves egyéni gazda, Zamárdi 
Foki László 46 éves gépjavító vál lalat i igazgató, B.kiliti-Siófok 
Friesz József 74 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 
Friesz Kázmér 34 éves á l t iskolai igazgató, Zamárdi 
Futó Tibor 72 éves ny. fö ld. szöv. főkönyvelő, Siófok 
Hegyi Ferenc ált . isk. tanuló, Zamárdi 
Hol ló Már ia ált. isk. tanuló, Zamárdi 
Huszár Tamás 62 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 
Horváth Ferencné, Liza néni, 70 éves htb., Zamárdi 
Horváth Jánosné sz. Tamás Teréz 72 éves nyugdíjas, Szántód-Somos 
Kiss Istvánné sz. Pintér Erzsébet 34 éves htb., Szántód puszta 
Komor Már ia htb., Zamárdi 
Kovács Sándor 46 éves erdészeti dolgozó, Szántódpuszta 
Nagy Aranka ált. isk. tanuló, Zamárdi 
Nebojsza Istvánné 83 éves nyugdíjas, Szántód-Somos 
Németh Imre 62 éves urad. erdőőr, Vasszentmihály 
Nóvák Ferenc 74 éves tsz-nyugdíjas, volt aratógazda, Zamárdi 
Olasz László 76 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 
Olasz Ferenc 50 éves tsz-elnök? Zamárdi 
Dr. Ormánd i István, a Siotour főmunkatársa, jogtanácsos, Siófok 
özv. Papp Józsefné tsz-nyugdíjas, Szántód-fürdőtelep 
Peitli István 61 éves tsz-nyugdíjas, Szántód puszta 
özv . Pintér Istvánné 60 éves tsz-nyugdíjas, Szántódpuszta 
Id. Rezi János 87 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 
Rezi Jánosné sz. Hajmási Teréz 62 éves htb., Zamárdi 
Dr. Sági Károly múzeumigazgató, Keszthely 
Simándi István 48 éves agronómus, Zamárdi 
Simon József 52 éves erdészeti nyugdíjas, gondnok, Szántódpuszta 
özv . Szabó Józsefné tsz-tag, Szántódpuszta 
Szabó Pál 82 éves volt pincemester, Zamárdi 
Szelei Balázsné népr. gyűjtő, Szántód-Somos 
Szili József ált. isk. tanuló, Zamárdi 
Dr. Szöllősi Mihály 42 éves állatorvos, Zamárdi 
Takács Oszkárné 34 éves htb., Szántódpuszta 
özv . Tapolczai Istvánné tsz-nyugdíjas, Szántód-Somos 
Tóth Mihály 73 éves tsz-nyugdíjas, Zamárdi 



Varga János 69 éves tsz-nyugdíjas, Szántódpuszta 
Varga Jánosné sz, Papp Margi t htb., Szántódpuszta 
Vári János 70 éves tsz-nyugdíjas, Szántód-Somos 
Végh István 70 éves tsz-nyugdíjas, Szántód-Somos 

Rövidítések: 

C. vis = Canonica visitatio 
ÉT = Élet és Tudomány 
PL = Pannonhalmi Levéltár 
RRM - Rippl-Rónia Múzeum, Kaposvár 
SML = Somogy megyei Levéltár 
SMM = Somogy megye Múl t jából 
SMMA = Somogy Megyei Múzeum Adattára 
SSZ = Somogyi Szemle 
TTM = Tihanyi Történelmi Múzeum 
VML = Veszprém Megyei Levéltár 
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J E G Y Z E T E K 

I. Szántód és környékének bemutatása, története a felszabadulásig 

1. Somogyi Szemle, a tovább iakban SSZ. 1965., 59. 
2. Egy mélyfúráisú kút adata i , Abonyi József, Zamórdi , Újsor, 1953. 
3. R R K 1964., 48. 
4. Entz-Gerő, 1958., 7. 
5. Draveczky В., 44. 
6. Entz-Gerő, 1958., 9. 
7. Sági Károly múzeumigazgató közlése (Balatoni Múzeum) 
8. Entz-Gerő, 1958., 9. 
9. U. o. 

10. U. o. 12. 
11. Piller D., 1969. (Kézirat). 
12. SMiMA, 576. lelt. sz. 
13. Szöllősi Mihály zamárdi ál latorvos közlése. 
14. SMMA, 507. lelt. sz. 
15. Somogyi Múzeumok Közleményei, 1973, 5 -23. (Évkönyv). 
16. Fécsi-Sárfa'Ivi, 1960., 48. 
17. U. o. 70. 
18. Erdélyi L, 1908., 359. 
19. TTÍM, alapítólevél másallata, I. em. 
20. Erdélyi L, 1908., 359. 
2 1 . TTM, alapítólevél másolata, I. em. 
22. Erdélyi L, 1908., 361. 
23. Erdélyi L, 1908., 238-239. 
24. Erdélyi L, 1908., 448. 
25. Erdélyi L , 1908., 26. 
26. Erdélyi L, 1908., 453. 
27. Erdélyi L., 1908., 360. 
28. •Erdélyi L , 1908., 372. 
29. László Gy., 1944., 248. 
30. Erdélyi L., 1908., 155. ••" » • 
3 1 . Salaimon F., 1885., 122. 
32. Szalay Á., 1861., 104. 
33. Szalay Á., 1861., 104. 
34. U. o. 126. 
35. U. o. 141. 
36. U. o. 166. 
37. U. o. 194. 

38. Erdélyi Lajos, 1908., 362. 
39. Lá'szláfalvy Velics A., 1886., 471. 

40. Csánki D., 177. 
41 . Salamon F., 1885., 116., 120. 
42. Erdélyi L, 1908., 172. 
43. Lászlofülvy Velies A., 1886., 353. 
44. Erdélyi L, 1908., 363. 
45. Sörös P., 1911., 361. 
46. Salamon F„ 1885., 247. 
47. Sörös P., 1911., 612. 
48. SML, Constriptio 'Nottus Siímígiensis 190., Szántód, 1720. 
49. Sörös P., 1911., 227., 570., 613-614. 
50. ÉT, 1972., 1358. 
51 . A bála ton endrédí rk. pléíbániaíhivatól anyakönyvei, 1748—1755. 
52. Sörös P., 1911., 614-615. 
53. SSZ, 1965., 62. 
54. Sági K. - Zákányi F., 1973., 358. 
55. SSZ, 1965., 2. ; 



56. Baridra D. - Kiss J. 1953., 11. 
57. Magyar Nemzet, 1962. febr. 14. 
58. .Bariba D. - Kiss J., 1953., 12-14. 
59. ÉT, 1972. aiug. 21. , 1352. 
60. VML, С 32., No. 15. - ÉT, 1972., 1356. 
61 . Sörös P., 1911., 281. - Somogyi Néplop, 1962. okt. 2. 
62. Sörös P., 1911., 74. 
63. SSZ, 1965., 2. sz., 62. 
64. Sörös P., 1911., 622. 
65. Csorba J., 1857., 63. 
66. V M I , С 3., No. 4. 
67. VML, С 3., No. 7. 
68. Sörös P., 1911., 289. 
69. V M I , C. 10., No. 2. 
70. VML, C. 10., No. 1. 
71 . Balogh Lajos 63 é. volt komposgazda közlése. 
72. SSZ, 1968., 1. sz., 63. 
73. SSZ, 1965., 2. sz., 61 . 
74. SSZ, 1965., 2. sz., 62. 
75. SSZ, 1965., 1. sz., 64. 
76. SSZ, 1968., 1. sz., 63. 
77. Bailogih Lajos 63 éves zaimárdi lakos közlései. 
78. VML, C. 15., No. 1., Kő-Hegy i Szőlős Gazdáknak k i -adatot t Articuiliusok 

Anno 1767. 
79. VML, С 15., No. 11. 
80. PL, tétel 1í68. Oklev. 66. Urodalmi Szőlők m um ká Itató si öszve írása az 1856 

évre. 
81 . Szülbó Pál 82 é. zaimárdi lalkos, volt pincemester visszaemlékezései. 
82. Sörös P., 1911., 933. 
83. SMÍM, 1972., (Bakács L, 172.). 
84. Varga János, Szántód 
85. özv . Csanádi József né, Szántód 
86. Vári János, Szántód-So'mos 
87. VML, С 15., No. 25. 
88. SMíM, 1972., Bakács I., 172.) 
89. Konyor J., 1967., 177. 
90. Fehér Lajos, Zamárdi 
91 . С. vis. 1908. Rk. p lébániűh ivato l , Zanrárdi 
92. Kanyar J., 1957., 7 - 8 - 9 . 
93. Kanyar J., 1957., 11 -12 -13 . 
94. Nóvák Ferenc, Zaimárdi. 
95. Varga János, Szóntód 
96. Sörös P., 1911., 622. 
97. Tapolczaii Istvánná, Szántód-Somos. 
98. Bánfalvi La'jos, Zamárdi 
99. Friesz József, Zaimárdi. 

100!. Huszár Tamás, Zaimárdi.. 
101. Aratási szerződés, Nóvák F. tu la jdona, Zamárdi . 
102. Kimutatás a-z elvetett gabona mennyiségéről 194:1-42. Farkas József 

tu la jdona, Szántód. 
103. Szegődményi jegyzék, 1942., Farkas J. tu la jdona, Szántód. 
104. Sípos Gy., 1977., 82. 
105. T. Mérey K., 17. >' 
106. Nóvák Ferenc, Zamárd i . 
107. Varga János, Szántod. 
108. Farkas Józsefné, szs Rudolï Már ia , Szántod. 
109. Szabó Pál, Zamárdi . -
110. Farkas iózsef, Szántód. 
11П. Szaíbad Gy., 1957. 
T12. Olasz László, Zaimárdi. 
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113. Varga János, Szántód. 
114. Varga János, Szántód. 
115. Adatközlők: Bá.nlfalvi L., özv. Csanádi J-né, Farkas J., Varga J., Peitli I., Foki L, 

Végih I., Huszár T., Csá'kovits J., Berki J. 
116. Varga János, Szántódpuszta. 
117. Szabad Gy., i. m. 
118. Sipos Gy„ 1977., 19. 
119. Illyés Gy., i. m. 
120. T. Mérey K., i. m, 
1Й1. Vári János, Szántód-Somos. 
122. Németh limre, Vasszentmiháfy, 
123. Erdélyi L, 1908., 52. 
124. Sörös P., 1911., 46. 
125. özv. Papp Jőrseiné, Szántód. 
126. T. Mérey K., 4. 
127. özv. Tapolczai István né, Számtód-Soimos. 
128. Bánfalvi Lajos, Zaimárd'i; Vári János, Szántód-Somos. 
129. Varga János, Szántódpiuszta, Vári János, Szántód-Somos. 
130. T. Mérey. K. 7-9., 21. 
131. Adatközlők: BánfaM Lajos, Varga János, özv. Csanádi József né, Varga Jánosné, 

özv. Tapöiczaii István né, Peitli István, Peitli Istvánné, özv. Pintér Istvánné, Farkas 
József, Kovács Sándor, Tdikáüs Oszkárné, Kiss istvámné sz. Pintér Erzsébet. 

132. Kanyar J., 1957., 4. 
133. Adatközlők: Varga Jánosné, özv. Pintér istvánné, Bíró Jánosné, özv. Papp Jó

zsefné, özv. Tapolczai Istvánné, Varga János, Vargöi Jánosné sz. Papp Margit. 
A heti étrend Szelei Balázsné gyűjtéséből való. 

134. Adatközlők: Bánfaillvi Lajos, özv. Tapolczai Istvánné, özv. Papp József né. 
136. Varga János és Varga Jánosné közlése. 
136. Adatközlők: özv. Csanádi Józsefné, özv. Tapolczai Istvánné, Varga Jánosné, Ta

kács Oszkárné, Varga János, Farkas József, özv. Szabó Józsefné, özv. Papp Jó
zsefné, Horváth Ferencné, Szelei Balázsné. 

137. Szelel Balázsné, Tóth Mihály, Varga János. 
138. özv. Csanádi Józsefné, Farkas József, Varga János, Varga Jánosné közlései. 
139. özv. Pintér Istvánné, özv. Bíró Jánosné, özv. Tapofczai Istvánné és Holló Mária 

tanuló gyűjtése alapjain. 
140. Adatközlők: Balogh Lajos, özv. Csanádi Józisefné, özv. Papp Józsefné, özv. Ta

polczai Istvánné, Varga János, Hegyi Ferenc és Szili József. A találóskérdések 
Nagy Aranka gyűjtéséből valók. 

141. Adatközlak: özv. Bíró Jánosné, Varga Jánosné, özv. Tapolczai Istvánné, Balogh 
Lajos, Nagy Aranka, Szelei Batózsné. 

142. Adatközlők: özv. Papp Józsefné, Bánfalvi Lajos, Simon József, özv. Tapolczai 
Istvánné. 

11. A puszta életének alakulása a felszabadulás után 

1. Bánfalvi Lajos, Varga János, Friesz Kázmér, Balogh Lajos, Peitli István közlése 
után. 

2. Nóvák Ferenc és Peitli István közlése, 
3. Futó Tibor és Simárdi István közlése. 
4. Peitli István és Olasz Ferenc közlése. 
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