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ELŐSZÓ

Szerzőtársaimtól kaptam azt a megtiszteltetést, hogy a Nágocsról - falunkról - készült kiadvány,
kis tanulmánykötet elé írjak néhány gondolatot.
Mindannyiánkban felmerült az az igény, hogy nagy múltú községünk életében keressünk olyan
időpontot, amelyhez kötve alkalmat és módot találunk a kultúra tejresztésére, szolgálatára, hiszen
annak szószólói, fáklyavívői vagyunk.
1988-ban kínálkozott az első írásos oklevélbeni említéstől számított 850. évforduló. A megfelelő
ünnepséghez azonban nem volt meg a keret - a Faluház elkészülte váratott magára.
így az 1992 kínálta lehetőséget igyekeztünk kihasználni, hiszen 1792. augusztus 2-án kelt az az
oklevél, amelyben Ferenc király megerősítette, elődje II. József 1788. január 31-én kelt oklevelét;
melyben Zichy József úr kérésének helyt adva, Nágocs számára 4 országos vásártartási joggal
mezővárosi rangot biztosított.
E dokumentumot alapul véve indult meg az 1992. évben falunk E M L É K É V É N E K szervezése.
Igyekeztünk olyan változatos programtervet összeállítani, melyben minden jószándékú, tenniakaró honfitársunk találhatott neki szimpatikusát.
Kiadványunk költségeit az Alapítvány Nágocsért című alapítvány létrehozásáéval kívánjuk
fedezni.
Köszönet ezért polgármesterünknek Horváth Pálnak, aki az alaptőkét biztosította.
Köszönetét mondunk minden adományért, hiszen ezt mindenki önzetlenül, a köz érdekében tette.
S most e kis összefoglaló írással igyekszünk mi is nyújtani valamit polgártársainknak.
Bízunk benne, hogy mindenki talál benne számára új ismeretet, információt nyújtó adatokat,
tényeket. Szándékunkban áll, hogy ezzel a munkával ne érjen véget a Nágocsról készülő írások sora,
hiszen sok téma kínálkozik. Hogy az valóra is váljon, kérjük kedves olvasóink észrevételeitJavaslatait,
esetenként kritikáját.
Örömmel fogadnánk, ha tudomásunkra hoznának olyan dokumentumokat, forrásokat, melyek
ről ismeretük van, s a m i figyelmünket elkerülték, vagy bármiben közreműködnének.
Szándékunk a kis tanulmánykötettel a szűkebb hazánk megismertetése, iránta az érdeklődés
felkeltése, ezáltal a már meglévő szeretetünk fokozása.
Meggyőződésünk, hogy az itt élő emberek egymás iránt fogékonyak, megértőek, s egy kis jóaka
rattal, a köz iránti fogékonyságuk erősödésével még emberibbé, otthonosabbá alakíthatjuk hazánknak
a mindannyiunk számára oly fontos kis részét - a m i falunkat.

Boldizsár Imre
a kult. szervező biz. elnöke
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Boldizsár Imre
NÁGOCS KÖZSÉG TERMÉSZETI VISZONYAI

1. Nágocs földrajzi helyzete:
Nágocs az Északi-szélesség 46° 39’-én és a Keleti hosszúság 17° 58’-én fekszik.
Községünk a Dél-Dunántúlon, a Somogy-Tolnai-dombság Külső-Somogynak nevezett részén
foglal helyet.
Külső-Somogy a Dunántúli-dombságnak a Balatontól D-re elhelyezkedő jelentős területét
magába foglaló Somogyi-dombság K-i, ÉK-i részének népi eredetű elnevezése. A külön népi elnevezés
jogosultságát alátámasztja az a körülmény, hogy Külső-Somogy mind szerkezetét, felépítését,
felszínalaktani ismérveit, mind éghajlati, növényzeti és talajtani jellemzőit tekintve igen jól elkülö
nül nemcsak a DNy-i szomszédságában elhelyezkedő Belső-Somogytól, hanem a többi dunántúli
dombsági tájtól is, tehát önálló tájképi vonásokkal rendelkező középtájnak minősíthető.
Nágocs határa szűkebben Külső-Somogynak a hátságokkal tagolt területén fekszik. Települé
sünk határa a Balatonföldvár-Andocsi-hát déli, délkeleti térségét foglalja magában.
A községünk határos É-on a kapolyi-, K-en a zicsi, miklósi, kárai, D-en a somogyacsai, Ny-on
pedig az andocsi határral.

2. Községünk határának felszíne:
Külső-Somogynak a belső-, és a külső erők kölcsönhatása eredményeképpen kialakított, tájképi
szépségekben gazdag felszíne igen változatos formák együtteséből tevődik össze.
A dombságnak a legkiemelkedőbb és a legjobban tagolt, legváltozatosabb formákkal rendelkező,
nagyjából központi helyet elfoglaló része a 200-300 m. t. sz. f-i magasságú „Magas-Somogy”.
Mind alaktani, mind szerkezeti nagyformáit tekintve kettős osztatú: K-i részére tábladarabok,
Ny-i részére meridionális hátak jellemzőek (lásd térképvázlat).
Nágocs a térség meridionális hátságainak egyikén - a Balatonföldvár-Andocsi-hát D-DK-i
peremén található.
E hátság szerkezetileg-alaktanilag a középpleisztocén vége felé különült el a körülvevő térség
től, amikor az É-ÉNy-DDK-irányban felszabdalt területrészt ÉK-DNy-i, ill. a K -Ny-i irányú mozgá
sok keresztben is feldarabolták. Ilyen irányú szerkezeti vonalak mentén történt a pásztázódás,
féloldali emelkedés, a köztes völgyek bevágódása.
A Balatonföldvár-Andocsi-hát szerkezeti mozgásokkal emelkedett ki mai magasságára. A hát
tetőszintjei valószínűleg már a pleisztocén első felében (kb. 1 millió évvel ezelőtti időszak), de a
középpleisztocén óta központi része még tovább emelkedett. Erre utalnak a tetők peremit minden
oldalról szabdaló meredek falu, mély vízmosások, amelyekben az erózió ma is igen erősen dolgozik.
Ilyent figyelhetünk meg pl. a Felső-erdő szurdokvölgyeiben.
A hát szerkezeti mozgásokkal kiemelt és szerkezeti vonalakkal taglalt felszínét az eróziós-denudációs folyamatok (külső erők: víz, szél, jég felszínpusztító, törmelékszállító tevékenysége) és a
lösztakaró tekintélyes mértékben átformálták.
A községünkben végzett vízkutató fúrások feltárták a megelőző korok kőzetrétegeit. Felülről
lefele egyre régebbi korok üledékei kerülnek elő.
A völgyekben az erózió lepusztította a pleisztocén (a jégkorszak) idején lerakodott lösztakarót,
melynek vastagságáról az erózió mellett a legújabbkor emberi felszínformáló - antropogén hatások
feltárásai nyújtanak képet: pl. a Hegyut, Gábor A. u., Öreghegyi utak, zicsi horhó, a volt - andocsi
út tekintélyes 5-6, helyenként 10 m-t is elérő löszfalaiban.
A völgyben a felső 0,8 m talajréteg alatt 3,5-ig a holocén (jégkor utáni v, jelenkor) finomhomokja,
6 m-ig rétegezett agyag, melyet 22,5 m-ig szürkéssárga erősen meszes agyagréteg vált fel. A
következő rétegek már az említett pleisztocén kor termékei. 22,5 m - 75 m között különböző
szemcseméretű és összetételű homokrétegeket alkotva. Ez alatt, a feltárt 350 m-ig a felsőpannóniai
korszaknak nevezett földtörténeti kor 40-70 m-es agyagrétegei váltakoznak 5-6 m-es homokrétegek
kel.

4

5

m iitom /éplak i¡!

6

Külső-Somogy szerkezeti vonalainak vázlata morfológiai adatok,
főleg a völgyhálózat elhelyezkedése alapján
A szaggatott vonalak feltételezhető szerkezeti vonalakat jelölnek
N = Nágocs

1 = feltöltött egykori aüllyedékekből kialakult alacsony löszfelszínek,
2 = magas helyzetű aszimmetrikus tábla-darabok,
3 = hátak, 4 = lépcsős felszín
N = Nágocs, T = Tamási, Ta = Tab, I = Iregszemcse, S = Siófok, B = Balatonboglár
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Balatonfóldvár - Andocsi-hát vázlata
1 = völgyvállak, 2 = Balaton-árok D-i peremén elhelyezkedő magas (m) és alacsony (a)
hordalékkúp-felszín, 3 = idősebb tavi abráziós síkok, 4 = magasra kiemelt meredek peremek,
5 = alacsonyabb meredek peremek, 6 = deráziós lépcsők, 7 = műút
(Szilárd Jenő nyomán)
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Ezek a kőzetek annak a pannóniai-beltónak az üledékei, amely a pliocén (2,5 millió évnél
korábban és még régebben) nagyrészében térségünket borította.
Területünk tengerszint feletti magassága a völgyekben 190 m körüli (Dózsa - Ady u. között 193
m), de a dombtetők legmagasabb pontja sehol sem haladja meg a 250 m-t. (Hamuházi dűlő É-i részén
245 m.)
Községünk határának felszíne tehát tipikus dombvidék, melynek arculatát a Koppány felé
lefutó völgyek, a hosszú köztes gerincek és a helyenként szélesebb, zömökebb tetők alkotják.
A jórészt eróziós eredetű völgyek kiszélesítésében és feltöltésében, lejtőik lankásításában,
valamint a köztes hátak lekerekítésében a periglacális szoliflukció (talajfolyás), a derázió (anyagáttelepülés) és a suvadások működtek közre.
A táj felszínét kifejezik a falu határának elnevezései. Tekintettel, hogy térségünk dombvidék,
és e tájon nincsenek hegyek, a nép nyelvén a térszín kissé magasabb kiemelkedései már hegyként
jelennek meg: pl. Öreg-hegy, Nagy-hegy, Kis-hegy, A völgyek is szerepelnek a névadásban: pl:
Andocsi-völgy, Mihály-völgyi erdő, Fene-völgye, Halas-völgy.
3. Falunk éghajlata:
Területünk fekvésénél fogva csaknem egyenlő távolságra van az Egyenlítőtől és az Északi-sark
tól. Emellett fontos tényező a tengerektől való távolság is. A természeti viszonyokra legtöbb befolyást
gyakorló Atlanti-óceántól, ill. az Északi-tengertől kb. 930-930 km-re fekszik.
Legközelebb van a viszonylag kis vízfelületű Adriai-tenger (290 km), ennél nagyobb a távolság
(830 km) a Fekete-tengertől, bár terjedelmüknél fogva ezek éghajlatmódosító szerepe jóval kisebb.
Nem elhanyagolhatóak azonban a Földközi-tenger térségére jellemző klímahatások, melyek térsé
günk éghajlatát előnyösen befolyásolják.
- Éghjylattanilag az ún. mérsékelten meleg, enyhe telű - zömmel óceáni hatásoknak kitett dombvidéki körzethez tartozunk.
Az éghajlat egyes elemeinek megjelenése:
A szél: Térségünk uralkodó széliránya az É-ÉNy-i szél. A szélirányhoz kapcsolódó helyi megfi
gyelések: Az andocsi-harangszó, a toldi-vonatfütty és zakatolás esőt hoz, a miklósi-harangszó
hideget, szárazságot jelent, a karádi-sarokból zivatarok, jégesők törnek ránk.
A napsugárzás
A napsütés a legfontosabb éghajlatalakító tényező és egyben nagyon fontos éghajlati elem.
Területünkön az évi napfénytartam 2000 óra körüli, ami e téren az országunk napfényben
gazdag minősítésű térségeihez sorolja.
A hőmérséklet
A hőmérséklet állapotát hazánkban már 180 éve vizsgálják. Községünk évi középhőmérséklete
9-10° közötti.
Az éppen a hazai (8C°-11C°) értékek közepén helyezkedik el. A januári -1 - -2 C°-os átlaggal
szemben 20-21 C° a július közepes értéke. Kedvező a hőmérséklet viszonylag kis ingadozása, a
szélsőségek kis gyakorisága. A nyári hőségnapok száma 15 körül, míg a téli 30-35 nap a kedvező
számok közé tartoznak.
A csapadék
A hőmérséklettel együtt a legfontosabb éghajlati elem. Ettől függ mezőgazdasági termelésünk
- s általa igen sokunk élete.
Különösen az utóbbi években, évtizedekben csökkenő mennyisége - mely tendenciózusnak
mondható - igen aggasztó, s ne acj Isten a tudósok azon prognózisa látszik megvalósulónak,
miszerint Közép-Európa területén az elsivatagosodás folyamata várható.
Az évszázadot meghaladó mérési átlagok alapján térségünk évi csapadék átlaga 600-700 mm
közötti, s ezzel hazánk közepes csapadékértékű térsége. A növénytermesztésben igen meghatározó
a tenyészidőszakban (V-IX hó) lehulló csapadék. Ennek mértéke nálunk 350-400 mm a közepes hazai
átlag alsó mértékéhez esik közelebb.
A csapadék évi összmennyisége mellett nagyon fontos annak időbeni eloszlása.
A termelőszövetkezetben 1963 óta helységünk mérési adatai is rendelkezésünkre állnak (Tar Jenő).
Ha ezen adatokat áttekintjük, a már említett csökkenő tendencia mellett, jellemző időbeni
megoszlást olvashatunk ki az adatokból. Pl. ha a 29 év havi adatainak átlagértékét vizsgáljuk, a
következő képet kapjuk:
Jan.
Febr. Márc. Apr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept. Okt.
Nov.
Dec.
35
35
39
48
63
76
62
76
51
41
53
49
mm
min.
min
max.
max.
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Ezen átlagokból az utóbbi évtized csapadékértéke: 628 mm/év.
Érdekesek a szélsőséges értékek:
A vizsgált időszak
legcsapadékosabb éve 1974: 1032 mm-el
legszárazabb
1988:
443 mm-el
Az 500 mm-t nem érte el az évi csapadék:
1967 1968
1971
1978
1983
1986
1988
1990
469
496
470
446
463
471
443
467
Tehát az utóbbi 3 évtized 1/3-ában a sztyepp növényzet övének megfelelő csapadékot kaptunk.
A 700 mm-t meghaladó évi csapadék hullott:
1964 1965
1969
1972
1974
1975
1979
1980
1987
738
815
750
765
1032
927
735
715
726
Az évtizedek 1/3-ában kapott térségünk a DNY-Dunántúlra jellemző csapadékértéket, s két
évben a legcsapadékosabb tájainktól sem maradt le.
5 olyan hónap volt, amikor mérhető csapadék nem esett:
1 x március, április, október
2 x november hónapban.
100 mm-nél több csapadékot:
1 x januárban, februárban, márciusban, októberben, decemberben,
2 x áprilisban, májusban, szeptemberben,
3 x novemberben,
5 x júliusban,
6 x augusztusban és
7 x júniusban.
A legtöbb csapadékot 1975. májusában 264 mm-t és 1974. augusztusában 260 mm-t mérték.

Az évi csapadék alakulása Nágocs
községben az 1963-1991 közötti években
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4. Nágocs község határának vízrajza:
Községünk térségének folyóvizei a vízgyűjtő területek alapján a Koppány közvetítésével kap
csolódnak a Sió-Kapos vízgyűjtőjéhez. Térségünk felszínalaktanából következően az É-ról D-re lejtő
dombhátak közötti, csaknem párhuzamos EÉNY-DDK-i völgyek adnak helyet a vízfolyásoknak.
Fálunk határát négy vízfolyás érinti, ill. hagyja el. Nyugatról-K-re a Gerézdi-patak, a Nágocsi-patak,
a Bornyéi-patak és a Zics-Miklósi-völgyben a Felső-erdőben eredő Puszta-patak, mely térségünk
egyetlen víztároló-halastavának táplálója.
A falu határában a laza üledékes kőzetekben mindenütt tárolódik a víz. A felszín feldaraboltságából következően azonban a talajvíz mélysége különböző. A dombhátakon csak nagy mélységben
- pl. „Vásártéri kutak” - érhető el, míg a völgyekben nagyobb esőzések után, tavaszi hóolvadáskor
felszínre is kerül. Pl. Canda-rét, Hosszú-rétek, Bika-rét.
A vízkutató fúráskor az 1. sz. kútnál (Tszf.m: 194.6 m) a pleisztocén kori homokos agyagrétegben
a nyugalmi talajvízszintet -58 m-en találták, s e kút 230-260 m közötti homokrétegből szolgáltatja
a 27,9 NK-ü, 24,7-C°-os ivóvizet, mely színtelen és átlátszó.
A 2. sz. kút fúrásakor a nyugalmi vízszintet -61,5 m-en találták. Az ivóvizet -311-339 közötti
homokrétegekből nyeri, melynek 26C°-os 2,5 vastartalmú opálos, sárga vize jut el lakásainkba.

Külső-Somogy vízhálózatának áttekintő térképvázlata
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5. Nágocs növényzete
A hazai tájak növényzeti múltjáról csak a geológiai harmadidőszaktól kapunk részletes képet
a szakirodalomból.
A földtörténet legújabb korának I. e. 2500 körül az óceáni-atlanti jelleg erősödésével a bükkfa
vette át az uralmat az erdőkben. Ekkor vált területünkön uralkodóvá a bükkösök mellett a
gyertyános-tölgyes erdőtípus. Majd i. e. 800-tól az éghajlat kontinentalitása (szárazföldi jellege)
erősödött, melynek következtében a bükkösök visszahúzódtak a csapadékosabb, hűvösebb térségek
re. (Nálunk az É-lejtőkre pl: Kis-Koppány-Koppány-völgy D-i oldalán).) Térségünkben a már említett
gyertyános-tölgyes mellett teret hódítottak a cseres-tölgyesek. Ekkor alakult ki a „végleges” növénytársulás, mely aztán a társadalom termelő tevékenysége következtében nagyságrendében túlszár
nyalta a természetes változásokat.
így az eredeti természetes növényzet napjainkra csak nyomokban maradt meg.
Falunk határa a Holarktikus flórabirodalom (Északi mérsékelt övi) Közép-európai flóraterüle
tének DK-i részében elhelyezkedő Pannóniai-flóratartományában ezen belül a Dél-Dunántúl flóra
vidékének (Praeillyricum) területéhez tartozik.
A Praeillyricum legjellemzőbb sajátossága, hogy növényzete átmenet a nyugat-balkáni (illír) és
a magyar (pannon) flórák között. Ezen belül a Külső-somogyi flórajárás, (Kaposense) Sió-Koppány
közötti Flóraterületéhez tartozunk. Löszös dombvidékünk potenciális vegetációja sok délies vonást
mutató ezüsthársas gyertyános-tölgyes (Tilio-argenteae-Quercetum petraeae-cerris) erdők voltak.
Ma már szinte az egész terület un. „löszkultrúterület”. A hajdani vegetációra csak egy-két
erdőfolt utal.
A dombhátak és domboldalak erdőtársulásai között, a patakokkal rendelkező völgyeinkben az
u. n. magasártéri növényzet díszlett, mely nagyrészt nyomtalanul eltűnt. Csak elvétve találkozha
tunk a hajdani rétek növényeivel is, hiszen egy részét felszántották, másokat a gyomok és antropogén
hatást elviselő növények lepték el.

\ Dunántuli-dombaág potenciális vegetációdnak térképe (H o k v At A. O. 1972. J a k u c s P. 1974, Z ó l y o m i B in Pócs T . 1968 nyomán szerk.: L e h m a n n A.)
I - .tn vegetáció. pounciák« magsaaásoeok át nádasok f f «emerre. M oUmio-J mtc* t*. Fttragiminra I. 2 - >lecsón jártán növényzet. pvha/altgetck. füzes-o yárssok (SoUrttm p r p v rM j. ) - magasártári oü'-énjrcet.
kemrnyfaJtgriek. kóeie-oil liget rr«Ak I 4Wo-f «diós ). 4 - r peres IáperdAk. rrtlápok. f&ziápok f Alnfteathumoia*). 5 - izubmontán <|obfelek f Almom f ItHimowtiKtnm I. * - homoki vegetáció általiban ( AirhoJrhu-o*
ComBollarto ás Ftn<tco-Q*rrrrutm rátörni, 7 - domine]óén lárt homoki tölgyesek (s Fotrmillo-Qmrrxntum ás t Comwallarw-Qiurxnim* kAlti kimertelek L I - dominálóon pusztai tölgyesei ás nagyobb kitcryedástl
homok pusztai gyepvefctáot-koniplrkrh |érd«fenyves. Frnmco-Qmrrxntum ás CoryntfAorrtre). ♦ - tatárjuhaios tlföldi löszt Algycsek ( A tm tmarvi-Qmr<n»m ), 10 - illír hatás alatt 1UA dunántúli bükkösök ( HtlUbmroás Hcio-F at n um. Ftarrttm. mrrtekmsri, 11 — pannOoiai gyertyinos-lólgyesek I Qmerto petraem-Cts-potere« |. ! ] - illír hatás alatt kiló dunántúli gyertyános-tölgyesek f Hrflrharo-ás ,4ip«td« Isunanr-Cnr^»««" ki
Q**rco-( ar^mnum mer érámte], I J - az illr bók tó . ók csoportéiba tar tor A gyet tyános-tölgyesek (főleg Fraxmo
a rC rnyo irfv-l 14 - pannóntai ás czOilhársai cseres-tölgyesek f (?uerrrram retroree-orrlj áa Tlllo
ergatirnr- <?«rrrcrem prirsm e^rrni), I ] - ezubmmlttcrrás molyhos tölgyesek ( Ono-Ouerrrtmn I. hokorerdók <Con*t-Q**rxrtam |. sziklagyep- ás képÁszt yepprkt masaik okkal. I t - mástktrtló bOk kősók, gyertyánom
tAlgyesek ás tölgyesek f @wvcr(rs roboria), 17 — hlrsaa sztklserdAk ( TMo-Fraskneeuei, Af tvcie-fa/f-71/lrtem J. I l m a De nkntúli-dombság halála
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■ Négóca

A térségünket borító hajdani őserdő területéből a következő erdőterületek voltak a különböző
időszakokban:
1885 évi bejegyzett erdő
1950-ben
Ebből
562,3 kát. hold
290,8 kát. hold
Tölgyerdő
450,3
100,2
Bükk és
más lomb
112
190,6
Napjainkban a termelőszövetkezet nyilvántartásaiban 198 ha erdő 2 ha zártkerti erdő szerepel.
Tehát a megközelítőleg 400 kát. h. erdőterület arról tanúskodik, hogy történt telepítés is az utóbbi
évtizedekben. A telepítéssel a természetes állományt alkotó fafajok: csertölgy, kocsányos- és kocsánytalan tölgy, gyertyán, ezüsthárs, kőris ju h a r , bükk és az 1710 óta elterjedt akác mellé nálunk nem
őshonos fafajok kerültek így pl: Szlavón-tölgy, Erdei- és fekete fenyő, szelídgesztenye.
Határunkban erdőterületet kezel az Állami Erdőfelügyelőség Igali Erdőgazdasága 144,4 ha
területen. Az általuk kezelt erdő nagyrészt már telepített, így
30 % körül kocsányos- és csertölgy
30 % erdei- és feketefenyő
20 % magas kőris, mézgás éger
20 % hegyi juhar, akác és egyéb fafaj állományú.
Erdeinkben gazdag cserjeszint és változatos gyepszint alakult ki. A cserjék között: mogyoró,
som, kecskerágó, bodza, ostorménfa, fagyai, hólyagfa, a Felső-erdőben az örökzöld boróka. Lián
jellegűek: az iszalag, a borostyán, a komló. Főleg a széleken kökény, galagonya, téli madáretető és
búvóhely. A gyepszint tavasztól őszig változatos virágpompával díszlik. A kora tavasz zöldleplű
hunyoijától, salátaboglárkájától, a május gyöngyvirágán, keltikéin, ibolyáin, fogasírjain, zsombor
jain keresztül, az ökörfarkkóróig, a medvehagymáig, a pázsitfűfélékig.
Amiért kár volt: a hajdani uradalom gondoskodott a fák telepítéséről. Faiskolát is működtetett,
s a saját ellátásán kívül a község lakossága is hozzájutott gyümölcsfákhoz. A tsz majortól Ny-ra a
„Szedresbe” és a „Csillagi-út” mentén több km hosszan diófákat telepítettek. Nem lehetünk büszkék
a diófák kivágatóira, persze helyettük nem kerültek újak.
A „Csillag puszta” területén díszlő fekete-diók sorsát ugyancsak sikerült megpecsételni, pedig
védelmet érdemeltek volna. Az „uradalmi szőlőskert” gyümölcsfái is a kihúzó gépek és a fűrészek
áldozataivá váltak.
Amiért ugyancsak kár lenne: a hajdani „szőlőskert” „természetesen” lebontott szerszámosháza
körül ma is élnek a védelmet érdemlő szép vad- és szelídgesztenyék.
A „Felső-erdő” - legelő hatalmas tölgyei, gyertyánjai több száz év történelméről szólhatnának.
Jó lenne ha egy feltáró út segítségével gyönyörködhetnénk bennük, s a védelmet is megérdemelnék,
hogy a későbbi nemzedékek is megcsodálhassák e famatuzsálemeket.
A nágocsí természetvédelmi terület: A Zichy kastély parkja
Kis falunk egyik különlegessége, büszkesége a park, amellyel a hasonló nagyságú települések
általában nem dicsekedhetnek.
A park létéről már Fényes Elek, 1836-47 közötti Magyarországról készült leírásában így szól:
„Nágocs mezőváros, szép urasági kastéllyal, s kerttel...”
A park telepítését a kastély 1714 évi építését követőleg kezdhették, hiszen a terület már
korábban is a földesúri Zichy-család birtokában volt (1599).
A legöregebb fák pedig annak az őserdőnek a „hagyásfái” lehetnek, melyek e tájat borították
azidőtájt. A völgyben álló tekintélyes csertölgyek (Qereus cerris) és a néhány éve kipusztult - a
hajdani teniszpálya mellett állt - kocsányos tölgy (Quereus robar) több száz éves példányok.
Az 1900-as évek elején építették a parkba a kriptát, melyet a család temetkezési helyének
szánták, hiszen a templom kriptája megtelt. Zichy Ádámot - akinek máig is sokat köszönhetünk,
de még az andocsiak, zicsiek is - az andocsi templom kriptájába temették, s így szükségessé vált a
család rangjának megfelelő sírbolt kialakítása. Ide temették báró Rubidó Zichy Iván első feleségét
- aki szülésben halt meg - gróf Apponyi Gizellát. Sajnos a halála utáni nyugalmat sem lelhette meg,
hiszen a sírboltot feltörték, csontjait szétdobálták.
Nem kerülhette el szomorú sorsát az egykor itt állt kápolna sem - lebontották a „gondos” kezek.
Míg az urasági kertészek, kertészbojtárok gyarapították, ápolták a park növényeit, a háborút
követő „demokrácia” csaknem megpecsételte sorsát.
Magáh és „közérdekből” vágták ki a fákat, pusztítottak el évszázados értékeket.
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Nem is vezethették másutt, mint a parkon keresztül a tsz-majort is ellátó elektromos vezetéket
—persze a gyönyörű fák ebek-harmincadja sorsát előidézve.
M ég a Nevelőotthon kialakítása utáni időszabkan (1962) is vágtak ki fákat.
1973-ban épült fel az új iskolaépület.
A tantestület zöme közreműködött, hogy az eddigi áldatlan állapot, s szemlélet megváltozzon.
A tanulók bevonásával hatalmas munkát sikerült végezni. A „Védetté nyilvánítás” részünkről akkor
megtörtént. Jó partnerekre találtunk az akkor működött Erdőfelügyelőség munkatársaiban. Támo
gatták értékmentő-teremtő munkánkat. A tanulók mellett a falu jobb érzésű emberei is eszmei
partnereink lettek.
Tevékenységünk nyomán a Megyei Tanács 13/70 TT./85 Hat. sz. l/1 9 8 5 /X I.l./s z . rendeletével
Természetvédelmi Területté nyilvánította.
Mit jelent a természetvédelmi terület fogalma?
,Általában olyan természeti ritkaságok védelme céljából létesített kisebb kiterjedésű terület,
melynek megőrzése tudományos, oktatási és ismeretteijesztési, vagy génfenntartási szempontból
indokolt. Egy részük szigorúan zárt, másrészük korlátozottan látogatható. A természetvédelmi
területen általában nem folytatható gazdasági céú tgermelő tevékenység, csak természetvédelmi
kezelő tevékenység. Felosztásuk országos és helyi jelentőségű természetvédelmi terület” (Védett
természeti értékeink Bp.)
Parkunk helyi - megyei - természetvédelmi érték. Arborétum: változatos összetételű fa- és
cserjegyűjtemény. Tudományos, oktatási, ismeretterjesztési szempontból is érték.
Parkunk területe a hozzákapcsolódó kerttel, szilvással és erdei fenyvessel: 15 ha 1445 m .
A szűkebb értelemben vett park 10 ha körüli.
A park növényvállományában 1990-ben 135 fa- és cserjefaj - és annak számos változata alkotta
az 1880 egyedszámú állományt.
Csak a legnagyobb, legszebb példányok felsorolása:
Tiszafa (Taxus baccafa). Évszázados és fiatal példányok is vannak.
Gyantás cédrus (Calocedrus decurens). A név. o. K-i sarkánál látható.
Közönséges luc (Picea abies). A volt teniszpálya mellett 13 gyönyörű példány.
Ezüstfenyő (Picea pungens). 6 idős és számos fiatal példány található.
Európai vörösfenyő (Larix decidua). A legnagyobb példány az iskolától DK-re látható.
Atlasz cédrus (Cédrus atlantica). Az iskola előtt sorakoznak fiatal szép példányai.
Erdei fenyő (Pinus silvestris). 29 példány a 100 évet is meghaladó (sajnos az iskola előtt pusztulok).
A park Ny-i oldalán 2 ha állomány.
Fekete fenyő (Pinus nigra). Egy száz éves példányon kívül néhány fiatalabb is képviseli a fajt.
Selyem v. simafenyő (Pinus strobus). Kettő idős példánya a kripta jobb és bal oldalánál.
Fekete dió (Juglaus regia). A legszebb csoport a kastély É-i oldalánál látható.
Gyertyán (Carpinus betulus). Több mint száz egyed közül egy eredetileg 5 - törzságú - jelenleg 4 az iskola udvaron.
Csertölgy (Qercus cerris). A hajdani őserdő hagyásfái a völgyben 2 példány.
Venic szil (Ulmus laevis). Egy tekintélyes példánya a tenisz pályától ÉNy-ra.
Oszázsnarancs-narancseper (Maciura pomitera). Az iskolaudvar É-i szélén egy idős és számos
sarjhajtásos példánya áll.
Füge (Ficus carica). Elvadult példányok a K-i téglafalnál és a D-i kerítés mentén sorakoznak.
Tulipánfa (Liriodendron tulipifera). Két tekintélyes példánya a park büszkesége.
Juharlevelű platán (Platanus hybrida). A több példányból különösen kettő igen tekintélyes, az óvoda
sarkánál és a völgyben.
Japán birs (Chaenomees japonica). Egy régi tövén kívül számos fiatal példánya díszük.
Barkóca berkenye (Sorbus torminalis). Tizenkettő idős szép példánya áll.
Vadcseresznye (Prunus avium). Kilenc, igen szép tavaszi látványt nyújtva.
Japán díszcseresznye (Prun. ser. Hysacura). Harminckettő példány pompázik rózsaszín dupla
virágaival.
Zelnice meggyf májusfa (Prunus padus). Huszonhárom példánya az elegy növényzetet képviseli.
Judásfa (Cercis siliguastrum). Kettő idős és több fiatal cserjéje képviseli a lila virágú növényeket.
Lepényfa (Gleditsia triacanthos). Tíz példánya mellett sövényalkotó a park Ny-i szélén.
Akácia. Egy idős oltványa a szavanna tájakat idézi.
A juharféléket több száz, közöttük hatalmas példányok képviselik a következő fajok, változatok:
Korai juhar (Acer platanoides)
Vérjuhar (Acer p. crimsom King)
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Mezei juhar (Acer campastre)
Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
Ezüstjuhar (Acer sacafaricum)
Kőrislevelű juhar (Acer negundo)
Balkáni vagy közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastamens). Közel 100 egyede virággyertyái
nyújtanak tavasszal szép látványt.
Pirosló vadgesztenye (Aesculus carnea). Szép piros virágával tizenegy díszit.
Téli, vagy közönséges magyal (Ilex aquifolium). Egyik szép példánya az iskola előtt idézi a mediter
rénumot.
Közönséges puszpáng (Buxus Sempervirens). A kastély közelében állnak a hajdani angol-park
elengedhetetlen örökzöldjei.
Ezüsthárs (Tilia tomentasa). Különösen szépek az iskola D-i udvarán állók.
Kislevelű hárs (Tilia cordafa). A járda mellett és elszórtan is több példánya.
Nagy levelű hárs (Tilia platyphylos). Szórtan, sokfelé láthatók, közöttük igen tekintélyes példányai.
Szíriái mályvacserje (Hibiscus syriacus). Az iskola udvaron és a park terén díszítenek színes
virágukkal.
Magas kőris (Fraxinus ornus). Huszonöt termetes példánya látható.
Virágos kőris (Fraxinus ormus). A park minden részén ontja tavaszi virágillatát egy-egy példánya.
Közönséges orgona (Syringa vulgáris). Szép sövényt alkot a füves pálya K-i szélén.
Kínai orgona (Syringa chinensis). Két szép bokra az óvoda előtt díszlik.
Szivarfa (Catalpa bignioides). Sok idős példánya mellett a fiatalokkal több helyen, legszebb csoport
ban az iskola É-i oldalánál.
Örökzöld ostorménfa (Viburnum rhythidophyllum). A lombhullató fajtársai mellett télen is zöld
levelei díszítik az iskola D-i oldalán.
Jezsámen (Philadelphus coronarias). A kripta előtti völgyet töltik meg májusban bokrai illatukkal.
Vasfa (Gymnocladus dioica). Tizenhárom óriás példánya nyújt szép látványt hatalmas többszörösen
összetett leveleivel.
6. Nágocs határának talajai:
Falunk határa a Dél-Dunántúl talajkörzetei között az u. n. Nyugat- és Észak-somogyi talajkör
zetben található.
Talajaink részletes vizsgálatát és elemzését a termelőszövetkezet megbízásából az Országos
Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Kaposvári Intézete végezte 1973-ban.
Területünk túlnyomó hányada a - csernozjom barna erdőtalajok típusához tartozik. Ennek két
altípusa fordul elő: a karbonátos csernozjom barna erdőtalaj, valamint a (nem karbonátos) csernoz
jom barna erdőtalaj.
E típusok jellemző laboratóriumi vizsgálati eredménye:
Mélység
pH
CaC03 kötöttség
Összes
Oldható
Humusz N
%
Ka
P2O5
K 20
mg/100 g talaj
0-24
24-53
53-70
70-150

7,2
7,4
8,1
8,2

0,51
0,25
17
33,4

41
41
44
43

2,09
1,68
1,32
1,

0,12
0,10
0,07
0,05

7
—

15
—

—

—

-

_

A másik nagy területet kitevő talajtípus a Ramann-féle barna erdőtalaj körébe tartozik.
E típus jellegzetessége, hogy genetikai szintjei éles átmenettel követik egymást, kilúgozódó
szénsavas mesze a C-szintben akkumulálódik (halmozódik).
Jellemző laboratóriumi adatai:
Mélység
pH
CaC 03 kötöttség

0-30
30-60
60-90
90-150

6,5
7,
7,3
7,6

0,34
26,9

40
41
43
40

Összes
Humusz N

1,5
0,42
0,34
0,30

0,08
0,02
0,02
0,02

Oldható
P2O 5 K 20
mg/100 g talaj
4,7
11,4
—

—

-

_
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A Dunántúli-dombság genetikai talajtérképe (Stefanovits P.-S zücs L. nyomán szerk.:
Szilárd J.)
I = rendzina, 2 - podzolos barna erdőtalaj, 3 = agyagbemosódásos barna crdólalaj, 4 = agyagbemosódásos rozsdabarna crdóialaj. 5 =
barnaföld (Ramann-féle barna crdólalaj), 6 - melyen clhumuszosodoll barnaföld. 7 - rozsdabarna crdólalaj, 8 - csernozjom barna
crdóialaj, 9 = csernozjom osodó barna crdólalaj, 10 = mészlepedékes csernozjom, II - kullúrcsernozjom, 12 - csernozjom jellegű
homoktalaj, 13 = gyengén humuszos homoktalaj, 14 - földeskopár, 15 = nyersöntés, 16 ~ réli talaj, 17 = öntés réti talaj. 18 - láposreti
talaj, 19 = sikláptalaj, 20 = lelkesített síkláptalaj

N = Nágocs

Az említett legelterjedtebb talajtípusokon kívül a következők fordulnak még kisebb kiterjedésben elő:
- karbonátos, réti csernozjom talajok
- csernozjom területek lejtőhordalékai
- erdőterületek lejtőhordalékai
- rétiesedő lejtőhordalékok
Falunk határának humusz ellátottságát vizsgálva azt az általános megfogalmazást tehetjük,
hogy az szinte mindenütt pótlásra szorulna - mely a szervestrágyázás hiányából adódik.
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A dombhátak kevésbé erodált térségein közepes humuszréteg, a lejtők erodált térségein igen
sekély, ill. nincs humuszréteg. Csak a völgyek feltöltődő térségeiben beszélhetünk mély humuszré
tegről.
A humusztartalommal szinkronban az egyes tápanyagokkal (N, P, K) való ellátottság ugyancsak
zömmel gyengének értékelhető. Viszonylag jobban ellátottak a völgyek szegélyei és pl. a Halas-völ
gyi dűlő, a Csentei-dűlő.
Az erdők kiirtása óta, mely különösen a XVIII-XIX. sz.-ban folyt, majd a nagyüzemi táblásítás
következtében az eróziós talajelpusztulás jelensége felgyorsult.
A felszín tagolódásával összefüggésben határunk 2/5-e erősen erodált (lepusztult) talajú.
Ilyenek a domboldalak lejtői. Ezeken már tulajdonképpen a váztalaj- lösz a felszínen található.
Megközelítőlag 2/5 térséget foglalnak el a közepesen és gyengén erodált talajok. Ezeket a kis
lejtőszögű dombhátakon - platókon találjuk pl. Kőris-domb, Külső-Vigyor-völgy, Csillagi-tető, Gőréndi-tető, Miklósi-uti dűlők. Alig 1/5-nyi részt alkot a lehordott talaj felhalmozódási területe
(akkumulációs területek). Ezeket a völgyekben, a lejtők lábánál találjuk jó termőképességgel
megáldva.
Összefoglalva: Községünk szép, hazánk egyik legnagyobb megyéjében - Somogyországban annak az ÉK-i dombokkal-völgyekkel tagolt területén: Külső-Somogyban foglal helyet. Bár Csokonai
idejében még csak sertést makkoltató pásztor emberek lakták zömmel. De falunk a Zichy nemesi
család és az itt fáradságos munkát végző jobbágyok jóvoltából, munkájából, melyet a betelepített
németekkel együttműködve végeztek a XVIII. sz. végén mezővárosi rangra juthatott. Elődeink jól
együtt éltek a tájjal, annak lehetőségeivel. A falu határa eltartotta az itt élő 1150 körüli embert a
családjával egyetemben, nemzedékeken keresztül.
Bár hosszú ideig u. n. zsáktelepülés volt falunk, ez nem jelentette a bezártságot, ezt számos
tény bizonyítja.
Minden korban a falu vezetői igyekeztek az itt élő emberekhez közel juttatni a civilizáció
eredményeit, a kulturálódás lehetőségeit.
Talán nem jártunk rossz úton, mikor elhatároztuk e kis kiadvány szerkesztését, megírását, s
ha a benne foglalt gondolatok újabb gondolatokat ébresztenek, nem volt hiábavaló erőfeszítésünk,
fáradozásunk.
Az 1992-es „emlékév” alkalmat ad sok emlék felidézésére, az elődökre emlékezve, múltunk jobb
megismerésére. Tesszük mindezt azért is, hogy okuljunk a múltból, s viseljük el nagyobb türelemmel
a jelen megpróbáltatásait, s bízzunk a jövőben.
7. Felhasznált és olvasásra ajánlott irodalom és forrásmunkák:
Bulla B.: Magyarország természeti földrajza. Bp. 1964 Tankönyvkiadó
Hortobágyi és tszerzők. Növénytan 2. Bp. 1968 Tankönyvkiadó
Adóm L. - Marosi S. - Szilárd J. sz. i. A Dunántuli-dombság Bp. 1981. Akadémiai Kiadó
Dr. Szilárd J.: Külső-Somogy kialakulása és felszínalaktana Bp. 1967 Akadémiai Kiadó
Sipos Emil: Szakvélemény a nágocsi „Új Élet” MGTSZ genetikus talajtérképének anyagához. Magyarország
Nemzeti Atlasza

17

13. Pájer-tag; Virág-tag
14.
15. Huszár-gödri dűlő
16. Andocsi-dűlő
17. Szabadság utcai tábla
18. Belterület
19. Öreghegy; Szőlőhegy (Zártkertek)
20. Oldali-dűlő
21. Keleti-dűlő
22. Ketyei-rétek (Kegyei-dűlő)
23. Alsó-kápolnai-dűlő
24. Külső-major
25. Kis-hegy
26. Alsó-kender földek
27. Kecske-domb
28. Nagy-hegyi dűlő
29. Szedres
30. Belmajori-dűlő Siló-gödri-dűlő
31. Czándai-dűlő - Téglaházi-dűlő
32. Czandai-rétek
33. Csillagi-dűlő Ó-Müller-tábla
34. Halasvölgy Csillagi-uti-dűlő
35. Miklósi-uti dűlő Dögkuti-dűlő Paklonta
36. Móricz-kuti mező
37. Móricz-kuti-rétek (Kenderáztató) Hosszú-rétek
38. Görénd Göréndi-forduló
39. Nyulas-kerti-dűlő
40. Nyulas-kert (erdő)
41. (Szurdoki-tető) Ó-Müller tábla
42. Csillagi-ódal
43. Csillag-puszta
44. Göréndi-tábla
45. Nyulas-kerti-tábla
46. Szurdoki oldal
47. Szurdoki-erdő
48. Szurdoki-tető
49. Rendőr-földek
50. Jegyző-föld
51. Csizma
52. Mihály-völgyi-erdő
53. Mihály-völgyi-táblák
54. Szilaszói oldal - Villanyos
55. Almás
56. Jutomi-tető
57. Gizella-agácás
58. Gizella-puszta
59. Gizellai-táblák
60. Csöndes
61. Szilaszó-puszta
62. Szilaszó-oldali-tábla Szurdok II.
63. Széles-csapási-tábla
64. Erzsébet-major Vadászház
65. Erzsébeti-tábla
66. Bornyéi-erdők
67. Pógár-erdő
68. Pógár-erdői-tábla
(Adatközlő: Tar Jenő)

Nágocs

A N DOCS

Bíró Györgyné
A KÖZSÉG TÖRTÉNETE A XVIII. SZ. KÖZEPÉIG

Nágocs nagy múltú község. Régészeti leletekkel dokumentálható, hogy területe évezredek óta
lakott hely. Őskori telepnyomok és eszközök kerültek elő a Csentei dűlő északi részén, a falu
környékén bronzkori tárgyakat és egy kelta sírt találtak. Nágocsot valószínűleg a szlávok alapítot
ták. A község neve vagy egy szláv személynévből keletkezett (Nahács), vagy egy szláv helynév
(Nagacb) átvétele. Mindkét alakban a szláv nag: csupasz, meztelen tő rejlik, amelyhez az -ac birtokos
képző kapcsolódik.
A szláv eredetű név arra utal, hogy a község már a magyar honfogallás korában fennállhatott.
A honfoglalást követően a Balaton déli vidékét a Bő nemzetség szállta meg. Az augsburgi vereség
után az Arpád-ház birtokába került a terület, a (török)koppányi hercegi uradalom részeként, amelyet
a X. század végén Koppány vezér birtokolt.
A koppányi uradalom a XII. század elejéig volt hercegi tulajdon.
1108-ban Almos herceg (Könyves Kálmán királyi öccse) birtokainak egy részéből megalapította
a dömösi prépostságot. Fia, II. Béla király 1038-ban megerősítette és kiegészítette az adományokat.
Ez az első írott forrás, amelyben Nágocsot megemlítik, a prépostságnak szolgáltatásokkal tartozó
falvak között szerepel Nagasu. Az oklevélből három nágocsi lakos nevét is megismerjük: Bosa,
Wisalau és Samsin a prépostság harangozói voltak.
Nágocs nevével egy évszázaddal későbbi oklevelekben találkozunk ismét. Ekkor már több
magánföldesúr is rendelkezett birtokkal a faluban.
1230-ban Osli ispán és rokonai (Mauricius, Belud, Bot, Beke) nagachi szőlőfoldjeiket a csornai
prépostságnak adományozták. Az Osli nemzetség egyik ágának, a Kanizsai család őseinek továbbra
is maradtak birtokai Nágocson. Osli ispán unokái közötti osztozkodás eredményeként ezek Tamás
birtokába jutottak 1264-ben.
A XIII. században a Győr nemzetség Óvári-Kéméndi ágának is voltak Nágocson földjei. 1290
körül Óvári Konrád Nagush falvának elpusztítása miatt beperelte Nána fia Jánost.
1306-ban Mária királyné (Károly Róbert felesége) birtokokat adományozott Nagothon Kázmér
fiának, Péternek.
A XTV. század végén Nágocs már a Tolna megyei Daró vár urának, Darói Magosnak a tulajdo
nában volt. Akinek lányát, Majos Dorottyát feleségül vette Zichy Zsigmond, a Zichy család ettől
kezdve igényt tartott Nágocsra, mint anyai örökségre. A két család emiatt hosszasan pereskedett.
1450-ben, 1467-ben még a Majosok kezén volt a falu, a per további kimenetele ismeretlen.
A XVI. században sűrűn váltották egymást a földbirtokosok Nágocson.
1536-ban Dombai Farkas volt a falu földesura. 1545-ben Nágocs török uralom alá került. A török
megszállás ellenére a magyar földesurak is fenntartották tulajdonosi jogaikat. 1557-ben Bólya Bálint
birtokolta a községet, 1599-ben a Zichy család. Nágocs végleg az egyik legősibb magyar nemesi család
birtoka lett.
A 15-16. sz. fordulóján Peter De Nagoch volt a veszprémi püspök helyettese. A kereszténység
felvétele óta a r. katolikus egyház szerepe meghatározó volt az állam és a társadalom életében.
Nágocson nem volt templom, a hívek gondozását az andocsi templom papjai végezték.
Nem tudjuk pontosan, miképpen jutott el a reformáció hatása a faluba, de tény, hogy az 1600-as
évek elején már működött a református gyülekezet. 1618-ban és 1629-ben zsinati jegyzőkönyvekben
szerepel Liptai Simon nágocsi lelkipásztor neve; az 1650. évi gyugyi partikuláris zsinat végzéseit
aláírók között van Laskai Sándor nágocsi pap is, aki 1657-ig bizonyíthatóan itt működött.
A lakosság számáról, a gazdasági viszonyokról keveset tudunk a XVIII. sz. elejéig. 1534-ben a
magyar állami összeírás 36 portát számlált; 1580-ban a törökök 32 házat írtak össze. A 1700-as évek
elejére alaposan megcsappant a lélekszám: a be- és elvándorlás következtében eléggé kicserélődött
a lakosság.
A Zichy család első oklevelesen kimutatható őse az 1260 körül élő Gál volt, aki Zajk községet
birtokolta Zala megyében. Leszármazottai hosszú ideig Zajkinak nevezték magukat, a XVI. század
ban kezdték használni a Zichy nevet, az 1351 óta birtokukban lévő Zics község alapján.
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A XV. században már a jómódú középbirtokosok közé számítottak. A XVI. századtól a család
több tagja viselt alispáni tisztséget a dunántúli vármegyékben. A század második felében Zichy
György lett a család egyedüli fenntartója, ő szerezte meg a család ősi jussának tartott Nágocsot. A
következő évszázad volt a Zichyek igazi felvirágzásának kora.
György fia, Pál indította el a család felemelkedését. Száz ezüst tallérért kapta fiatalon megöz
vegyült anyjától, Pogány Annától a Somogy megyei birtokokat: Zicset, Szőlőst, Zalát, Nágocsot,
Gyuladot és Kis-Mikiósit. Az ősi birtokok mellé új, gazdag uradalmakat szerzett a törökök által meg
nem szállt országrészen. A török hódoltságban lévő Zala és Somogy megyei birtokait 1624. június
25-én átengedte testvéreinek, Benedeknek és Mihálynak.
A következő nemzedék életében a Zichy család grófi és nemesi ágra vált szét. Pál fia, István
újabb hatalmas birtokokkal gyarapította vagyonát, országos méltóságokat viselt, volt kamarai elnök,
koronaőr, országos altábomok, tárnokmester és örökös grófi címet nyert: az arisztokráciába emel
kedett. A nemesi ágat Benedek és Mihály utódai alkották.
Zala és Somogy megyei földjeiknek csak a törökök kiűzése (1687) után lehettek teljes jogú
tulajdonosai. Nágocsot, Zalát, és Szőlőst Zichy Imre vette birtokba, Zics pusztát pedig Zichy István,
A XVIII. század elején Zichy Ádám kezében egyesítette a somogyi birtokokat, Zalát, Nágocsot
és nyolc pusztát: Zicset, Gerézdet, Szőlőst, Kárát, Gyaludot, Ketyét, Jutomot, Tómét. Az i^j földesúr
fontos szerepet töltött be a közéletben és Nágocs történetében egyaránt.
1723-ban Bács vármegye alispánja volt, 1730-ban nádori ítélőmester, majd a magyar igazság
szolgáltatás újjászervezése során felállított négy kerületi tábla közül a dunántúlinak töltötte be az
elnöki tisztét 1731-től 1738-ig, előbb királyi tanácsossá nevezték ki, 1732-ben bárói címet nyert.
Somogyi uradalmának központjává Nágocsot tette, amely viszonylag népes, termékeny földű és
központi fekvésű településnek számított. A földesúri székhelynek kiválasztott faluban 1714 körül
nemesi kúriát építtetett, amely a jelenlegi kastély kelet-nyugati szárnyának földszinti részét
alkothatta. A kiépülő uradalom eredményes gazdálkodása érdekében megszervezte birtokainak
újranépesítését.
Nágocsra németeket telepített. A termőterület növelése és a gazdasági élet fellendítése végett
a földesúr németországi telepeseket hozott a faluba. Az 1723. aug. 18-án kelt szerződés sokkal
előnyösebb feltételeket biztosított a 30 telepesnek, mint az itt élő jobbágyoknak: 7 évig mentesek
voltak az uradalmi adó és a robot alól. 12 év múltán, 1735. ápr. 18-án Zichy Ádám újabb szerződést
kötött 21 német telepessel. Ebben már biztosította számukra a szabad költözködés jogát, a szabad
vallásgyakorlást, a lelkészekkel és a tanítóval való ellátást. A magyar jobbágyok terheit nem
foglalták írásba, ezeket gyakorlatilag a földesúr igénye szabta meg.
Rohamosan gyarapodott a falu lélekszáma. 1720-ban ez 200—250 fő lehetett, az 1757-es egyházi
adatok szerint már 886.
Ilyen nagymérvű növekedés természetes szaporodással nem magyarázható. Sokan telepedtek
le itt az ország más vidékeiről is, de az első német telepeseket újabbak is követték. Ennek
bizonyítékát a nágocsi plébánia legrégebbi (1749-1773) anyakönyvében találjuk: az itt szereplő 213
különböző családnévből 107 német, 103 magyar, 3 szláv.
Fentiek következtében a község mesterségesen kettéosztódott a nyelv, a vallás és a szokások
alapján, de földrajzi értelemben is: az északi részen német katolikusok, a déli részen magyar
reformátusok laktak. Az együttélés bizonyára nem volt zökkenőmentes. A magyarok jogos sérelme
lehetett, hogy időközben (1716-1726) között a reformátusoknak megtiltották, hogy prédikátort
fogadjanak, egyházi telküket pedig elvették. Tény azonban, hogy a német bevándorlók szorgos
munkája nagy mértékben elősegítette a török uralom alatt lepusztult környezet művelésbe vételét,
általában a gazdasági fellendülést.
A különböző kultúrák együttélése pedig - két és fél évszázad elmúltával már tisztábban látjuk
- csak egymás gyarapodását szolgálta.
A század első harmadában a fából épült katolikus templom állaga megromlott. A földesúri család
és a falu gazdasági talpraállása lehetővé tette új, téglából készülő templom építését: 1754-ben
kezdték, 1759-ben lett kész, s 1760-ban szentelte fel Péntek Ádám igali esperes.
A fejlődést szintén jól szemlélteti, hogy míg az 1749. évi püspöki látogatáskor 68 ház volt a
faluban, az első magyarországi népszámlálás (1767-1784) idején már 115.
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Kiss Tamás
NÁGOCS TÖRTÉNETE A XVIII. SZ. KÖZEPÉTŐL
AZ I. VILÁGHÁBORÚIG

Nágocs 1767 és 1918 között ment keresztül a legnagyobb változásokon, fejlődésen. PedigNágocs
története az alapítása óta eltelt háromnegyed évezred alatt is már bővelkedett fordulatokban. A
községet lakták szlávok, magyarok, németek: birtokolták az uralkodóház tagjai, magánföldesurak,
egyházi intézmények, törökök. Végül Nágocs a Zichy család tulajdonába került, a 18. század elején
uradalmi központtá vált. A török pusztítást átvészelt község jövője attól függött, lesz-e elegendő
munkáskéz az elvadult táj művelés alá vonásához.
1700-tól 1750-ig Nágocs lakossága megnégyszereződött. A robbanásszerű népességnövekedés
több forrásból fakadt. A földesúr által szervezetten betelepített svábokat újabb német bevándorlók
követték, és az ország más vidékeiről is érkeztek Nágocsra í\j otthont keresők. 1749-ben a lakosság
száma már meghaladta a 800 főt. Ezzel megteremtődött a feltétele a falu további fejlődésének.
Ekkorra kialakultak azok a népességi, gazdasági, társadalmi, nemzetiségi és vallási viszonyok,
amelyek megalapozták a következő évszázad történetét.
Nágocs 18. századi lakói hatalmas munkát végeztek. Több, mint 1000 hold erdőt, bozótot irtottak
ki és alakítottak át termőfölddé. A szántóföldi gabonák vetése mellett meghonosították a kukoricát.
Szőlőt telepítettek az Öreghegyen, dohányt termesztettek, ennek a munkaigényes növénynek a
termelésével Somogy megyében összesen 8 településen foglalkoztak. Kendert termeltek, hogy
rostjaiból vászont, ruhát, kötelet készíthessenek maguknak. A dús erdei legelőkön tekintélyes
állatállományt tartottak. A század végén a gazdálkodáshoz szükséges igaerőt 150-150 ló és ökör
biztosította, a falu csaknem 500-500 juhot és sertést mondhatott a magáénak. A parasztság
iparcikkekkel való ellátását gyarapodó helyi kézművesréteg biztosította. 1785-ben 1 1 ,1787-ben 15,
1794-ben már 20 kézműves dolgozott a faluban.
Ekkora kialakult a településszerkezetet meghatározó két fő utca a Nágocsi-patak mentén.
1748-ig 68 ház épült fel, 1787-ben már 121 ház állt. A katolikusok a régi, romossá vált templom
helyett 1754 és 1760 között új kőtemplomot emeltek, amelynek a freskói a híres festő, Dorffmeister
István alkotásai. A templom kegyura, Zichy József földesúr 1789-ben megalapította az önálló
plébániát. 1799-re elkészült a templomtorony. A harangokat kétszer kellett önteni, mert nem volt
kellő összhangjuk. Híres, szép nagyhangú harangok voltak, az egész környéken nem volt másuk.
Közülük a lélekharang még ma is hallható. 1804-ben felépült a plébániaház. A reformátusok
1794-ben építhették fel fatemplomukat. 1749-ben már működött a katolikus iskola, 1787-től pedig
a református is. A század közepén a földesúri kastély észak-déli szárnnyal bővült a földszinten.
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy Nágocs nemcsak újjáépült a török pusztítás után,
hanem a korábbiaknál sokkal népesebbé, gazdagabbá, szebbé, fejlettebbé vált.
A gyarapodás előnyeiből azonban nagyon különböző mértékben részesültek a falu társadal
mának egyes rétegei. A vagyon egyenlőtlenül oszlott meg a gazdák között. A paraszti gazdálkodás
alapja a föld volt. 1767-ben Mária Terézia királynő rendelettel szabályozta a jobbágyok földhaszná
latát és terheit. Az úrbérrendezés megyénként, községenként meghatározta, hogy egy jobbágytelek
hány hold szántóföldből és rétből áll. Nágocson egy egész telekhez 22 hold első osztályú szántó és 10
hold másodosztályú rét tartozott.
A rendelet országszerte egységessé tette a földesúr részére teljesítendő jobbágyszolgáltatásokat.
Az egységesítés különbözőképpen érintette a nágocsi németeket és magyarokat. A németek földesúri
terhei eddig az 1735-ben kötött szerződésen alapultak, ehhez képest az úrbéri rendelet a robotot
csaknem a kétszeresére emelte, a pénzadót egyharmadára csökkentette. A magyar jobbágyok
korábban a földesúr akarata szerint teljesítettek szolgáltatásokat, számukra a terhek keretek közé
szorítása előnyös volt.
A jobbágytelkeket az állam paraszti birtokként garantálta. Lényegében ezek a földek kerültek
a nágocsi parasztság tulajdonába 1848-ban, a jobbágyfelszabadításkor. Ugyanakkor a jobbágyok
használatában sok telken kívüli föld is volt, ezekkel azonban jogilag a földesúr rendelkezett. A
természettől verejtékes munkával elhódított írtásföldeket potom pénzért visszaváltotta a jobbágyok-
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tói. Mivel a jobbágyok földszerzési lehetőségei beszűkültek, a telkek egyre inkább felaprózódtak a
lakosság szaporádásával.
Nágocson 1767-ben még 0,8 telek jutott egy családra, 1836-ban 0,6, 1848-ban már csak 0,5. Ez
a 15 holdas telekátlag még mindig elfogadható volt az országos helyzethez képest. Éltek azonban
Nágocson is zsellérek, akiknek a földje az 1/8 telket sem érte el, sőt akadtak, akik saját házzal sem
rendelkeztek.
A vagyoni tényezőkön kívül vallási és nemzetiségi szempontból is tagolódott Nágocs társadalma.
Nágocson két felekezet élt együtt, a katolikus és a református. Helyzetük lényegesen különbözött
egymástól. A katolikusok legalább kétharmados többségben voltak. A földesúr támogatta a katolikus
egyházat, míg a református egyházközség üldözött, majd megtűrt kisebbséget alkotott. Ez a helyzet
a 18. század első felében alakult ki. 1716 és 1726 között a nágocsi református egyházat felszámolta
a veszprémi püspök, a vármegye és a katolikus földesúr.
Az ellenreformáció megindulásakor a község lakói valamennyien a nagymultú református
egyház hívei voltak. A katolikus németek betelepítése és beköltözése következtében azonban rövi
desen kisebbségbe szorultak.
A vallásgyakorás lehetőségétől szülőföldjükön megfosztott nágocsi reformátusok nem tagadták
meg a hitüket. Noha kénytelenek voltak oda-vissza 20 kilométernyi utat megtenni azért, hogy
Kapolyon református istentiszteleten vehessenek részt, Nágocson katolikus papok anyakönyvezték
őket, gyermekeik a katolikus iskolába jártak.
Ugyanekkor a katolikus németeknek a betelepítési szerződés garantálta a vallásszabadságot,
és a pappal, templommal, iskolával való ellátásukat.
A katolikusok számára tehát a vallási élet minden feltételét biztosította a földesúr.
A 18. század végén a reformátusok körülményei is javultak. A változást II. József türelmi rendelete
tette lehetővé. A reformátusok 1787-ben visszakapták a földesúrtól régi egyházi telküket, amelyen
felépíthették iskolájukat. 1794-ben nyertek jogot arra, hogy rendelkezzenek templommal és pappal.
Mindez nem jelentette azt, hogy a két felekezet egyenlő helyzetbe került. Fennmaradtak a
különbségek a hívek számában, az egyház anyagi erejében és a földesúrhoz fűződő kapcsolatban. A
katolikusok méltán lehettek büszkék barokk templomukra, amely máig a község legjelentősebb
építészeti alkotása. Ezzel szemben a református templom szerény, tömés falu, nádtetős építmény
volt. Az egyébként is népesebb katolikus egyházat és iskolát bőkezűen támogatta a földesúr. A kis
református egyházközség folyamatosan anyagi gondokkal küzködött, csak nagy nehézségek köze
pette tudta fenntartani iskoláját. Ezen nem változtattak a földesúr időnkénti adományai, gesztusai
sem. A reformátusok sérelmesnek érezték, hogy a katolikusok ünnepein nem munkálkodhattak még
a településen kívül eső földjeiken sem. Viszont öntudatukat nagyban emelte egyházuk függetlensége,
hogy mindent a maguk erejéből értek el.
Ezek az ellentmondások természetszerűen konfliktusokat okoztak a reformátusok és a katoli
kusok között, amelyeket kiélezett az a körülmény, hogy a katolikusok nagy része német volt, a
reformátusok pedig mind magyarok voltak. A vallási különbséghez nemzetiségi problémák társul
tak. A 18. sz.-ban németek alkották legalább a lakosság felét. Magyarország helységeinek 17.,
1773-ban készült hivatalos összeírásában ugyan a magyarokat említi első helyen, de ennek megbíz
hatóságát cáfolja, hogy a szomszédos Miklósit magyar településként tünteti fel, noha a lakossága
1845 után is túlnyomóan német volt...
Másrészt az 1749-85 közötti anyakönyvekben és az 1767. évi urbériumban szereplő nevek
elemzése azt tanúsítja, hogy a magyarok aránya nem lehetett több 50 %-nál. A katolikus iskolában
pedig németül folyt az oktatás. Az 1757. évi egyházmegyei vizsgálat jegyzőkönyvében olvashatjuk:
„német tanító van”. A német-magyar viszony sem volt mentes a problémáktól. A németek megjele
nése érthető módon váltott ki ellenérzéseket a magyarokból. Az djonnan jöttékét olyan jogi és anyagi
kedvezmények illették meg, amelyekben ők nem részesültek, és néhány évtized múltán kisebbségbe
kerültek a bevándorlókkal szemben. Ugyanakkor a németek is joggal tekintették sajátjuknak a falut,
hiszen a határ nagy része az ő szorgos munkájuk eredményeként vált termékennyé. Erről vallanak
az irtásföldek németek által adott dűlőnevei.
A németek és a magyarok eleinte inkább csak egymás mellett éltek, s nem együtt. Nyelvi, jogi
vallási különbségek választották el őket egymástól. Láttuk, hogy még 1767-ben is külön bírájuk volt
a németeknek és a magyaroknak. A község földrajzilag is élesen kettéosztódott: az északi részen
laktak a németek, a délin a magyarok. Az eltérő vallás gátolta a házassági kapcsolatok kialakulását.
Az összefonódó nemzetiségi - társadalmi - vallási különbségek ellenére a lakosság két csoportja
között komoly konfliktusra sohasem került sor.
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Idővel pedig megismerték egymás nyelvét, kultúráját, szokásait, hagyományait, megtanulták
tisztelni és segíteni a másikat, az eltérő kultúrák találkozása termékenyitően hatott egymásra,
mindez elősegítette Nágocs fejlődését.
Nágocs fejlődéséhez az is jelentős hozzájárult, hogy 1788-ban mezőváros lett.
A mezővárosi rang nem azonosítható egy meghatározott jogi helyzettel. A mezővárosokat a
foldesúrtól való anyagi és jogi függés, illetve függetlenség foka szerint kategóriákba sorolták. Nágocs
a legalsóbb szintű mezővárosok közé tartozott. Formailag a mezővárosi mivolt csak puszta rangot
jelentett. Ez abból következett, hogy a mezővárosi jogállást nem a község vívta ki szerződésben
rögzítve a maga jogait, hanem a földesúr szerezte a vásártartási privilégiumhoz kapcsolódóan.
Nágocs lakossága tehát ugyanúgy teljesített munka-pénz és termény szolgáltatásokat a földesúmak,
mint bármely jobbágyfalu.
A rendelkezésre álló források szerint Nágocs önkormányzati szempontból sem részesült elő
nyökben. A községi önkormányzat élén az öregbíró állt. A németek és a magyarok a köztük levő jogi
különbségek és nyelvi nehézségek feloldódásával közös bírót választottak. 1844 és 1849 között
ismerjük folyamatosan a bírók nevét, eszerint felváltva választottak magyar és német anyanyelvű,
illetve református és katolikus vallású bírót. Ebben a nemzetiségi és a felekezeti béke, tolerancia
figyelemre méltó érvényesülését láthatjuk.
Az öregbírónál volt a községi pecsét, ami a falu életét meghatározó mezőgazdasági munka
tárgyát és eszközeit ábrázolta: szántóföldből kiszökkenő gabonakalászt, ekevasat, kaszát, sarlót,
gereblyét, felső részén a felirat félkörívben húzódott:
„n á g o t s MEZŐ VÁROS”.
Az öregbíró két helyettessel, kisbíróval rendelkezett, 4-6 esküdt segítette feladata teljesítésé
ben. Az írásbeli munkát a jegyző látta el, aki a katolikus iskola tanítója volt.
Az önkormányzat felett joghatóságot gyakorolt a földesúr és a vármegye. Nágocs az igali
járáshoz tartozott 1753-tól 1870-ig. A jobbágyfalunál szélesebb mezővárosi önkormányzati jogokkal
tehát Nágocs nem rendelkezett. A korabeli ember gondolkodásában azonban értéke volt a mezővárosi
rangnak, s Nágocs kereskedelme, ipara és a Zichy-uradalom révén a gyakorlatban is kiemelkedett
a környező falvak közül.
Nágocs kereskedelmének legfontosabb szinterei az országos vásárok voltak. A vásártartás jogát
a földesúr gyakorolhatta. Zichy József 1788. január 31-én országos vásár tartására nyert szabadal
mat Nágocson. A vásártartási privilégiumhoz hozzájutni általában nem volt könnyű, a király, ill. a
Helytartótanács engedélyezte. Zichy Józsefnek, az illetékes kormányszék tisztségviselőjének azon
ban nem okozhatott nagy nehézséget a privilégium megszerzése. A kiváltságlevél évi 4 alkalommal
tette lehetővé országos vásár tartását: Március 19-én (Szt. József napján), június 13-án (Szt. Antal
napján), augusztus 15-én (Nagyasszony napján) és október 15-én (Teréz napján). Nágocson „ugyan
azokkal a szabadságokkal és kiváltságokkal tarthatnak mindenkor vásárt, mint amelyekkel más
szabad és királyi városaink, mezővárosaink és faluink tartanak szabad vásárokat”.
Hozzátéve „azt a nyomatékos kijelentést, hogy amikor az előbb felsorolt vásártartásra kitűzött
napok ... vasárnapra vagy a nép által is megült ünnepre esnek, abban az esetben a vasárnapot vagy
az ünnepet közvetlenül követő napokon tartsák a vásárt.”
A királyi adománylevél garantálta a kereskedők, kalmárok, vásárosok személyi és vagyonbiz
tonságát, ugyanakkor a vásártartás feltéreleinek betartását is szigorúan megkövetelte.
A vásártartásra szolgáló időpontok átfogták a mezőgazdasági termelésre alkalmas egész idő
szakot, igazodva annak ritmusához is. Mód nyílt Nágocson eladásra és vásárlásra a mezőgazdasági
munkák megkezdésekor, aratás előtt, aratás után, szüret idején, amikorra már az állatokat felhiz
lalták a nyári legelőkön.
A vásártartási kiváltság értékét fokozta, hogy eddig Somogy megye északkeleti részén csak Igái
rendelkezett ezzel a joggal. A vidék piacait, köztük Nágocs helyzetét mutatja a következő táblázat:
Vásártartó település
Igái
Büssü
Berki
Ádánd
Karád

Mióta tart vásárt
1769
1788
1793
1813
1818

Távolsága Nágocstól mérföldben
2
3
3 4/8
3 5/8
1 1/8
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Az országos vásárok a ritkább, távolabbról érkező, nagy értékű adásvételek színhelyei voltak.
A vásárok kezdetben vegyes jelleggel bírtak, később azonban differenciálódtak. A nágocsi az állat
vásárokról lett nevezetes.
A kiváltságlevél többször is hangsúlyozta az állatvásártartás jogát. Az állatvásárokat külön
tartották a mezőváros szélén lévő vásártéren.
Az országos vásárokon mindenütt szedtek helypénzt. Az árucsereforgalomba vadó közvetlen
bekapcsolódás hasznán kívül a földesúr számára pénzjövedelmet jelentett a vásárvámszedés.
Zichy József fontosnak tartotta II. Józseftől nyert kiváltságlevelét II. Ferenccel megerősíttetni.
Az új oklevelet 1792. augusztus 2-án állították ki.
A nágocsi vásárok és a fejlődő uradalom igényei kedvező értékesítési lehetőséget nyújtottak az
iparosok számára. A községben már a 18. század végén is számottevő kézművesréteg talált megél
hetést. 1829-ben pedig megalakult a nágocsi céh. A céheket általában az azonos foglalkozású
kézművesek hozták létre érdekeik védelmére, a nágocsi azonban vegyescéh volt. A „tekintetes Nemes
Somogy Vármegyében fekvő privilégizált Nágots Mezővárosban lévő Kovács, Lakatos, Pintér, Bod
nár, Tisler, egyesült Céh” létrejöttével új fejezet kezdődött a nágocsi ipar történetében. Az iparilag
fejletlen Somogy megyében nem volt különleges az ilyen késői céh alapítás és a vegyescéh. Egészen
1840-ig alakultak vegyescéhek a megyében.
A 19. század első felében a városokban már bomlásnak indult a céhrendszer, a mezővárosokban
és falvakban még sorra alakultak a céhek. Ezt a folyamatot erősítette az 1813. évi királyi céhren
delet, amely kimondta, hogy kézműipart csak céhes keretben lehet folytatni.
A mezővárosi iparűzők főképp azért igyekeztek céhprivilégiumot szerezni, hogy megszabadul
janak a kontár névtől és az ezzel járó hátrányoktól, hogy jogokat biztosítsanak maguknak az önálló
mesterré váláshoz és legények fogadásához.
A nágocsi céh kiváltságlevele nem maradt fenn. A létrejöttére és működésére vonatkozó
információakt a céh számadásaiból és tagdíj könyvéből merítettük. A céh megalakulásának idejét a
céh pecséten lévő évszámból tudjuk. Feltehető, hogy a kiváltságlevél kiállítója a nágocsi földesúr
volt. A Somogy megyei céhek jórésze egyházi, vagy világi földesúrtól nyerte szabadalomlevelét. A
nágocsi földesúr anyagi segítséget nyújtott a céhzászló megvásárlásához, az állami intézmények
levéltári anyagában nincs nyoma a nágocsi céhnek, így a céhek felsorolásakor a nágocsit sehol sem
említik meg a szakirodalomban.
Pedig nem volt jelentéktelen céh. 1829-ben hét iparos alapította (az önálló céh alapításához
legalább hatra volt szükség). Rövidesen megkétszerződött a számuk, sőt más települések kézművesei
is csatlakoztak.
A nágocsi mesterek elsősorban a helyi lakosság és az uradalom igényeit elégítették ki. Az ipar
elemi szükségleteinek kielégítését, az alapvető ruházati cikkekkel és egyszerűbb szerszámokkal való
ellátást biztosította a faluban egy-két ács, lakatos, bognár, kovács, pintér, festő, szabó, csizmadia,
cipész, szijgyártó, üveges és asztalos, amelyhez egy puskaműves társult. A képviselt iparágak száma
gyakorlatilag megfelelt a földművelő jellegű mezővárosok szintjének.
A mesterségek számának szaporodása miatt a céh 1836/37-től a „Nágotsi Mezővárosbeli Céh”
nevet vette fel. A családnevekből ítélve a tagok kétharmada német anyanyelvű volt. A nágocsi
vegyescéh termelése nem kizárólagosan a helyi piacra épült, termékei értékesítésére felhasználta a
nágocsi és a környékbeli vásárokat, piaci lehetőségeket.
Feltűnő, hogy sok vidéki mester állt a céhbe. A nágocsi céh mintegy 40 kilométeres sugarú
körben rendelkezett vonzáskörzettel! (Azokat a településeket, amelyekben a nágocsi céh külső tagjai
működtek 27 oldalon lévő térképen jelöltük.) A széles hatókör azzal magyarázható, hogy ezen a
területen kevés volt a céh, a vegyes céh csak Nágocson alakult.
Minden céh tartozott zászlót csináltatni, amely alatt a misékre, körmenetekre és egyéb alkal
makkor kivonult. Ezzel erősítette tagjaiban a vallásos szellemet és az összetartozás érzését. Az
1836/37-ben készíttetett céhzászló 434 forint 50 krajcárba került. Ezt a többletkiadást csak 200 forint
kölcsön felvételével tudta a céh fedezni, amelyet három éven belül visszafizetett. Egyébként a
bevételek mindig meghaladták a kiadásokat. A tartalékokból a céh kölcsönöket nyújtott, elsősorban
a tagjainak, de céhen kívülieknek is, és gyakran segítette kisebb adományokkal a rászorulókat. A
céh tehát nemcsak munkaszervezet volt, hanem a község életének egy segátos színfoltja is.
Nágocson nemcsak vegyescéh működött, hanem a „Nágocsi Takács Céh” is. Ennek létéről
kizárólag az 1851/52. évi községbírói számadásból értesülünk, pedig 31 személy után fizetett adót.
1848 előtt kellett megalakulnia, s helyi kendertermelés által biztosított nyersanyagra építve.
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Nágocson a céhes kereteken kívül is folyt ipari tevékenység, háziipar, hamuzsirégetés, mezőgazdasági feldolgozó ipar. Az 1840/41. évi számadásban szerepel a céhen kívüli kőműves, suszter,
takács, 1847/48-ban asztalos.
A mezőgazdasági feldolgozó ipart és a helyi kereskedelmet az uradalom tartotta a kezében a
földesúri haszonvételek révén. A földesúr árendába adta a malmot, a mészárszéket, a Szarvas és a
Korona fogadót, a város kocsmáját, a boltot, a sóárulást és törkölyfőzést. Saját kezelésében üzemel
tetett egy nagy teljesítményű pálinka- és sörfőzőt. Kézműveseket is telepített a birtokára, a magorsági üzemben szükséges munkák elvégzésére kovácsot, pintért, kádárt, bognárt foglalkoztatott.
A vásártartás joga szintén a földesurat illette meg, bár a helyben tartott országos vásár hasznát
a nágocsi parasztok, iparosok és kereskedők is élvezték.
Nágocs történetében külön hely illeti meg a Zichy családot és uradalmat. A Zichy család a 16.
század végétől birtokolta Nágocsot. A kivonatos leszármazási táblázatban az aláhúzott családtagok
voltak Nágocs birtokosai.
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A 18. század elején Zichy Ádám uradalmi központtá tette Nágocsot.
Utódok nélkül halt meg, oldalági rokonai Nágocson osztozkodtak az örökségen 1743. július 3-án.
A Somogy megyei birtokok az elhunyt testvéreire, Zichy Györgyre és Lajosra szálltak.
A két földesúr külön-külön gazdálkodott. Zichy György feleségével Bezerédy Klárával 24000
forint hitelt nyújtott 1766-ban az esztergomi káptalannak, testvére viszont ezekben az években
eladósodott. Zichy Lajos még 1762-ben vett fel nagybátyjától, Zichy Ferenctől zálogkiváltságra 7010
forintot, amelyet további kölcsönökkel 9000 forintra egészített ki „gazdaságom előbb mozdétására”.
A hitelező mindaddig nem kért az általa nyújtót kölcsön után kamatot, míg az összeg nem érte el
11000 forintot, amelynek fejében aztán 12 évig a nágocsi birtok használatához jutott 1773 és 1785
között.
Ebben az időben a nágocsi Zichyek birtokolták Zicset, Kárát, Zalát, Ketyét, Jutom- és Tomépusztát is, valamint a zala megyei vörcsöki uradalmat. Területi és népességi szempontból egyaránt
Nágocs volt a legfontosabb birtokuk.
1785 után - mivel Zichy György és Lajos fia utódok nélkül haltak meg - a birtok Zichy Józsefre
és Mihályra szállt, akik felosztották a családi örökséget Józsefé lett a legnagyobb és a legkisebb
birtok, Nágocs és Kára, Mihályé pedig Zala és Zics. Ily módon kialakultak a nágocsi uradalom
végleges keretei, amelybe Nágocson kívül Kára, Jutom, Tómé- és Szőlős-puszták tartoztak.
Zichy József az 1820/30-as évek fordulójáig irányította a birtokot.
Nemcsak gazdálkodással foglalkozott, hanem jelentős hivatali tisztségeket viselt és bekapcso
lódott a megyei sőt az országos politikába is. 1784-től 1788-ig a Helytartótanács titkára volt, II. József
1783. évi reformja nyomán létrehozott ügyosztályoknak külön titkáruk volt, akik a Helytartótanács
által kiadott iratok fogalmazatait készítették el, részt vettek a tanácsülésen, de szavazati joguk nem
volt. Zichy József felelős pozícióba jutásában közrejátszhatott a gróf Zichy család pártfogása.
A királyi szolgálat alkalmas volt a gazdagodást, az emelkedést segítő érdemek szerzésére. így
nyerhetett Zichy József vásártartási kiváltságot nágocsi birtokán II. Józseftől. 1790-ben II. Lipót
koronázásakor egyike volt azon „érdemes” nemes férfiaknak, akiket a koronázási karddal aranysar
kantyús vitézzé avatott a király. II. Ferenc pedig tanácsosi és kamarási címet adományozott neki.
Zichy József részt vett és befolyással bírt a megyei politikai életben is. Ennek megnyilvánulása
volt, hogy 1796-ban Somogy megye országgyűlési követének javasolta a főispán. Ekkor azonban nem
őt választották emg. Gróf Széchenyi Ferenc főispánsága idején, az 1808. augusztus 8-i közgyűlés
Zichy József és Illés Ferenc táblabírókat bízta meg a megye képviseletével.
Zichy József valószínűleg tagja volt a Napóleon ellen 1809-ben harcoló inszurgens seregnek is.
A nemesi felkelésre kötelezettek jegyzékében szerepelt, a győri csata után pedig a somogyi ezred
hosszabb ideig Nágocson táborozott. Itt adta ki Pásztory Menyhért ezredeskapitány 1810. január
elsején az utolsó hadparancsot, amelyben higgadtan értékelte az eseményeket és elbúcsúzott
katonáitól. Nágocsról indult a sereg a január 22-én Kaposvárott tartott ünnepélyes szemlére.
Zichy József pályájának áttekintése azt mutatja, hogy a nágocsi földbirtokos a nemesi középré
teg feltörekvő családjainak volt jellegzetes képviselője. Személyében a nágocsi uradalom élére egy
széleskörűen tájékozott, befolyásos birtokos került, aki gondoskodott a saját kezelésében lévő
majorsági fejlesztéséről.
A nágocsi uradalom majorsági gazdálkodásának alapjait a Zichy testvérek már 1767 előtt
lerakták. Az úrbérrendezés azzal, hogy általánossá tette az évi 52 nap igásrobotot, a nágocsi németek
munkakötelezettségét nagyban megemelte és elősegítette a földesúri major kiépítését.
Zichy József nemcsak vásártartási jogot szerzett, hanem növelte a majorság területét. Olcsón
visszaváltotta a jobbágyok irtásföldjeit, a jobbágyok állatait kitiltotta az addig közösen használt
legelők nagy részéről. A földesúri állattenyésztés fellendült, a paraszti lehanyatlott. Zichy József az
árutermelésből származó nyereséget a gazdaság bővítésébe, kölcsönökbe, építkezésekbe fektette. A
Nágocson folytatott nagyszabású építkezés a gazdasági fellendülés idején szerzett vagyon tipikus
felhasználási módja volt.
Zichy József több mint 4000 forintos beruházással 1820-ban emeletet építtetett a kastély
kelet-nyugati szárnyán és kialakította a kastély meghatározó klasszicista stílusjegyeit. Egyéb
területeken is hozzájárult a falukép kialakulásához. A kastély körül parkot létesített. Már a birtok
átvételét követően szobrot állíttatott a család védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a kastélykert főkapuja mellett. A katolikus templom kegyuraként anyagilag támogatta az egyházat, megala
pította a plébániát, felépíttette a templom tornyát és a plébániaházat.
Az 1820/30-as évek fordulóján az öregedő Zichy József helyett fia, Zichy János vette át a birtok
irányítását. A család hagyományait követve jogi, hivatali pályát választott. 1825-ben alszolgabíró
volt az igali járásban, 1830-ban már szolgabíró, 1832-ben táblabíró.
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A gazdálkodásban modernizációra törekedett. A majorság intenzív fejlesztésébe fogott. Bővítet
te a vetésszerkezetet, megkezdte a gépesítést, egyre több bérért dolgozó cselédet alkalmazott,
rendszeressé tette a trágyázást. A terméseredmények meghaladták az országos átlagot. Kiteljesedett
az istállózó állattenyésztés. Megkezdődött a fajtaváltás. A 3000-es birkanyáj egy részét már merinói
juhok alkották. Jól tejelő svájci tehenek honosodtak meg az uradalomban. Zichy János megyeszerte
híres ménest tartott Nágocson 1820-1840 között. 1837-ben a ménes 17 darab telivér és félvér arab
és angol kancából, valamint egy telivér angol ménből állt.
A lóállományt a ménesmester vezetésével 4 lovászlegény gondozta, két téglából épült 10000
forintot érő istállóban.
Zichy János tagja volt a Somogy Megyei Lótenyésztő Társaságnak és a társaság választmányá
nak. A hetési pályán rendezett versenyeken rendszeresen indította lovait, amelyek több ízben díjat
nyertek. A lótenyésztés felszámolásában közrejátszhatott, hogy 1840-ben „a lovaknak a császári és
királyi tartományokból való kivitele megtiltatott.”
Zichy J ános 1834-ben tagosítással, cserével elkülönítette a jobbágyi és a földesúri használatban
levő földeket. Ennek során a parasztság tulajdonába engedte át a fölső erdei legelőt (Öregsürü).
Jól mutatja a gazdasági szemlélet változását, hogy míg Zichy József legnagyobb beruházása a
kastélyépítés volt, addig Zichy János egy kifejezetten modern iparágba, a szeszgyártásba fektette a
legtöbb pénzt. 90000 forint értékű, nagy teljesítményű sör és pálinkafőzdét üzemeltetett. Az urada
lom fejlesztése tehát nem volt egyoldalú, a gazdálkodás három pilléren nyugodott: a gabonaterme
lésen, a mezőgazdasági terményeket feldolgozó szesziparon és a birkatenyésztésen.
A nágocsi uradalom fejlődése 1780-tól 1848-ig hatalmas utat járt be. Az uradalom évi bevétele
1780 körül 1845 forint volt, 1807-ben 9900 forint, az 1840-es években pedig már több, mint 44000
forint. A nágocsi birtok jövedelmezősége harminc évenként kb. megötszöröződött.
Zichy János 1845-ben meghalt. Végső nyugalomba a katolikus templom alatti kriptába helyez
ték. Zichy János fia, István még kiskorú volt, így a birtok tulajdonosa özvegy Zichy Jánosné, Bezerédy
Zsófia lett.
Az 1848-as polgári forradalom Nágocs történetében is gyökeres fordulatot hozott azáltal, hogy
megteremtette a polgári tulajdon- és jogviszonyokat. 1848. május 17-én a vármegye szolgabírái
részletes magyarázatot küldtek a jobbágyfelszabadításról a községi bíráknak, amelyet Nágocson
Papp János öregbíró vett át.
Az úrbéres szolgáltatások megszüntetését elrendelő 1848. évi IX. te és a szőlődézsma eltörlését
kimondó 1848. szeptember 15-i országgyűlési határozat alapján kialakult új birtokviszonyokat 1200
négyszögletes holdakban kifejezve közöljük.
Művelési ág

Paraszti

Földesúri
Nágocs Jutom és
Tómé puszta

Összesen

Nágocs
összesen

Belső
44
220
171
5
49
—
—
Kert
37
37
37
Szántó
1059
1068
192
1260
2319
292
84
Rét
483
107
191
—
—
—
Szőlő
214
214
—
54
Legelő
50
50
104
Erdő
674
523
1786
589
1263
—
Használatlan
18
103
121
103
Összesen
2331
2060
5284
893
2953
A jobbágyfelszabadítás a nágocsi parasztság kizárólagos tulajdonává és szabad birtokává tett
2331 hold földet. A parasztság kezére került föld aránya megyei viszonylatban magas volt.
A Nágocshoz tartozó földesúri pusztákat is beleszámítva a község egész területének 44 %-a lett
paraszti tulajdon, ezen belül a szántók 45 %-a, a rétek 60 %-a. Tehát a paraszti és a földesúri birtok
megosztása megközelítően fele-fele arányban történt. A térképen szaggatott vonal jelöli a paraszt
birtok és a nagybirtok határát. Látható, hogy a tagosítás már lényegében megtörtént.
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I.
II.

m.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXL
XXII.
XXIII.

xxrv.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

Belső telek
Canda-dülő
Szurdok-dűlő
Halas-völgy
Alsó-kenderföldek
Miklósi-úti-dűlő
Paklontai-dűlő
Új-hegy
N agy-hegy i-dűlő
Móric-kúti-dűlő
Ketyei-dűlő
Keleti-dűlő
Öreghegy
Közép-dűlő
Vigyor-völgy i-dűlő
Zicsi-gyalogúti-dűlő
Kis-rét
Hamuházi-dűlő
Kőris-dombi-dűlő
Tükös
Öregsűrű
Allei-dűlő
Felső-kenderföldek
Gödör-kúti-dűlő
Szérüskertek
Kápolnai-dűlő
Andocsi-dűlő
Jutompuszta
Tomépuszta
Bornyéi-erdői
Uj-major

A térkép 1860-ban készült, 1848 óta egyes dűlők, területek neve, határa megváltozott. 1848-ban
az Öregsűrűhöz (XXL) tartozott a Hamuházi-dűlő (XVIII.), a Kőris-dombi-dűlő (XIX.) és a Tükös
(XX.). A Gödör-kút elnevezés (XXIV.) a Vigyor-völgyre (XV.) és a Zicsi-gyalogúti-dűlőre (XVI.)
vonatkozott. (A XXIV. sorszámmal jelölt terület neve ekkor Csökei-dűlő volt.)
A paraszti tulajdonjog korlátlansága a gyakorlatban elsősorban a földesúri terhek megszűnését
jelentette. A jobbágyfelszabadítással a nágocsiak megszabadultak mintegy 6000 robotnaptól, a
szántóföldjeik termésének ötödét kitevő dézsmától, a házuk használatáért fizetett cenzustól.
Természetesen ennek ellenére nem oldódott meg a jobbágy-földesúri viszonyt terhelő minden
probléma. A szőlőföldek csak 1848. szeptemberében kerültek a parasztság kezére. A majorsági
természetűnek tartott kenderföldek nem váltak paraszti birtokká.
Az úrbéres földdel nem rendelkező zsellérek nem jutottak földhöz. Az áprilisi törvények nem
szabályozták az erdőhasználat, a maradványföldek és a földesúri haszonvételek kérdését, tehát
jogilag a régi helyzetet tartották fenn. A jobbágyfelszabadítás a legkevésbé a cselédeket érintette.
Anyagi helyzetük semmit nem javult, jogilag szabaddá váltak, de a gyakorlatban fennmaradt
kiszolgáltatottságuk. Nágocson ez súlyos problémát okozott, hiszen a Zichy uradalom cselédeinek
száma megközelítette a birtokos parasztságot. De a problémák felszínre kerülését jelzi, hogy a
nágocsi vásárban megtagadták a helypénz fizetését. A Zichy birtokhoz tartozó Kárában pedig a bérelt
földek után járó napszámok teljesítését.
A súlyos gondok, a megoldásra váró problémák sem feledtethetik, hogy Nágocs ekkori lakói a
község történetének legnagyobb eseményét élték át. Az eddig feudális szolgáltatások teljesítésére
kötelezett és személyes függésben lévő jobbágyok szabad emberekké váltak.
Nágocs társadalma 1848-ra sokszínűvé vált. A gazdagparasztság vékony réteget alkotott, a
középparasztság széles táborával csaknem azonos súlyt ért el az uradalmi cselédség. Gyarapodott
azok száma, akik alapvetően nem mezőgazdasági munkából éltek.
A jobbágyfelszabadítás a Zichy-uradalom gazdálkodásában is nagy változásokkal járt. A ter
mény- pénz- és munkaszolgáltatások elvesztése közül a legsúlyosabban a robot megszűnése érintette
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az uradalmat, hiszen egyik napról a másikra kellett pótolni a robotmunkát, hogy a termelésben ne
álljon be fennakadás. A kiesett bevételek miatt kármentesítésre a Zichy család csak később számít
hatott, ugyanakkor részt kellett vállalnia a közterhekből.
A nágocsi uradalom birtokállománya a kárai és a sérsekszőlősi földekkel együtt 3808 holdból
állt. Ebből 53 hold volt belsőtelek, 37 hold kert, 1442 hold szántó, 243 hold rét, 14 hold szőlő, 50 hold
legelő, 1860 hold erdő és 103 hold hasznavehetetlen terület. A földbirtokos jogait csak a parasztok
faizási joga korlátozta elvileg az erdőhasználatban. A nágocsi Zichy-uradalomhoz társult a hasonló
nagyságrendű vörcsöki uradalom Zala megyében. A nehézségek ellenére biztosítottak voltak a
feltételek a Zichy-birtokok teljes kapitalista átszervezésére.
A polgári átalakulás a volt nágocsi jobbágyoknak nemcsak tulajdont és személyes szabadságot
adott, hanem egy részének politikai jogokat is biztosított. Nágocs lakosságának viszonylag jelentős
része szavazhatott 1848júniusában az első népképviseleti országgyűlés megválasztásakor. A válasz
tójoghoz szükséges legalább 1/4 telekkel 84 fő rendelkezett, műveltsége révén szavazhatott a három
pap, a két tanító és az uradalmi ügyész, a tiszttartó 100 forintot elérő évi biztos jövedelme alapján,
s választhattak mindazok a kézművesek, akik tulajdon műhellyel birtak, segéddel dolgoztak. Tehát
Nágocson mintegy 100 polgár jutott választójoghoz.
Az 1848/49. évi szabadságharc eseményei közelről érintették Nágocsot. 1848 nyarán a nágocsi
nemzetőrök részt vettek a Drávavonal védelmében. Jellasics horvát bán fenyegető katonai készülő
dése miatt a kormány a Dráva-menti megyék nemzetőrségét határmenti szolgálatra rendelte. A
miniszteri határozat szerint az egyes helységek nemzetőreinek fele vonul a Drávához, majd két hét
múlva azt a nemzetőrség másik fele váltja fel. A nemzetőri szolgálatra köteles volt minden 20 és 50
év közötti egészséges férfi, aki megfelelő vagyonnal bírt.
Nágocs 73 nemzetőrt állított ki, ami a legmagasabb volt a kerületbe tartozó falvak között a járási
székhely, Igái után. Nágocson a megkövetelt 1/2 telek vagyonnal a legtöbb birtokos paraszt rendel
kezett. Hozzájuk csatlakozott 3 iparos, a katolikus lelkész, a káplán és a tanító, valamint az ifjú
földbirtokos Zichy István, akit a falubeliek megválasztottak századparancsnoknak. A polgári átala
kulás eredményeként a korábban ellenérdekeltségű felek közösen indultak az ország megvédésére.
A somogyi nemzetőrök július 3-án foglalták el kijelölt helyüket, az igali járásbeliekből álló V.
zászlóalj a Bolhótól Csokonyáig terjedő határszakaszt szállta meg.
Augusztus közepén a Somogy megyei zászlóőrség zászlóaljait könnyebb irányításuk érdekében
ketté osztották és átcsoportosították, hogy a zászlóaljak folymatos határőrláncot alkossanak. Az V.
zászlóalj kisebb részét Csapody Pál százados parancsnoksága alatt Heresznyére vezényelték. A
zászlóalj nagyobb része gróf Zichy László őrnagy kövzetlen parancsnoksága alatt maradt, ide
tartozott a nágocsi század is.
Ezek a századok a Bolhótól Péterhidáig húzódó határszakaszon foglaltak el őrhelyet.
A nágocsi század teljes létszáma ekkor már 250 fő volt. Ennek fele teljesített szolgálatot a
Drávánál, a másik fele Nágocson tartózkodott és kiképzésen vett részt. A 250 fős nágocsi század
létszámát tekintve a 3. helyen állt a Somogy megyei Nemzetőr századok között.
Az eredetileg helyi rendfenntartásra létrehozott nemzetőrség katonai szolgálata komoly prob
lémákat vetett fel. A munkaképes férfiak jórészének ott kellett hagynia a földjét épp a legnagyobb
dologidőben. A szolgálat közben pedig elmaradoztak a napidíjak, élelmezési zavarok támadtak. A
terhessé vált kötelezettség miatt sokan megtagadták a nemzetőri esküt, a kimozdulási parancsot,
önkényesen elhagyták őrhelyüket, főként ha a váltás nem érkezett meg időben. A szolgálat időtar
tamát egy hónapra emelték fel.
Súlyos gondok jelentkeztek az V. zászlóaljban is. Gróf Zichy László őrnagy, a zászlóalj parancs
noka több ízben volt kénytelen ezekről jelentést tenni a megyei bizottmánynak.
„Folyó hó 3-án hivatalosan jelentettem, hogy a váltások nem történnek rendesen és egy század
már a váltás előtt haza is ment, ennek következtében újonnan kintelen vagyok jelenteni, hogy a Tabi
század még nincsen felváltva, holott az üdeje a vátásnak már elmullott, ennek felváltását tessen
minél előbb megrendelni, mert csak becsület szavamra, hogy a váltás minél előbb meg fog történni,
tuttam őket az itt maradásra bírni, hasonló eset van a Karádi és Nágotsi századoknál.”
Szeptember 5-én 848
gróf Zichy őrnagy”
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„Nem es Somogy M egyei Központi választm ánynak

Az Alladalmi Pénztár szoros körülményei miatt, kintelen vagyok Zászló aljamban lévő Köttsei
századot a Nágotsival öszve csatolni, mert ezen Köttsei században lévő 32 egyén nem érdemli meg
hogy az Alladalmi Pénztárt a tisztek fizetésével terheljük, amit ezennel hivatalosan jelentvén
vagyok.
Bolhón 8. szeptember 848
gróf Zichy őrnagy”
Látható, hogy a nemzetőrség nem volt igazán alkalmas a megszabott feladat ellátására. A
várható ellenséges támadás kivédésére a kormány augusztus 13-án elrendelte az úgynevezett mozgó
nemzetőrség felállítását, „mely önkéntesen ajánlkozó ... egyénekből legyen alkotva, kik mindaddig
mig a harc tart vagy a haza szolgálata igényelni fogja, a kormány rendelete alá helyezik magukat”,
és a honvédeknek megfelelő fizetést kapnak.
Somogy megyének 2000 fős mozgó nemzetőrséget kellett kiállítani. Az 1848. augusztus 19-i
közigazgatási bizottmány az önkéntesség elvének figyelmen kívül hagyásával, kiszámította, hogy az
egyes községekből arányosan hány „önkéntes” kell.
Nágocsra 10 fő esett.
A terv szerint az önkéntes nemzetőrség felállításával a régi katonai alkalmazása megszűnik,
de a már kintlevő csapatok a helyükön maradnak, amig az önkéntesek fel nem váltják őket. Jellasics
szeptember 11-i támadása azonban meggátolta ennek végrehajtását. Az egyébként is felbomlott
Dráva-menti nemzetőrséget Csányi László kormánybiztos szeptember 13-án a vérontás elkerülése
érdekében visszarendelte. A megyei bizottmány pedig a mozgó nemzetőrséget Babócsa helyett, az
ellenségtől távoli Igalba indította.
A három hadoszlopban támadó ellenséges sereg közül a középső hadtest Nágocs közelében
haladt el. A Hartleib altábornagy parancsnoksága alatt álló 16000 fős sereg Nagykanizsa-Iharosberény-Nagybajom-Toponár-Orci-Zimány-Szil úton nyomult előre, szeptember 23-án, vagy 24-én érint
ve a Nágoccsal szomszédos Döröcskét, Szorosad-Ireg-Hidvég irányában vonult Székesfehérvárra,
ahol szeptember 27-én egyesült Jellasics seregével.
Néhány nappal korábban Nágocson ment keresztül a Somogy megyei mozgó nemzetőrség 390
fős zászlóalja a Velencei tónál gyülekező magyar táborba igyekezvén. A pákozdi csatában jelen volt
a zászlóalj, bár nem harcolt a hiányos fegyverzete miatt.
A nágocsi nemzetőrség is részt vállalt az ozorai hadművelet sikerében. 1848. szeptember 27-én
gróf Zichy László őrnagy, az V. zászlóalj parancsnoka parancsot küldött a tabi, az igali, a göllei, a
berki, a nágocsi, a kéri, a karádi, az ádándi, az endrédi, a kisbéri, a kőröshegyi és a kötcsei
századosoknak, amelyben értesítette őket, hogy a nemzetőrséget újabb rendelet folytán össze kell
vonni. A századosok nemzetőri századaikat lakhelyeiken együtt és indulásra készen tartsák. Az a
terv, hogy „az ellenségnek hátul kerülve, annak minden közlekedését elzárandjuk”.
A mozgósított V. zászlóalj a Roth tábornok elleni hadműveletben jutott fontos szerephez. A 9000
fős ellenséges hadtest bekerítését és lefegyverezését az tette lehetővé, hogy a tábornok nem tudott
a Sión átkelni és elmenekülni az összehangolt magyar hadmozdulatok következtében. A hadműve
letet irányító Perczel Mór október 3-án a somogyi nemzetőrség V. zászlóaljára bízta az Adánd és
Hidvég közötti Sió szakasz őrzését. Zichy László őrnagy október 5-én felszedette a Sió hídjait és
Hidvég körül védelemre rendezkedett be. A Sió vonalát ezen a szakaszon 5000 somogyi nemzetőr és
népfelkelő szállta meg. A somogyi és a tolnai nemzetőrök, népfelkelők elvágták Roth elől a vissza
vonulás egyetlen útját, amelyet még nyitottnak hitt. Roth október 7-én feltétel nélkül letette a
fegyvert.
Október 19-én az Országos Honvédelmi Bizottmány elrendelte, hogy a somogyi nemzetőrség
mielőbb Perczel táborához csatlakozzon.
Adatokkal egyelőre nem tudjuk igazolni, hogy a nágocsi nemzetőrök 1849 tavaszán közremű
ködtek Somogy megye felszabadításában a császári megszállás alól, de feltételezhetjük, mivel
Noszlopy Gáspár kormánybiztos legfontosabb feladatának tekintette a megye lakosságának teljes
mozgósítását, a népfelkelés megszervezését.
Noszlopy népfelkelő kerületekbe osztotta az igali járás falvainak egy részét. Nágocs a II.
kerületbe tartozott Andoccsal, Ziccsel, Miklósival együtt.
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A nágocsiak a nemzetőrségen kívül a honvédség soraiban is küzdöttek a szabadságharcban.
Nágocsról három 48-as honvéd nevét ismerjük: Molnár László a kaposvári 8. zászlóaljban, Györke
János a 60. zászlóaljban, Keller József Klapka György seregében szolgált.
1848/49. országos jelentőségéhez méltó helyet foglal el Nágocs történetében. Szabad emberekké
váltak a község lakói, létrejöttek a polgári fejlődés alapfeltételei. A nágocsiak helytálltak a szabadságharcan, az új társadalom és a haza védelmében.
Az 1848/49-ben lezajlott a polgári átalakulás döntő szakasza, de hátra volt még a feudális
maradványok felszámolása, a polgári viszonyok kibontakozása. A legfontosabb feladat a földkérdés
végleges lezárása volt. A szabadságharc bukását követően Ferenc József császári rendelettel újra
szabályozta a jobbágyfelszabadítást, ami hátrányosan érintette a nágocsi parasztságot is; kevesebb
földet kapott, többet fizetett érte.
A függőben maradt kérdések közül Nágocson a közös paraszti, fölesúri erdőhasználat került
előtérbe. 1858-ban megszületett az egyezség a két fél között. Zichy István átadta a községnek a 131
holdas Bornyéi erdőt és az öregsürüi erdei legelőn lemondott a favágás jogáról. A szerződést 1860-ban
hajtották végre. 1868-ban a parasztság megválthatta az öreghegyi szőlők kizárólagos tulajdonjogát.
Ezzel Nágocson teljessé váltak a polgári földtulajdonviszonyok.
A helyi ipar szervezete is átalakult. Az elavult céhszervezet felbomlott, 1875-ben megalakult
helyette az ipartestület.
A község tudott élni az elnyert szabadsággal és tulajdonnal. Az elért eredmények elismerésének
tekinthetjük, hogy „igen rendesen épült mezővárosaként mutatták be Nágocsot az ország korabeli
leírói. A minősítés értékét nem csorbítja, hogy 1871-ben a községi törvény gyakorlatilag megszün
tette a mezővárosi rangot, az 1886. évi községi törvény pedig formálisan is. Nágocs közigazgatási
szempontból kisközséggé vált.
Nágocs majdnem pontosan egy évszázadig volt mezőváros, 1788-tól 1886-ig. Ennek az évszá
zadnak a valódi jelentőséget nem a puszta mezővárosi rang birtoklása adja, arra mégis büszkék
lehetünk, mert a mezőváros név felvétele és viselése méltóan kifejezte azt a hatalmas átalakulást,
amely ebben az időben lezajlott magyarok és németek, katolikusok és reformátusok, zsidók és
evangélikusok, parasztok és cselédek, iparosok és kereskedők nemzedékeinek szorgos munkája és a
Zichy család eredményes gazdálkodása nyomán. Mindez párosult a polgári átalakulás nyújtotta
lehetőségekkel, s Nágocson kibontakozhatott a polgári fejlődés.
Az anyagi és a kulturális gyarapodás az élet számos területén megnyilvánult. A község már
1851-ben orvost alkalmazott a közegészségügy javítása érdekében. 1882-ben postahivatal működött
Nágocson, 1898-ban távirda és takarékpénztár, a 20. század elején malom, gazdakör és fogyasztási
szövetkezet. A közlekedési nehézségeken enyhített a Kaposvár-Siófok közötti vasútvonal befejezése
1906-ban. Nágocsot sajnos elkerülték a pályaépítők, a legközelebbi vasútállomás Kapolyon és
Nagytoldipusztán létesült, a hagyomány szerint a vonal eredetileg a Nágocs és Andocs közötti
völgyben húzódott volna.
A kulturális fellendülés a népiskolák fejlődésében is megmutatkozott, bár még sok hiányosság
gal küszködött az oktatás. A közművelődés kialakulására vall a nágocsi olvasókör létrejötte 1873ban. Az alapítótagok száma 18 volt, a következő évben 30 főre emelkedett a tagság. Az egyházak is
gyarapodtak. 1883/84-ben felépült a reformátusok ma is álló szép temploma. A templom építése
egyszerre tanúskodott a reformátusok anyagi megerősödéséről és annak korlátáiról. A hitközség már
1860-ban megkezdte a felkészülést, a téglaégetést és a pénzgyűjtést. A 19237 forint 79 krajcárba
kerülő építkezés azonban kimerítette az egyházközség tartalékait, noha Zichy István földbirtokos,
a katolikusok és a zsidók is adtak segítséget. 1912-ben Rubido-Zichy Iván a katolikus templomot
restauráltatta, a tornyot felújíttatta, a reformátusok most viszonozták a katolikusok támogatását.
1914-ben új harang került a toronyba.
A falu életkörülményeinek alakulása tükröződött a népesség számának változásában. A hiva
talos népszámlálások szerint Nágocs lakossága 1850-ben 1058 fő volt, 1857-ben 1 1 9 0 ,1870-ben 1269,
1880-ban 1315, 1890-ben 1194, 1900-ban 1144, 1910-ben 1142, 1920-ban „1100 körül” volt. A 19.
század közepén meginduló szaporodás az 1880-as évekig tartott. Ekkor érte el Nágocs a demográfiai
csúcspontot. (Ezt azóta sem haladta meg.) Az 1890-es évektől lassan, de folyamatosan csökkent a
népesség. Ennek okát elsősorban a gazdasági tényezőkben kell keresnünk. A lakosság nagy többsé
gének megélhetési forrásul szolgáló föld eleve korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre, amelyet
még inkább behatárolt a falu felét elfoglaló nagybirtok. Az életképes parasztgazdaságok száma nem
növekedhetett, 1865-ben 155, 1897-ben 158 kisbirtok volt Nágocson. A „népességfelesleg” levezeté
sének módja a mezőgazdasági bérmunkássá válás, az egyke, a kivándorlás volt. Ehhez hozzájárult
még, hogy a Zichy-uradalomban a fokozódó gépesítés miatt kevesebb munkaerőre volt szükség.
Érdekes jelenség a német nemzetiségűek, anyanyelvűek arányának alakulása. A nágocsi
németek lassú magyarosodása a 19. század második felében kezdődött meg, ez egybeesett a
magyarországi németség asszimilációjával. A különböző adatok nagy eltéréseket mutatnak Nágocs
nyelvi, nemezetiségi megoszlásában.
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1863 magyar, német /Helységnévtár.
1873 német, magyar /Helységnévtár.
1876 „A városnak nagy része németség.” /Református egyházi látogatás jegyzőkönyve.
1880 magyar 59,5 %, német 40,5 % /Népszámlálás.
1890 magyar 97 % német 3 % /Népszámlálás.
1923 „A politikai község 70 % -a német.” /Református egyházi látogatás jegyzőkönyve.
Az adatok ellentmondásosságának több oka lehet. Meg kell különböztetnünk az anyanyelvet és
a nemzetiséget. A német származásúak nemzeti tudata ingadozott. Az összeírok elfogultak voltak.
Az 1890. évi állami népszámlálás adata bizonyára a hivatalos magyarosító politika következménye.
A reformátusok pedig azért túlozhatták el a németek arányát, mert a katolikusok többsége német
volt, esetleg egyházuk iránt is próbáltak rokonszenvet ébreszteni azzal, hogy ők a magyarság
kisebbségben lévő képviselői a faluban.
Pontos arányt megállapítani nem tudunk. Valószínű, hogy a németség megközelítően alakosság
felét alkotta. A legreálisabbnak a 40 % körüli arány tűnik. Az 1900/1901-es tanévben a katolikus
iskola 135 tanulója közül 63 volt német anyanyelvű. A katolikus templomban a vasárnapi miséket
felváltva tartották német és magyar nyelven. A németek elmagyarosodását gátolta, hogy a magyarok
nagyobb része református volt, német-magyar vegyes házasságot ritkán kötöttek, a három legköze
lebbi falu közül kettő, Zics és Miklósi német többségű volt. Az asszimiláció csak a századfordulón
válhatott jelentősebbé, ebben a fő szerepet a katolikus iskola játszotta. Az oktatás nyelve a magyar
lett, a németet csak fakultatív tárgyként tanították. Jellemző módon a magyarosítás elsőszámú
képviselői az iskola német anyanyelvű tanítói voltak. Eisennagel György Erdélyire magyarosította
a nevét 1902-ben, Fulmer János pedig Faludira 1911-ben. Ennek ellenére a nágocsi német közösséget
csak a második világháborút követő kitelepítés számolta fel.
A Zichy-uradalom 1848 után is meghatározó módon hatott a község életére. A hatás több
irányban érvényesült. Az uradalom gátolta a parasztbirtok kiteijesztését. Munkaalkalmat nyújtott
az elszegényedetteknek. A fejlett nagyüzemi gazdálkodás mintát adott a parasztgazdaságoknak is.
Az uradalom gyarapodása közvetve a falunak is előnyére szolgált.
A nágocsi uradalom az 1850-es években alakult át robotoltató feudális nagybirtokból tőkés
nagyüzemmé. Egyre több gépet és szakembert alkalmazott. A gazdálkodásban alapvető maradt a
szántógazdálkodás és a juhtenyésztés, de a szakosodás több területen is végbe ment: a szeszfőzde
mellé malom és téglaégető épült, kifejlődött a borászat, a tejgazdaság, a méhészet, az erdőgazdálko
dás.
Zichy István 1874-ben a birtokát hitbizománnyá alakította. Ennek értelmében tilos volt elide
geníteni, felosztani, megterhelni a birtokot. Ez garantálta a birtokállomány épségét, ugyanakkor
korlátozta a tulajdonnal való szabad rendelkezést és a föld szabad forgalmát.
Zichy István a nágocsi Zichy család történetének is új irányt szabott. Fiú gyermeke nem volt,
leányát, Stefániát feleségül adta Rubido Radoszlávhoz. 1878-ban a királytól engedélyt kért, hogy a
veje használhassa az egyesített Rubido-Zichy családnevet. Rubido Radoszláv Horváthországban élt,
családja Zrinyi Miklós egyenesági leszármazottja volt. 1905-ben bárói méltóságot kapott.
Fia, Rubido-Zichy Iván fényes diplomáciai pályát futott be. A külügyminisztérium szolgálatába
1900-ban lépett, attasé volt Rómában, Bukarestben, Madridban: követségi titkár Washingtonban,
Pekingben; ügyvivő Koppenhágában, Stockholmban: követségi tanácsos Péterváron, diplomata
Kairóban, Stuttgartban, Isztambulban, követ Szófiában, 1920-ban rendkívüli követ és meghatalma
zott miniszter, 1921-től 1924-ig bukaresti követ, 1924-től 1932-ig londoni követ.
Nágocs történetében is súlyos megrázkódtatásokat okozott az első világháború. A somogyi 44.
gyalogezredet nyomban a háború kitörésekor, 1914 nyarán a szerbiai hadszintérre vezényelték.
Rubido-Zichy Iván 1914-től 1917-ig huszárkapitányként szolgált. Nágocsról 1918-ig216 fő vonult be
katonának. Minden ötödik az életét vesztette, 44 nágocsi hős maradt holtan idegen csatatereken.
Miközben a férfiak a frontokon véreztek, az otthoniak nélkülöztek. Mivel a munkaképes férfiak nagy
része távol volt, a parasztgazdaságok leromlottak. Asszonyok, gyerekek, öregek dolgoztak a földeken,
szükségszerűen csökkent a termelés. A közellátás akadozott, a gyorsuló infláció hosszú évek kemény
munkáját, takarékos gazdálkodását tette semmivé.
A polgárosodás korának gyarapodása, fejlődése után nehéz évtizedek következtek Nágocs
lakóinak életében.
Nágocs kis falu, történetének áttekintett másfél évszázadában mégis a korszak nagy eseményei,
folyamatai nyilvánultak meg. A 18. században a község újranépesült, vegyes nemzetiségűvé vált,
újjáépült, kialakultak a mai falukép meghatározó elemei, kibontakozott a Zichy család majorsági
gazdálkodása. A felbomló feudális rend helyett 1848-ban megszületett a polgári társadalom, a
nágocsiak felszabadultak a jobbágysorból, küzdöttek a szabadságharcban. A polgári viszonyok
kibontakozása nyomán - ellentmondásoktól nem mentesen - de vitathatatlanul nagyot fejlődött a
község. Ezt a felendülést törte meg az első világháború. Mindez természetesen olyan egyedi módon
ment végbe, ami különlegessé, érdekessé, a sajátunkká teszi Nágocs történetét.
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Biró Györgyné
A KÖZSÉG TÖRTÉNETE 1918-TÓL NAPJAINKIG

A törökök kiűzése és az első világháború kezdete között a gazdasági fellendülés és a társadalmi
fejlődés kisebb zökkenőkkel ugyan, de viszonylag egyenletes volt a faluban. Az itt élők megtanulták,
hogy szorgalommal, szakértelemmel és szerencsével szinte mindent el lehet érni az életben. A háború
kitörése után azonban többre volt szükség: önfeláldozásra. A hadrafogható férfiakat sorra elvitték;
a földeket asszonyoknak, gyerekeknek és idős férfiaknak kellett megművelni. A megpróbáltatásokat
nem mindenki bírta egyformán, s a háború végére még nehezebb helyzetbejutottak azok a családok,
akik hiába várták vissza szeretteiket a frontról. Községünk 44 hősi halottat vesztett, s emléküket a
korábbi Szent Imre (ma: Hősök tere) felállított emlékmű őrzi.
Az 1918/19-es országos megmozdulások Nágocs társadalmára is hatást gyakoroltak. A Tanácsköztársaság kikiáltása után főleg kisiparosok és szegényparasztok szervezésében munkástanács
alakult. Fő követeléseik között leginkább a földosztás szerepelt. A később tragikumba hajló esemé
nyekről így nyilatkozik az egyik szemtanú: „A Munkástanács elnöke Geisz Antal ács volt. Május
elsején felvonultak a Fő utcán. Elől lovagolt Hirspold János, kezében vörös zászlót tartott. A többiek
gyalog mentek utána. Egyszer fehér tisztek jöttek a faluba, piros sapkájuk volt. Aznap este a Krausz
Ödön kocsmájában (ma: Táncsics M. u. 1.) dorbézoltak. Éjjel elfogtak 4-5 embert a Munkácstanácsból. Tabra vitték őket, valamennyit jól összeverték és börtönbe zárták. A feleségeik sírva mentek a
báróhoz, aki végül kimentette őket.”
A földosztásból azért mégis megvalósult valami, s ennek emlékét őrzi a ma idősebb nágocsi
emberek köznyelve: „proletárfődek”.
Trianon után Csonkamagyarország iszonyatosan nehéz gazdasági helyzetbe került. A nyers
anyaglelőhelyek és felvevő piacok elvesztésével mind a mezőgazdaság, mind az ipar elvesztette
korábbi partnereinek nagy részét, s ebből a hátrányos helyzetből Nágocs sem menekülhetett. Az
1792. évi mezővárosi rang elnyerése óta azonban helyzeti előnyben volt a környékbeli településekhez
viszonyítva: uradalmi központ volt, ahol sokan találtak szegényes, de biztos megélhetést. Ezen túl
a kiegyezés óta a falu társadalma alaposan átrétegeződött. Olyan nagylétszámú kisiparos réteg
alakult ki, amely a helyi kereslet alapján nem lett volna képes megélni, sőt gyarapodni. M a már
talán tréfás nyelvi játéknak tűnik, de korabeli valóság volt: a magyar ABC betűivel kezdődő
valamennyi iparos létezett: asztalos, bognár, cipész..., sőt órás, takács és vincellér is.
A község társadalmi rétegeződésére vonatkozóan megközelítően pontos képet kaphatunk a R.
K. Elemi Népiskola 1915/16. évi beiratkozási naplójából: ebben a tanévben 87 családból 121 tanuló
járt a katolikus iskolába. A szülők adatai között szerepel a foglalkozás is: földműves 41; cseléd 19;
napszámos: 4; kőműves: 3; kovács: 2; gépész: 2; vendéglős: 2; cipész, urad. kocsis, bognár, csősz,
takács, kertész, kádár, molnár, asztalos, kovács 1-1.
A kisiparosok termékeiket a nágocsi és környékbeli vásárokon értékesítették, emellett azonban
földműveléssel is foglalkoztak. Az ipartestület működése sajátos színfoltja volt a falunak.
Az 1921. évi testnevelési törvény életbe lépése után Nágocson is megalakult a Levente Egyesü
let. A 20-as és 30-as években a vasárnapok állandó jelensége volt a leventék masirozása. Az egyleti
otthon a mai polgármesteri hivataltól É-ra lévő házban volt: itt gyülekeztek a reggeli órákban, majd
hangos énekszóval vonultak a vásártérre. Oktatóik a honvédségtől leszerelt altisztek voltak: szigo
rúságukról ma is legendák keringenek. A vasár- és ünnepnapi istentiszteleten való részvételt
ugyancsak szigorúan megkövetelték. Tar Ernő így emlékszik vissza: „Egyszer - nem emlékszem
pontosan, milyen ok miatt - nem tudtam résztvenni a foglalkozáson és istentiszteleten. Berendeltek
Tabra, ahol a szolgabíró vallatott bennünket. Nágocsról ketten voltunk. Féltünk a zárkától, de
szerencsére megúsztuk annyival, hogy a szolgabírónak fát vágtunk egész nap, aztán úgy estefelé
elengedett bennünket. Nem tudtunk toronyiránt jönni, mert nagyon rosszak voltak az utak, ezért
kövesúton j öttünk. ”
Hazáig nem nagyon jöhettek végig kövesúton, hiszen a falu első kövesútját - a református
papiaktól az elágazóig - 1929-ben építették meg. Sokak szerint elsősorban a báró automobiljának
volt erre szüksége: tény azonban, hogy a közlekedés nagyon elmaradott állapotban volt. Tabra, a
kapolyi és toldipusztai vasútállomásra is többnyire gyalog jártak; a postai küldeményeket a toldipusztai állomásról lovaskocsival hordták Nágocsra.
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1925-ben gyanús körülmények között leégett az uradalmi malom. M ég ma is szóbeszéd tárgya,
hogy valaki vagy valakik segítettek abban, hogy kigyulladjon, oltani viszont nem siettek. Tény, hogy
már nagyon elavult állapotban volt, s jól be volt biztosítva. A biztosító fizetett, s néhány év múlva
felépült a kor színvonalának megfelelő új malom. Ennek nemcsak a báró látta hasznát, hiszen később
ebből a malomból kapták a családok a villanyáramot.
Az 1929-től kezdődő gazdasági világválság hatása eljutott Nágocsra is. A módosabb családok is
nyögték következményeit: a megtermelt gabonát egyre nehezebb volt eladni. Az 1932-es évet ma is
úgy emlegetik az idősek, hogy „bolettás világ”. A terményekért ugyanis nem készpénzt kaptak,
hanem értékpapírt, u.n. bolettát. Az állam szavatolta, hogy majd valamikor megtéríti készpénzben
az ellenértéket, de éppen az alacsony kereslet és a túlkínálat következményeként nagyon alacsonyak
lettek a felvásárlási árak. Lecsökkent a pénzforgalom, s volt olyan eset is, hogy az ügyvéd munkadíját
hízott sertéssel fizették ki. A szegényebb családoknak azonban gabonából sem volt elég, s 1932-ben
a tabi járásban 613-an részesültek gabonasegélyben, köztük 178-an Nágocsról.
A 30-as évek közepétől kezdve javultak az exportlehetőségek, így a faluban termelt gabonát
jobban el lehetett adni. Megnőtt a termelési kedv, egyben a föld utáni igény is. A vagyon gyarapítása
csak a földterület növelése útján volt lehetséges, igaz, hogy néha emberfeletti áldozatok, szorgalmas
munka árán. A köznyelvben egyre jobban elterjedt egy speciális nágocsi szó, a „szörszön”. Azokat az
embereket nevezték és nevezik még ma is így, akik hallatlan szorgalommal és túlzott takarékosság
gal gyarapítják vagyonukat. A falu északi részén élő módosabb családok egyre több földet vásároltak
meg a déli részen élő református családoktól. „Nagy baj volt, hogy a kocsmák mind az alsó részen
voltak” - mondta erről az egyik szenvedő alany. Időközben kialakultak Nágocson az ipar csírái is:
volt 2 malom, egy téglaégető, egy olajütő, egy gyapjúkártoló, tejcsarnok és egy kisebb sajtüzem.
Létrejött egy kis létszámú értelmiségi réteg is: volt orvos, állatorvos, gyógyszerész, 3 tanító, 2 pap,
jegyző, postás, intéző. Közigazgatásilag a nágocsi körjegyzőséghez tartozott Zics és Somogyegres. A
bíróválasztás gyakorlata tükrözte a lakosság megosztását: 5 évig katolikus volt a bíró, 5 évig
református.
A katolikus templomban a hónap 1. és 3. vasárnapján német nyelven tartottak istentiszteletet,
a 2. és 4. vasárnapon pedig magyarul.
A község gazdasági és társadalmi életének meghatározó jelentőségű személyisége volt a báró.
Övé volt a nagybirtok, amelyet folyamatosan modernizált, s ő volt a legnagyobb munkaadó is. Az
állandóan foglalkoztatott cselédek mellett évente megjelentek a „summások”, akik a tavaszi munkák
kezdetétől a betakarításig dolgoztak a földeken.
Az évente megrendezett vadászatokon megjelentek Nágocson a hazai és külföldi arisztokrácia
különböző rangő képviselői.
Hivatásos diplomata lévén a kegyelmes úr sokat tartózkodott külföldön. Amikor azonban itthon
volt, részt vett a társadalmi életben. Gyakran ő volt a március 15-i ünnepségek szónoka, beszédeit
rögtönözte, a tartalmat pedig nehezen lehetett kihámozni mondandójából. Olyan elvont képeket
használt, amelyeket csak kevesen értettek: „Mi magyarok itt egy medencében élünk, amit sokan fel
akarnak borítani; hát arra kell vigyáznunk, hogy ne boruljon fel.”
S bár anyanyelvi szinten beszélte a németet, az angolt, magyarul gyakran dadogott, kereste a
megfelelő szavakat. Sokszor kénytelen volt saját lányait megfeddeni, amiért kinevették beszédéért.
Politikailag azonban messzebbre látott sok magyar államférfinál: amikor a rádióból értesült
róla, hogy Németország megtámadta Lengyelországot, ezen szavakkal vágta földhöz rádióját: „Ez a
kontár bádogos” Ma sem tudni miért, Hitlert bádogosnak nevezte.
Akik akkor nem értették a báró baljós megérzéseit, nemsokára meggyőződhettek róla, hogy
igaza volt. Magyarország hadbalépése után egyre több férfit vitek el falunkból is katonának, de az
élet minden téren megnehezedett. 1944-ben mintegy másfélszáz Wehrmacht-katona állomásozott
itt több hónapig, különböző családoknál elhelyezve. Az év vége felé pedig Nikláról kitelepített
családokat helyeztek el a faluban, s a kényszerűségből összekerült családok nem minden esetben
találták meg az együttélés zavartalan formáit.
1944. december elején a szovjet hadsereg megszállás alá helyezte a községet. Jelentősebb harci
cselekmény nem történt, komolyabb erők nem is állomásoztak a faluban. Az elvesztett háború
következményeit azonban megérezte a lakosság. A megszálló szovjet hadsereg sok élelmiszert és
még több bort rekvirált; a pénz elértéktelenedett, beköszöntött a „cserevilág”. A történelmi hűséghez
tartozik azonban, hogy ezek a gondok nem jártak katasztrofális következményekkel, mert csak
fizetésből élő család egy sem akadt.
A gazdasági nehézségek mellett előrevetítette árnyékát a politikai hogyan tovább kérdése.
Megalakultak a különböző pártok helyi alapszervezetei, s a divatba jövő új fogalmakat (demokrácia,
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szabadság) százan százféleképpen értelmezték. A helyi kezdeményezésekkel vagy akarattal részint
egyezően, részint azzal ellentétesen 1945 és 1948 között - kormányrendeletek és nemzetközi
szerződések hatására - teljesen átrajzolódott a község arculata.
Az Ideiglenes Kormány 1945. márc. 17-én rendeletet hozott a földreformról, melynek értelmében
az összes nagy- és középbirtok felosztatott. A falvakban megalakultak az un. Nemzeti Bizottságok,
amelyek a nagybirtokosok földjéből osztottak a szegényebb családoknak. Nágocson az iparosok és az
elsősorban nem mezőgazdasági tevékenységből élők 3 holdat; a nagycsaládosok 12-15 holdat; a
többiek 8-12 holdat kaptak. A bárónak meghagytak 200 holdat.
Az újonnan földhöz jutott családok számára a legnagyobb gondot az igásállatok hiánya jelen
tette. A lovakat vagy a németek vagy az oroszok vitték el, de nem volt megfelelő mennyiségű
gazdasági felszerelés sem. Az új földtulajdonos családok ezért gyakran munkával törlesztettek a
módosabb gazdáknak fogatokért és egyéb felszerelések használatáért. Abáró földjét korábbi cselédek
művelték a „botosgazda” Skobrák János irányításával.
A nemzetközi politika hatásai nemsokára újabb radikális változásokat hoztak Nágocson is. A
szövetséges nagyhatalmak a potsdami konferencián elfogadták a kollektív büntetés elvét, végrehaj
tását pedig a németek Németországba való áttelepítésében határozták meg. 1945. december 29-én
megjelent a kormányrendelet, melynek értelmében Németországba kellett áttelepülnie annak a
magyar állampolgárnak, aki az 1941. évi népszámlálás alkalmával német nemzetiségűnek vagy
német anyanyelvűnek vallotta magát, illetve fegyveres német alakulat tagja volt.
Az 1946-ban megindult kitelepítések sok családi és személyi tragédiát okoztak a faluban.
Rokonok, családok szakadtak szét, sokan elvesztették vagyonukat. A kitelepítés mintegy 50 családot
érintett. Bonyolította a helyzetet, hogy az 1946. február 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere
egyezmény végrehajtásaként - a megüresedett házakba - szlovákiai magyarokat telepítettek be.
Egy év leforgása alatt tehát olyan mértékű változások zajlottak le, amelyeket kiegyensúlyozott
gazdasági körülmények között is elég nehéz lett volna elviselni. Sok család azonban nélkülözött,
különösen az iparcikkek hiánya volt szemmel látható: a szülők saját maguk voltak kénytelenek ruhát
készíteni a gyerekeknek vászonból, gyapjúból, stb. Nem csoda tehát, hogy gyakoriak voltak a
nézeteltérések, a türelmetlenség, a szándékos, vagy véletlen félreértés.
1946 után a legkisebb településeken is érezni lehetett, hogy a politikai életben az MKP (1948
júniustól MDP) egyeduralomra tör. Sorra államosították a bányákat, ipari üzemeket, bankokat.
Egyre több fórumon került szóba a mezőgazdaság kollektivizálása is. A háború befejezése óta eltelt
rövid idő alatt az új földtulajdonos családok nem tudtak még teljesen talpraállni gazdaságilag, a
szövetkezés tehát célravezetőnek tűnt. 1949-ben 17 fővel megalakult a „Szabadság” Mg. Tsz. Ettől
kezdve mind a mai napig a tsz-ek története egyben az egyesülések és kilépések története is. Utólag
nehéz lenne megítélni, hova vezethetett volna a szövetkezés eszméje, ha nem avatkozott volna bele
állandóan a politika, ha érvényesülhettek volna a gazdasági törvények. A nagyipar erőszakos
fejlesztését csak a mezőgazdaságtól elvont jövedelmekből lehetett finanszírozni, így a tsz-tagot
ugyanúgy kizsákmányolták, mint a magángazdálkodót. A 3 éves terv, majd az első 5 éves terv
rendkívül sok tőkét is igényelt a munka mellett. Az egyéni parasztok tsz-be kényszerítése egyre
erőszakosabb jelleget öltött.
A pártállam kiépítésének egyik fontos állomásaként 1950-ben megszűntek a helyi önkormány
zatok, a körjegyzőségek: Nágocson is megalakult a községi tanács. Elnöke a korábbi főjegyző, dr.
Ormándi István lett. 1948-ban államosították a felekezeti iskolákat, erősen korlátozták az egyházak
működését.
1949-től kezdődően egyre nőttek az adóterhek, amelyek között a legméltánytalanabb volt a
beszolgáltatási eljárás terményből, állatokból, tejből és tojásból kellett meghatározott mennyiséget
leadni. Ördögi kör volt, amelyből csak politikai összeköttetéssel lehetett szabadulni: ha valaki
teljesítette az előírt nyolc napon belül, akkor emelték a kvótát; ha nem teljesítette, bírsággal
sújtották, letartóztatták, vagy internálták. Az egyénileg gazdálkodó középparasztokat kuláknak
nyilvánították, földjüket elvették, gyakran egész családjukat kitelepítették. 1952-ben rossz volt a
termés, ennek ellenére emelték a beszolgáltatást, ami gyakorlatilag az egész terményfölösleg
elvételével volt egyenlő.
Ezt az évet azóta is a „padlássöprések éveként” tartják nyilván, 1951-ben 125 fő taglétszámmal
és 450 kh területtel új szövetkezet alakult: a „Petőfi” Mg. Tsz. A tsz-ek helyzete sem volt sokkal jobb
az egyéni gazdákénál: alacsonyak voltak a felvásárlási árak, nagy volt a beszolgáltatási kötelezett
ség. Működésüket nem a gazdasági ésszerűség, hanem a politikai tényezők befolyásolták.
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A korabeli állapotoknak szinte jelképe volt a bárói család által elhagyott kastély. 1949-től ide
telepítették a már állami iskolát, itt volt a Szabadság Tsz. irodája, valamint honvédségi szolgálati
lakások.
Az épület állagának megóvásáról senki sem gondoskodott, így az az évek során annyira
megrongálódott, hogy több helyen beázott a mennyezet, potyogott a vakolat. A park is hasonló képet
mutatott: az értékes fák, cserjék gyakran vandál pusztítás áldozatai lettek.
Voltak kevésbé szembeötlő, de mégis nagyon fontos jelenségek, amelyek a sorozatos hibás
döntések következményeként kihatottak a falu életére. Lassan elsorvadt, szinte megszűnt a hajdan
virágzó kisiparos réteg. Voltak, akik a tsz-ben vélték megtalálni számításaikat, mások szinte
észrevétlenül „elmentek”. Sokan vállaltak kényszerűségből, vagy egyéb lehetőség híján munkát az
országos nagyberuházásokon (Komló, Dunapentele - „Sztálinváros”, stb.), mások egyszerűen abba
hagyták szakmájuk művelését, mert nem volt kifizetődő, s mert egyébként is üldözték, ha valaki
nem a közösben tevékenykedett. S miközben fogyott a lakosság létszáma, kialakult egy létszámában
egyre bővülő ingázó réteg, még a tsz-tagok is azzal vádolták egymást, hogy gondolkodásukban
ragaszkodnak a magántulajdonhoz. 1954-ben sorozatos kilépések voltak a két tsz-ből. Az 1956-os
októberi forradalom - a tsz-ek megszűnését leszámítva - nem eredményezett alapvető változásokat
a faluban. A következő években azonban ismét felgyorsultak az események. A forradalom leverése
után névváltozás nélkül újra megalakult a Szabadság Mg. Tsz., 1957-ben pedig újabb kettő: a „Béke”
Mg. Tsz. és a „Rákóczi” Mg. Tsz. Utóbbiak 1958-ban egyesültek; 1959-ben újra megalakult a „Petőfi”
Mg. Tsz. 1961-ben a meglévő három tsz egyesült, s 1962-től közösen megalakították az „Új Hajnal”
Mg. Tsz-t.
Nehéz lenne elképzelni, hogy a tsz-be való belépések önkéntesek voltak, s az egyesülések a
tagság szabad akaratából történtek. Nem nehéz azt sem elképzelni, hogy milyen személyi problé
mákkal jártak a különböző funkciók, illetve ezek elosztása. Utólag talán azt is nehéz megérteni, hogy
az akkori tagoknak sem volt sok választási lehetősége. Egyéni gazdálkodásra nem volt lehetőség, s
ilyen körülmények között hova mehettek volna azok az emberek, akik csak a földműveléshez
értettek, s a ház, a család helyhez kötötte őket? Az un. „nagypolitika” is azt sugallta, hogy a
mezőgazdaságból élők jövője a szövetkezésben, a közösben keresendő. A szabad akaratnyilvánításra,
az egyéni érdekek tagolt megfogalmazására nem volt lehetőség. Még inkább kompenzálta a helyze
tet, hogy az egyesített tsz. elnöke, id. Gantner Ferenc, nágocsi származású lévén - a helyi ismeretek
birtokában - kellő szakmai hozzáértéssel és megfelelő politikai bölcsességgel irányította a tsz-t.
Községünk történetében ez volt az az utolsó időszak, amikor a növénytermesztés és állattenyésztés
még összhangban volt.
A közigazgatás új formája - a szovjet mintára meghonosított tanácsrendszer — teljesen függet
lenné vált az állampolgári akarattól. Nem „választani” kellett, hanem „szavazni”. Választani nem is
volt lehetőség, hiszen csak egy jelölt akadt, akit illett legalább 90 %-ban megszavazni. 1957-től a
Nágocs Községi Tanács VB. Elnöke Melisek István, a VB. titkára Novák Gyuláné lett.
1962ben a Somogy Megyei Tanács VB. alkalmas épületet és környezetet keresett egy állami
gondozott fiúgyermekeket befogadó nevelőotthon számára. A község akkori vezetői felajánlották a
célra a nágocsi kastély épületetét. 1962. augusztusban beutalták az első gyermekeket, és ezzel újabb
létesítmény kezdte meg működését a faluban. Szervezetileg ugyan a megyei tanács intézménye lett,
de sok helybeli lakos itt talált új munkalehetőséget.
1963ban a régi épület helyén felépült a 200 személyes új kultúrotthon. A nevelőotthoni tanulók
megjelenésével alaposan megnőtt az iskola tanulólétszáma. Az új pedagógusok fogadásához 1965/66ban iker szolgálati lakásokat építtetett a községi tanács. Az óvoda eleinte magánlakásban volt
elhelyezve, majd egy évre átmenetileg az üresen álló volt orvoslakásban. 1967-ben megépült az új,
50 személyes óvoda, így a volt orvoslakás ismét üresen állt. Hosszas tárgyalások után ebben az
épületben nyert elhelyezést a budapesti székhelyű Modell Nőiszabó Ktsz nágocsi üzeme, hétköznapi
nevén a varroda.
Ezekban az években sorra épültek a különböző nagyvállalatok vidéki telephelyei, mint pl. a
BVG Tabi Gyáregysége is. Falunkban kialakult egy újabb réteg, az ingázók, akik valamelyik
környékbeli munkahelyen találtak megélhetési forrást.
A közigazgatásban központosítási törekvések jelentkeztek. Ezek hatásaként először Miklósit
(1970. júl. 1-től), majd Zicset (1975. jan. 1-től) csatolták Nágocshoz.
A 70-es évek elején egyre nagyobb nyomás nehezedett - a megyei és járási pártbizottságok
részéről - a kisebb falvak téeszeire. Különböző fórumokon és különböző módszerekkel győzködték a
tagságot, hogy egyesüljenek, mert így nagyobb beruházásokra tudnak szert tenni, jobban ki tudják
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használni a szakképzett munkaerőt, stb. 1972. december 12-re közös taggyűlést hívtak össze a zicsi
kultúrházba a zicsi, miklósi és nágocsi tsz-tagok számára, ahol kimondták a három tsz egyesülését.
1973 elején 788 fős taglétszámmal, 4022 hektár földön kezdte meg működését az „Új Élet” Mg.
Tsz. A továbbiak során valóban jelentős beruházásokat valósítottak meg, mint pl. a cipőüzem,
terményszárító, üzemi utak, gépjavító műhely, stb. A gazdálkodás hullámzó eredményeket mutatott,
az állattenyésztés pl. egyre inkább sorvadt, majd meg is szűnt.
A 70-es évek elejére az általános iskolás tanulók létszáma már 200 felett volt, a kastély épülete
szűknek bizonyult, nevelőotthonnak és iskolának. A két intézmény igazgatója, Müller Béla kérte a
Művelődésügyi Minisztérium Gyermekvédelmi Főosztályát, hogy járuljanak hozzá anyagilag egy új
iskola építéséhez, így az egész kastély a nevelőotthon céljait szolgálhatná. A kért összeget (5 millió
forintot) a minisztérium biztosította, a község félmillióval járult hozzá, így 1973. szeptemberétől már
valóban modern, oktatás céljaira készült épületben folytathatta működését az iskola.
A 60-as évek második felétől sorra jelentek meg a községben a magántulajdonban lévő személy
autók. Modernebb, sátortetős házak épültek, általánossá vált a fürdőszoba, szebbek lettek a bútorok.
Az úthálózat azonban gyalázatosán elmaradott állapotban volt: kövesút csak a falu főutcáján és a
tsz-majorigvezetett. A buszközlekedés az 50-es évekhez képest javult, de így is hátrányos helyzetben
volt a falu. A 70-es évek második felétől kezdődően stagnált az életszínvonal, a járdaépítéseket
leszámítva jelentősebb beruházások nem történtek. A továbbtanuló fiatalok nem találtak a község
ben képesítésüknek megfelelő munkahelyet, tovább folytatódott az elvándorlás a faluból. A 80-as
évek elején felmerült a törpevízmű építésének gondolata, s 1983-ban el is készült.
1989-ben elkészült az új orvosi rendelő és orvoslakás, javultak az egészségügyi ellátás feltételei.
Időközben épült már az új faluház is, amelyet 1990. augusztus 20-án adtak át. Ide került a posta, a
könyvtár, van videokivetítő, a nagytermet pedig különböző rendezvényekre használják.
A társadalmi változások következményeként 1990. szeptember 30-án helyhatósági választások
voltak a faluban: létrejött a kévpiselőtestület, megalakult a község önkormányzata. Ugyanez a
folyamat játszódott le Zicsben és Miklósiban is: a két társközség 1991. június 1-től elvált Nágocstól
közigazgatásilag.
1991. március 15-én községi ünnepélyen emlékezett meg a lakosság a 2. világháborúban elesett
hősökről: nevüket márványtábla őrzi a Hősök emlékművén, amelynek tetejére ismét felkerült a
Turulmadár.
Még ugyanebben az évben megépült az Andocs-Nágocs-Zics községeket összekötő aszfaltozott
út, az ősz folyamán pedig szilárd burkolatot kaptak az utcák.
Az utóbbi években nagyon megnehezedett az élet: községünkben is sok a munkanélküli,
bizonytalan a tsz jövője, munkaalkalom alig van.
A majdnem 900 éves történelme során az itt élő emberek még mindig megtalálták a kilábalás
útját-módját.
Felhasznált irodalom és forrásmunkák:
A magyar református egyház története. Szerk. Biró Sándor és Szilágyi István. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1949.
A Nágocsi Református Egyház irattárának anyaga.
A Somogy Megyei Levéltár Nágocs községre vonatkozó több dokumentuma.
Felhő Ibolya: Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. r. Dunántúl. Akadémiai
Kiadó, Bp. 1970.
Heimatbuch der Nordschomodei. (Geschichte siner deutschen Sprachinsel der Schwäbischen Türkei in
Ungarn.) Redigient von Dr. Antaon Tafferner. Heransgegeben vom Heimatausschuss, München, 1973.
Idősebb emberek visszaemlékezései.
Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv. Kaposvár, 1967.
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Bp. 1978.
Somogy megye múltjából: Levéltári évkönyvek 1-20. Somogy megyei Levéltár, Kvár. 1970-1990.
Szántó Imre: A helytörténeti kutatások elméleti és módszertani kérdései. Kézirat. Tankönyvkiadó, Bp. 1976.
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Csutorás Csaba
NÁGOCS GAZDASÁGA

Községünk területén - a földrajzi adottságoknak megfelelően - a növénytermesztés és az
állattenyésztés adott állandó és viszonylag biztos megélhetést az itt élő lakosságnak. Az ipari
termelés egyoldalú volt - a malmok, szeszfőzde, olajütő és téglaégetők testesítették meg a ,gyári
part.” A téglaégetők - eltekintve a rövid életű római kori és középkori teleptől - a szerényebb méretű
templom, parókia kastély, gazdasági épületek építésének idején működtek intenzívebben. A polgá
ri-paraszti lakóházakat csak a század elején kezdték téglából építeni. A (Petőfi u. végén) működött
a háború végéig a báró és a (Szab. utca végén.) pedig a Párer féle téglaégető.
A környező erdők fái szinte ingyen kínálták a fát a hamuzsírégetés számára. Az erdők fáit piac
hiányában nem értékesítették, ugyanakkor a hamuzsírfőzést és -kivitelt a bécsi udvar is támogatta
a XVIII. század végén, mert a gyáripar keresett nyersanyaga volt. A hamuzsírégető helyét a
H AM UHÁZ név is bizonyítja, ezeken a helyeken a hamuzsírt készítő munkásoknak az un. „hamusbetyároknak” állandóbb jellegű tanyájuk volt, és épületek is álltak itt a főzőüstöknek.
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- A Zichy család utolsó örököse - báró Rubidó Zichy Iván, nyugalmazott, rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter
- 1933-tól nágocsi birtokán gazdálkodik 1944 decemberéig. A község területének 49,9 % 7000
kh-es birtokához tartozott. A fennmaradó részt (2058 kh) 281 egyéni kisbirtokos foglalta el.
A legnagyobb birtok
57 kh 775 öl
A legkisebb birtok
216 öl volt.
Az egyéni kisbirtok csoportja magába foglalt nem paraszti birtokot is. (Egyházak, község
birtokai.)
Sor
szám

Helység

Járás

Összes
terület
kh.

Ebből
kh.

kisbirt
%

Szántó
föld
kh.

Ebből
kh

kisbirtok
%

157.

Mernye

K

4504

2381

52,9

2840

1631

57,4

158.

Bálványos

T

4115

2165

52,6

2918

1437

49,2

159.

Látrány

L

5294

2769

52,3

2785

1666

59,8

160.

Újvárfalva

K

2124

1101

51,8

943

666

70,6

161.

Kaposfüred

K

3419

1761

51,5

2498

1300

52,0
45,7

162.

Patosfa

s

2617

1347

51,5

1474

673

163.

Mosdós

K

3300

1698

51,5

2352

1241

52,8

164.

Kapoly

T

3950

2032

51,4

2329

1497

64,3
50,4

165.

Szabás

N

3123

1597

51,1

1959

988

93.

Tab

T

4486

2981

66,5

3240

2263

69,8

94.

Törökkoppány

I

4472

2970

66,4

2438

2124

87,1

168.

Nagybajom

K

19972

10192

51,0

10382

6015

57,9
99,7

169.

Kisberki

K

965

489

50,7

338

337

170.

Hajmás

K

1937

981

50,6

821

610

74,3

19.

Miklósi

I

1785

1732

97,0

1185

1140

96,2

172.

Karád

T

13010

6535

50,2

7554

4801

63,6

173.

Nágocs

T

4111

2058

50,1

3019

1442

47,8

174.

Szenyér

M

3472

1729

49,8

1588

1055

66,4

134.

Pusztaszemes

T

1740

980

56,3

995

797

80,1

176.

Kaposhomok

K

1833

908

49,5

462

455

98,5

29.

Zala

T

1614

1525

94,5

1246

1179

94,6

12.

Bonnya

2540

2501

98,5

1742

1707

98,0

136.
180.

Andocs

I
I

4988

2789

55,9

3302

1936

58,6

Kőröshegy

T

5916

2877

48,6

2257

1464

64,9

150.

Zics

T

2893

1556

53,8

2423

1305

53,9

182.

Kisberény

L

1291

625

48,4

810

457

56,4

103.

Nagyberény

T

3994

2557

64,0

2459

1774

72,2

184.

Visnye

K

3483

1679

48,2

2002

1032

51,6

185.

Büssü

I

3218

1544

48,0

2229

1080

48,5

186.

Somogyhárságy

s

4506

2138

47,4

1947

1293

66,4

187.

Balatonendréd

T

7513

3532

47,0

3615

2358

65,2

188.

Mernye

S

2284

1071

46,9

1544

673

43,6

A bárói gazdaságban a gabonafélék mellett nagy területet foglalt el a szőlő és gyümölcsös.
A szőlőt inkább a sérsekszőlősi territóriumon, míg a gyümölcsöst a környező gabonafélékre
alkalmatlannak ítélt területekre telepítették. A jutomi oldalban nagy almás és barackos, a SZILASZÓI lapon pedig szilvás volt. A park nyugati oldalán szintén barackos volt.
SÁNDORHAZI intéző az utak mentét diófákkal ültette be.
A (GARAI HÁZ) helyén állt az uradalmi tejüzem (Szauer csarnokos). A feldolgozott tej egy részét
piacon értékesítették, a fennmaradó részt önellátásra fordították.
A kastélytól délre nagy sajt érlelő pince volt. A sajtot füstölték is.
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A megtermelt gabonából a báró saját malmában őrölték a lisztet. A malmot fatüzeléses
szívógázos motor hajtotta. A motorral aggregátort is hajtottak, így a kastélyban és a környező családi
házakban már 1910-es években villany világítás volt. A malom 1928-ban leégett. (A népnyelv szerint
Baivel intéző gyújtotta fel.) A biztosítási összegből egy nagyobb korszerűbb malmot építettek. A 68
LE GANZ motorral már egy nagyobb aggregátort is hajtottak. így már a falut is ellátták elektromos
árammal — az igényeknek megfelelően.
A malom 1962-ig üzemelt, majd lisztcsere telep, keverőüzem lett. Jelenleg a felvásárló bérli.
A faluban működött még egy malom, Fulmer Antalé, szintén fatüzelésesen. Az 50-es évek vége
felé tsz daráló lett.
„Szabadság” Mg. Tsz. Nágocs
Alakulás ideje: 1949
Elnöke: Fábián Lajos, Juhász József, Paska Ferenc, Pál Imre, Torma István.
Taglétszám:
17 fő, 415 fő, 74 fő
206 fő
(1949) (1953) (1957) (1961)
Ebből irodai és egyéb: elnök, agronómus, főkönyvelő, beosztott könyvelő 2 fő, brigádvezető 3 fő,
pénztáros, magtáros, raktáros, főkertész, bérszámfejtő.
Fő tevékenység: növénytermesztés, állattenyésztés.
Melléküzemági tevékenység: igatartás, háztáji szolgáltatás, darálóüzem, fűrészüzem, gyarató,
bognár, kovács, szijgyártó.
Beruházások: 2 db traktor, 1 db tehergépkocsi, kévekötő aratógép 2 db, elevátor motorral 2 db,
baromfitelep, sertésszállás, fiaztató, kocsiszin, magtári gépek, kombájnszérű.
Terület:
247 kh.
1100 kh
(1949)
(1952)
Megjegyzés:
1954-ben kilépések, 1956-ban feloszlik, ugyanakkor 74 fővel névváltozás nélkül újra alakul.
1961- ben egyesülés Rákóczi és Petőfi tsz-el.
1962- től új neve „Új Hajnal” Mg. Tsz.
„Petőfi” Mg. Tsz. Nágocs (1950-51)
Taglétszám: 125 fő
Ebből irodai és egyéb: elnök, könyvelő, beosztott könyvelő, agronómus, 2 fő brigádvezető,
főkertész raktáros, pénztáros (nem függetlenített)
Elnöke: id. Kéri János, Gantner Ferenc.
Fő tevékenység: növénytermesztés, állattenyésztés.
Melléküzemági tevékenység: igatartás, daráló, háztáji szolgáltatás, bognár, kovács, szijgyártó.
Beruházás: kombájnszérű (ezen kívül csak felújítások)
Területe: 450 kh
Megjegyzés:
1954-ben kilépések, 1956-ban feloszlott, 1959-ben újra alakult, 1961-ben egyesül a Szabadság
és Rákóczi tsz-el.
Taglétszám az egyesülés előtti ismert, 1952-ben 200 fő felett.
, 3 éke” Mg. Tsz. Nágocs
1957-ben alakult.
Elnöke: Egyed Ferenc
Taglétszám: 21 fő
Fő tevékenysége: növénytermesztés, állattenyésztés.
Melléküzemági tevékenység: Igatartás, háztáji szolgáltatás, bognár.
Beruházás: nem volt.
Terület: 115 kh.
1958. év végén egyesül a Rákóczi tsz-el.
„Rákóczi” Mg. Tsz. Nágocs
Alakulás ideje: 1957.
Elnöke: Biró Lajos
Taglétszám:
53 fő
74 fő
(1958) (1961)
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Ebből irodai és egyéb: elnök, agronómus, könyvelő, brigádvezető, pénztáros (nem függetlenített)
Fő tevékenység: növénytermesztés, állattenyésztés
Melléküzemági tevékenység: igatartás, háztáji szolgáltatás, daráló, bognár, kovács, szíjgyártó.
Beruházások: 100 férőhelyes tehénistálló, sertésflaztató, gabonafúvó, gépi rosta, kukorica
morzsoló.
Terület: 500 kh.
Megjegyzés: 1958-ban egyesül a Béke tsz-el, 1961-ben egyesül a Szabadság és Petőfi tsz-el.
„Új Hajnal” Mg. Tsz.
Alakulás ideje: 1962
Elnöke: Gantner Ferenc, függetlenített elnökhelyettes: Paska Ferenc volt. Az alakuláskor a
taglétszám 418 fő.
A gazdaság területe
A tsz gazdasági ágai:
a.
/ Növénytermesztés: egy mezőgazdász irányítása alatt 2 növénytermesztési brigád dolgozott
(104-106 fő). Brigádokon belül a családi művelés is folyt.
b.
/ Állattenyésztés: egy állattenyésztő mezőgazdász vezetésével 1 brigád (66 fő) látta el a
munkát.
c.
/ Segéd és feldolgozó üzemek: bognár, szíjgyártó, kovács műhely, gépjavítás, háztáji szolgálta
tás, fűrész üzem.
Építőipari tevékenység, cirokseprő gyártás, diótörő és drótfonó üzem.
A műhelyek egyrészt a gazdaság javítási igényeit, szükségleteit elégítették ki, másrészt a
községben felmerülő igényeket is. A seprűkötő, diótörő, drótfonó tevékenység a tsz tagok holtidőbeli
foglalkoztatását igyekezett biztosítani.
d. / Számvitel, anyag és pénzgazdálkodást 7 fővel rendelkező adminisztratív személyzet látta el.
Termelőeszközökkel való ellátottság:
A tsz megalakulásakor jelentős épület juttatást kapott a Földalapból (a volt uradalmi gazdasági
épületeket). Későbbi beruházások révén a környék egyik legjobban, legkorszerűbben felszerelt
termelőszövetkezete volt.
Gazdasági épületei és építményei három nagyobb telepen voltak:
- központi major
- Rákóczi major
-D i ó s
A juhhodály teljesen különálló, a volt uradalmi major helyén volt.
A tsz gazdálkodásának jellege: a belterjes, egymást kiegészítő növény- és állattenyésztés.
NÖVÉNYTERM ESZTÉS
3374 kh
Összes terület
Ebből szántó
2256 kh
rét
201 kh
269 kh
legelő
gyümölcs
40 kh
szőlő
4 kh
erdő
134 kh
20 kh
fanett
Búza: Mint tervkötelezett növény évente 28-30 %-os vetésterületet (620 kh) foglalt el.
Termesztett fajtái:
Bezosztája I.
189
Fertődi
293
Bánkuti 1201
22
Étoile de
10
B. 1. + F 293
7

kh
kh
kh
kh
kh
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Rozs: 15-20 kh-on kis mennyiségben termelt növény.
Felhasználása: takarmánykeveréknek, zsuppos tetők javítása, kötélnek kézi aratáshoz (3-4 kh)
Őszi árpa: Vetésterülete 250-300 kh. Terméshozama ingadozó volt az elővetemények helytelen
megválasztása miatt.
Tavaszi árpa: kb 100 kh-s vetésterületen - a terméseredménye egyenletes.
Zab: 100 kh alatt.
Kukorica: 300 kh feletti vetésterületen termesztett növény. Betakarítása még kézitöréssel
történt. Művelése: 47 %-on kézi kapálásos, 53 %-on vegyszeres megmunkálást kapott.
Több fajtával kísérleteztek, melyeknek érési ideje különböző, hogy biztosítani tudják az egyen
letes betakarítást.
Burgonya: 80 q/kh átlagterméssel termesztett fajtái: Somogyvári sárga, Kisvárdai Rózsa.
Cukorrépa: 150 q/kh átlag terméssel az átvevőhely távolsága miatt nem tartották gazdaságos
nak.
Takarmányrépa: A Rózsaszínű Bézát 195 q/kh átlagterméssel a közös és a háztáji állatállomány
ellátására termelték.
Napraforgó: Közel 100 kh-on termelték (1968-ban a rossz betakarítási szervezés miatt 6,1 q/kh
termésátlaguk volt.)
Pillangósok: a terület 15 %-át foglalták el. Termesztettek lucernát, vörösherét, és baltacint.
Magfogási eredmények nem kiemelkedőek, de jónak mondható:
lucerna 155 q/kh
vöröshere 100 q/kh
baltacin 397 q/kh.
Az arankás fertőzések kiirtására nagy gondot fordítottak, a foltokat Aratittel kezelik. 1965-ben
a pillangósok 80 %-át kényszerültek kiszántani mezei pocok kártétel miatt.
Olaszcserje: 1967-ben 6 kh-s anyatelepet létesített a gazdaság. Magtermés 4,5 q/h. Felhaszná
lása: 1. Legelőgazdálkodásba vont területek telepítésére. 2. Pillangósokba vetésbe. 3. Távoli vagy
nehéz művelésű területek betelepítésére.
Egyéb növények: 1968-ban 105 kh-ot foglaltak el.
Mák
30 kh
Kapor
40 kh
Őszi takarmány keverék
20kh
Tavaszi takarmánykeverék
10 kh
Szántóföldi zöldség
5kh
Ezek a növényféleségek részint főtermésükkel, részint korai lekerülésükkel, kettős termesztési
lehetőségükkel szolgálták a gazdaságot. E növények egyrészét útkeresés jegyében termesztette a
tsz, mint pl. a kaport. Szerződésben a Darányi Állami Gazdasággal voltak (eredményük 20 kg
kaporolaj/hold).
A vetésterületet növelték.
Elhelyezésüket tekintve e növények a zárt kertben lévő kisebb-nagyobb földterületeken, távol
lévő határrészekben vagy természetadta akadályok miatt nem táblásítható területeken termelték.
Talajerő gazdálkodás
Szervestrágya: A gazdaság istállótrágyázása a 2-6 évenkénti trágyázási forgónak a szalmahiány
és a túlzott háztáji felhasználás miatt kevésbé felelt meg.
Ezen probléma megoldása érdekében:
1. Bevezették a napi trágya szarvasba kihordását és kezelését.
2. Kialakították a gabonaszalma betakarításának leggyorsabb módját.
3. Háztájinként 100 q istállótrágyát használhattak fel.
Evenként a szántóterület 18 %-át trágyázták (156 q/kh). A szarvasmarha állomány fejlesztésé
vel a következő években a 18-19 %-os szervestrágyázást biztosítani tudták, amely már megfelelt a
követelményeknek.
Zöldtrágyázást 1965-ben végeztek utoljára.
Műtrágya: Felhasználása 1967-igbizonyos értelemben az országos keretek függvénye volt. Attól
kezdve emelkedett úgy az összes, mint az 1 kh-ra eső felhasználás (1968-ban 240 kg/kh).
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Rét művelés:
A gazdaság 190-200 kh réttel rendelkezett. A rétek általában üde, nedves részeken terülnek el.
A 60-as évek végén megkezdték a gépi letakarítást, ennek érdekében javítási munkákat végeztek
saját erőből, valamint a TABI VÍZGAZDÁLKODÁSI és TALAJVEDŐ TÁRSULATTAL a rétek
vízrendezését 1966-67-ben elvégezték. így már 160-170 kh-t az időjárástól függetlenül géppel tudtak
kaszálni. A fennmaradó 20-30 kh-t a családi művelés formájában kézzel végezték el. Á fűhozam
értékelés a statisztikai hivatal 1963-as felmérése alapján: Édesfüvek 19,6 %, savanyúfüvek 80,4 %-ot
tesznek ki. A kapott takarmány értékét jelentősen befolyásolja ez az igen kedvezőtlen arány, mert
a takarmány - bár mennyiségileg számottevő - minőségét tekintve kevés lehetőséget nyújt.
A rétek akkori állapotát azzal lehet magyarázni, hogy az 1930-as vízrendezéstől 1967-ig terjedő
időben javítási munkálatokat nem végeztek. Az elhanyagolt vízfolyások alakították ki a kedvezőtlen
talaj szerkezetet és növényflórát.
Legelő művelés:
Kb. 270 kh legelőterület állt az állattenyésztés rendelkezséére. A sávosan adagolt - mozgatható
villanykarám segítségével - legeltetési technikát alkalmazták. Alkalmazták még a szabad legelte
tést, szakaszos legeltetést, továbbá a napi adagolt legeltetést.
Szőlő és gyümölcsös
A gazdaság 41 kh ilyenirányú szórvány területtel rendelkezett. Ebből 4 kh szőlő, 1 kh almás, 5
kh őszibarackos összefüggő rendszert alkotott. Ez a volt uradalmi gyümölcsös. Benne a fák nagy
része elöregedett, hiányos. Pótlásukat már nem is tervezték. A zártkertben 7 kh szilvás terület
értéktelen sárga és kék szilvából áll, pálinkát főztek belőle. Jelentősebb a 23 kh-t kitevő diós. Ennek
a diósnak nagy része a gazdaság útjait szegélyezte. Életkorát tekintve az 50-60 éves fákat a 80-as
években kivágták. A 4 kh szőlőterület évente mintegy 23-30 q csemegeszőlőt biztosított a gazdaság
számára, amit a piacon értékesítettek, a fennmaradó termésből 35-45 hl bor termett.
Erdő művelés a 9 kisebb erdőpásztából álló erdőterület - 137 kh - , amely a gazdaság szerfa és
tüzelőanyag szükségletét a kitermelhető hányad kicsisége miatt biztosítani nem tudja.
Állattenyésztés: Az állatállomány fajai: szarvasmarha, sertés, ló, és a juh.
Szarvasmarha a meglévő férőhely alapján megoldható lett volna a tenyésztés felfuttatása, de
ehhez azonban a vetésterület kisebbmérvű átalakítását is el kellett volna végezni. A gümőkrómentes
állományukba idegen helyről nem akartak állatot behozni.
1968-ban pl. egy tehén után 2,61 liter tejet ért el a gazdaság (járási átlag 2,171 volt). 1968-ig
kézzel fejtek. 1968 második negyedében megépült 98 férőhelyes tehénistálló már fejőgéppel került
átadásra.
Foglalkoztak szarvasmarha hizlalással is.
1964-ben
112 db
1968-ban
68 db
1970-ben
120 db
A tejkezelés a gazdaságban megoldott. A tejcsarnokot a községtől vették át, A háztájiban termelt
tej gyűjtését is a tsz végezte.
Sertés: A kocaállományt nem kívánták 100 db fölé emelni, a hízók számát viszont igen. A hizlalás
céljából a fehér magyar hússertést tartották.
1964-ben
728 db
1968-ban
927 db
1970-ben
1180 db-ot értékesítettek.
Ló: A lótenyésztést 87 ló képezi, ebből 72 db felnőtt igásló, 12 db különböző korú csikó, 50-55
%-os fejlesztést terveztek.
Juh: Tenyésztésük a gazdaság távollevő részein, a volt uradalmi hagyaték hodályban történt.
Elsősorban a közös legelők és idénylegelők kihasználására alapozott a juhászat.
Az állomány nagyságát nem növelték, jól képzett szakemberek hiányában.
Az állatok kondíciója minden állattenyésztési ágazatnál jó volt. Az állatok gondozottak voltak,
az istállók tiszták, a telephelyek környéke rendezett, így balesetből, fertőzésből eredő kár minimális
volt.
Gépesítés és fogatgazdálkodás: A gazdaság gépellátottsága 15 db erőgép és 13 traktoregység. A
növénytermesztés minden ágában igyekeztek a korszerűbb gépesítést bevezetni. A közúti forgalom
ban, a 3 vizsgázott erőgép és 3 gépkocsi a szállítási igényeket maradéktalanul kielégítette.
A 72 db igáslóból 24 pár a növénytermesztésben, 3 pár az állattenyésztésben, 3 pár vezetéshez,
1 pár daráláshoz volt állandóan beosztva.
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Munkaerő és bérgazdálkodás: A tagság létszáma 1965-tól lassú csökkenést mutatott (oka
valószínűleg az SZTK díj fizetése.) Ez a folyamat az új tsz törvény hatására megállt, 1968-tól a
létszám nő.
A munkadíjazás terén éveken át a nádudvari módszert követték: teljes munkaegység + prémium
az összes termés bizonyos %-ban. 1966-tól a tiszta munkaegységes rendszert alkalmazták. A
munkaegység értékének alakulása 1965-ig emelkedést mutatott, ettől kezdve stagnált, 1968-ban 40
Ft-os munka egységgel zárták. Egy munkanapra jutó jövedelem 76,85 Ft volt (járási átlag 58,81 Ft).
Alkalmazotti munkabér címén 122.000 Ft-ot fizettek ki.
A forgóvagyon növekedése állandó jellegű, minden évben 3-400 millió Ft nagyságrendű volt. A
termelőszövetkezet hitel állománya 1968-ban 980 millió Ft, ebből 1969-ben 800 millió Ft esedékessé
vált.
Háztáji gazdaságok 1962-1972
A termelőszövetkezet 279 kh-t biztosított tagjai számára a háztáji műveléshez. Az állattartás
erőteljes volt. A kialakult hagyományok is az állattenyésztést segítették. Az állomány 1968-ban
szarvasmarha
268 db
sertés
1228 db
juh
160 db
A sertéstenyésztés az akkori kormányintézkedések hatására jelentősen fellendült, termelésre
buzdított a közös értékesítési lehetőségek és a tápjuttatás.
Szarvasmarha: 20 % állandó növekedést mutatott a tíz éves időszak.
J u h : n e m számottevő (50-60 anyajuh)
Baromfi: tenyésztésre átlagos, családi felhasználásra
A növénytermesztés túlnyomóan a kukoricára épült. Jelentős még a burgonya és a kukorica
közti bab.
A terület nagy hányada szőlő (70 kh) még a község keleti oldalán lévő zártkerben (Öreg-hegy)
van. Területéhez mérten az árutermelésben elenyésző a szőlőből származó bevétel. (Fajták még ált.
direkttermők.)
Jelentős a szórvány gyümölcsösökben a meggy, szilva, dió, és alma. Ezek kisebb részben
eladásra kerültek, zömmel pedig önfogyasztásra.
A termelőszövetkezet a háztáji gazdaságot szükségletének megfelelően látta el istállótrágyával
(100 q/év). A háztáji föld 1 kh-jának megműveléséért a tsz 270 Ft-művelési költséget vetett ki.
Minden olyan szállítási munkát, amely az osztalékot terhelte, a tsz ingyen végezte. A felmerülő egyéb
fuvarozásokra fogatmunkát kocsissal 19 Ft-ért, kocsis nélkül 16 Ft-ért, vontatót 30 Ft-ért biztosított
óránként.
A háztáji állomány ellátására az előző évi munkaegységnek megfelelően - évente 100 munka
egységre 40-öl pillangós területet mértek ki, melyet a gazdaság pillangós átlagtermésének megfele
lően az osztalék terhére írtak.
A gazdaság főbb beruházásai a következők voltak. Vásároltak hét traktort, három teherautót,
két cséplőgépet, négy kombájnt és egy mobil terményszárító berendezést. Felépült a szarvasmarha
istálló, kettő növendékmarha istálló, sertésszállás, kettő fiaztató, a juhhodály, mérlegház, vágóhíd,
vasvázas terménytároló szín, üzemanyag tároló. Öt kukorica góré és két szénaszárító berendezés.
Megépült a víztároló (halastó) is.
1973-ban egyesült Nágocs, Zics, Miklósi Tsz.
Új neve: „Új Élet” Mg. Tsz. Nágocs
„Új Élet” Mg. Tsz. Nágocs
Alakulás ideje: 1973.
Elnöke: Fulmer Antal, Barcsanics István, Sasvári Attila
Taglétszám:
788 fő 340 fő
(1973) (1992)
Ebből irodai és egyéb: elnök, függetlenített elnökhelyettes, függetlenített ellenőrző bizottság
elnöke, főkönyvelő, főagronómus, 3 fő főágazatvezető, 5 fő ágazatvezető, 2 fő brigádvezető, 1 fő
üzemvezető, 4 fő beosztott könyvelő, 2 fő bércsoport, SZTK ügyintéző, titkárnő, jogtanácsos, személy
zeti vezető, függetlenített párttitkár, energetikus, műhelyvezető, 4 fő raktáros, 2 fő mezőőr, rendész,
pénztáros, háztáji ügyintéző.
Beruházások: Cipőüzem, üzemi utak, gépjavító műhely, terménytárolók (500 vagon), terményszárító üzem, mérlegház, juhtelep, tehergépkocsi 14 db, traktor 18 db, kombájn 14 db, személygép
kocsi 3 db, terepjáró személygépkocsi 3 db, mikrobusz 4 db, autóbusz 2 db, szolgálati lakás építés 5

48

db, vásárlás 6 db, faüzem, tápkeverőüzem, gabona tisztító-csomagoló üzem, baromfitelep, interven
ciós szarvasmarha telep, melioráció.
Fő tevékenység: növénytermesztés, állattenyésztés.
Melléküzemági tevékenység: gépjavítás, cipőgyártás, faipari tevékenység, kereskedelem, táp
keverés értékesítés, felvásárlás, szállítás, háztáji szolgáltatás.
Terület: 4022 hektár.
1991. év adatai
A rendszerváltás, a mezőgazdaság alulfinanszírozása erősen rányomta bélyegét a gazdaság
stabilitására is. (Somogy megyében 76 szövetkezetből 53 veszteséges lett 1991-ben.) Mindez annak
ellenére, hogy a termések jók voltak.
A szövetkezet taglétszámából 100 fő aktív dolgozó, ebből 14 fő volt, illetve van munkanélküli
segélyen. Ebből nagy százalék a cipőüzemi dolgozókból adódik, 15 dolgozónak felmondtak, 12 tsz
tagnak megszűntették a munkaviszonyát, 10 főt korkedvezményes nyugdíjba engedtek el.
Gazdálkodás 1991-ben
Az év folyamán a felhasznált anyagok, az energia árai mintegy 50 %-al emelkedtek, ugyanakkor
a gazdaságban termett termékek árai stagnáltak, vagy csökkentek. Az értékesítés és a kifizetés
hosszasan elhúzódott, így nem csoda hát, hogy év végére csőd szélére kerültek, amelyet azonban
sikerült kivédeniük.
Költségnövekedésük az előző évhez viszonyítva:
millióra nőtt (u.a.mennyiség)
7,7
Növényvédőszer 6,1 millióról
2
millióra nőtt
1,1 millióról
áramdíj
millióra nőtt
6,7
5,5 millióról
alkatrész
6,4
millióra nőtt
5 millióról
vetőmagok
millióra nőtt (repülőgép, KSZE jav. stb.)
2 millióról
3,6
szolgáltatás
Egyedül a műtrágya költség nem növekedett, mert sokkal kevesebb műtrágyát használtak fel.
Nőtt a fóldjáradék, a háztáji kukorica, a fogyóeszközök, az egyéb anyagok költsége, de legna
gyobb értékben az energia, 13,7 millióról majdnem 18 millió forintra.
E nagyságú költségnövekedés miatt az előző évek 25 milliójával szemben 30 millió Ft hitelt
vettek fel, és így az átlagos 4 milliós bankkamat helyett 7,7 milliót kellett kifizetniük. Ugyanakkor
az önköltséget az előző évi 118 millió Ft-ról 114 Ft-ra csökkentették.
1991. évi termelés részletezése
Növénytermesztés vonatkozásában az említett költségnövekedés és a termékek árcsökkenése
miatt a fedezeti eredmény is csökkent mintegy 13 millió Ft-al és így 24,5 millió Ft lett, mely nem
bírta ellensúlyozni a gazdaság általános költségeinek növekedését.
Búza egészen júniusig rekordtermést mutatott, de a júniusi aszály beszárította a szemeket és
az aratáskori állandó esőzés nagymértékben rontotta a minőséget.
így az ár is csökkent, egy része csak takarmánybúzaként került értékesítésre. A 20 milliós
árbevétel mellett 9 milliós fedezeti összeget hozott.
Őszi árpa sem hozta a várt eredményt, a 6 milliós árbevétel 2 millió fedezeti eredményt hozott.
Zabot 114 ha-on termeltek, de mire learatták, sokszor megázott, kipergett, és így 3 tonna/ha-os
termésük volt, amit nagyon gyenge áron sikerült eladni.
Repce sem érte el a tervezett szintet és eladása is nehézségekbe ütközött, mivel nem érte el a
szabványos olaj szintet, de még nyereséges volt.
Borsó sokszor megázott és megsült, egy részét már le sem tudták takarítani, az elszíneződés
miatt nehéz volt értékesíteni és csak áron alul. Egyértelműen veszteséges lett 633 ezer Ft-al.
Napraforgó, mely sokáig nagyon jól mutatott, sajnos nagyon elgyomosodott és ez csökkentette
a termést és a betegségek is nagyon megtizedelték, így 12 milliós árbevétel mellett 3 milliós
eredményt produkált.
Kukorica termesztésük pont a nyári esőzések miatt kiváló lett (7 tonna/ha). Mivel a belföldi
piacra nem kellett a kukorica, csak exportra, így még tárolnak mintegy 300 vagonnyi mennyiséget.
Bartel üzletként gázolajért cserébe mintegy 140 vagont még az ősszel sikerült elszállítani. A 34
milliós árbevétel mindössze 9 millió Ft fedezeti összeget hozott.
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Termelt növények
Búza
Repce
Napraforgó
Arpa
Borsó
Kukorica

hektárra kivettett eredményessége
286
11590 Ft/ha önköltség
870
5700 Ft/ha
1090
5500 Ft/ha
337
6600 Ft/ha
1390
3100 Ft/ha
468
10800 Ft/ha

Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q

Az állattenyésztésben gyakorlatilag csak liba volt, de ez sem volt eredményes. 1 turnussal
nagyobb volt az elhullás a megengedettnél. Ugyanakkor a takarmányárak emelkedtek így a 8,2
milliós árbevétel mellett 700 ezer Ft veszteség keletkezett.
A BOV, mely csődbe ment, még tartozik 43 millió Ft-al.
A háztáji ágazat teljesen csődbejutott, s a tejbegyűjtő vesztesége miatt a veszteség 200 ezer Ft.
Összegezve: Az 1991. évi gazdálkodásuk eredménytelen volt, hisz 104 millió Ft-os árbevételük
kel szemben 115 millió Ft volt a költségük, így a mérleg szerinti veszteségük 11.218 mililó Ft lett.
Ezt a veszteséget, mivel az előző években tartalékot gyűjtöttek, így saját erőből le tudják
rendezni. Az 1989-évi befizetett nyereségadóból mintegy 3,3 milliót visszakapnak.
Felhasznált irodalom és forrásmunkák:
Magyarország gazdasági földrajza: Főiskolai jegyzetek.
Fényes Elek: Magyarország Geographiai Szótára (1851)
Takács Éva: A Somogy Megyei Erdők Törzskönyve (1978)
SimonfTy Emil: Földművelési rendszer Somogy megye északi részén 1728-ban.
SimonfTy Emil: Somogy megye mezőgazdasági földbirtokstrukturájának néhány kérdése 1935-ben.
Benda Gyula: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban.
-N á g o c si Tsz zárszámadás jegyzőkönyvei (1964-1991)
Erdősi Ferenc: Somogy megye építőanyag-iparának fejlődése és szerkezeti átalakulása a XIX. sz. végétől
napjainkig.
Király Lajos: Somogy megye földrajzi neveinek helytörténeti tanulságai.
Itt élő emberek visszaemlékezései:
- Balogh János
- Mireider Pál
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Bíró György
A NÁGOCSI REFORMÁTUS ISKOLA TÖRTÉNETE

A református egyház a hit erősítése és terjesztése végett szinte minden gyülekezetnél tartott
fenn iskolát, amelyben többnyire a lelkipásztor volt a tanító.
A nágocsi református egyházközség megalakulása az 1600-1610 közötti időszakra tehető.
Telkük ugyanazon a helyen volt, ahol ma a templom található. Zsinati jegyzőkönyvekből tudjuk,
hogy voltak lelkipásztorok, kellett, hogy legyen istentiszteleti hely is. Erre a célra kezdetben az
iskolát használták. Működéséről szinte semmit sem tudunk, létére azonban különböző dokumentu
mok utalnak. 1716. szeptember 3-i levelében gróf Volkra János veszprémi püspök tudatta a nágocsiakkal, hogy ezután az andocsi Szent Ferenc-rendi plébániához tartoznak. Ók azonban húzódoztak,
ezért 4 évvel később Madarász László megyei alispán nagyon kemény hangú levélben figyelmeztette
őket, hogy az andocsi plébánosoknak ugyanúgy kötelesek fizetni és engedelmeskedni, mint „a nálok
lévő Pápista Mesternek.” Két évvel később pedig szerződésben kötelezték a református közösséget,
hogy többé sem prédikátort, sem „Mestert” nem fogadnak fel.
Az iskola állagára csak következtetni tudunk: valószínűleg karóból, vesszőből font, sárral
tapasztott, nádfedeles vagy zsuppos tetővel fedett helyiség lehetett, mely egyaránt szolgált istentisz
telet és oktatás céljára.
A következő évtizedben alapvetően megváltozott a helyzet a faluban. A németek betelepítése
következtében mind a nyelv, mind pedig a vallás tekintetében kisebbségbe kerültek a reformátusok.
1781-ben megjelent II. József türelmi rendelete, amelynek hatása Nágocsra 4-5 év múlva ért el.
1785-ban a közösség visszakérte Zichy József földesúrtól a régi egyházi telket, amelyen a következő
években felépítettek egy prédikátori házat és egy „oskolát”. Templomépítésre ekkor még nem kaptak
engedélyt és a prédikátornak papi funkciót nem volt szabad végeznie. Később azonban erre is sor
került, s 1814-től szétvált a lelkészi és tanítói foglalkozás. Ez utóbbira a pápai református gimnázi
umból fogadtak fel időről-időre néhány évfolyamot végzett fiatalembereket, un. preceptorokat, akik
némi anyagi gyarapodás reményében vállalták a tanítást, hogy később folytatni tudják tanul
mányaikat. Mivel azonban nem voltak képzett szakemberek, a presbitérium nem fizette őket
megfelelően. Ének kövekeztében a preceptorok szinte évenként cserélődtek, ritka volt az olyan, aki
két évig kihúzta. Az 1814-1857 között eltelt 43 év alatt 31-en működtek az iskolában.
Az első két évtizedben 20-30 között alakult a tanulólétszám, később folyamatosan nőtt, az
1850-es években meghaladta az 50-et. Az 1816. július 4-én megtartott egyházmegyei látogatás
jegyzőkönyvéből hozzávetőlegesen rekonstruálni lehet az iskola működését: „1. A helység neve:
Nágocs. 2. Afiliákneve: Zics55 (nem járnak Nágocsra) 3. Avizitációideje: 1816. jul. 4 .4 . A gyülekezet
lélekszáma: 184. 5. A tanító neve: Patkó István. 6. Hol végezte tanulmányait a tanító: Pápa. 7. Hol
szolgált előtte: -. 8. Mióta szolgál helyben: 1815. 9. Nótáriusi munkát végez-e: -. Milyen tantárgyakat
tanítanak: a. olvasás b. írás. c. számtan d. vallás e. ének f. egyéb. 11. Milyen tankönyveket
használnak: Látzai Szabó katekizmusa, Hübner História, Osterwald: Kis história. 12. Az iskolába
járók száma: a. fiúk: 22. b. lányok: 23 c. Összesen: 45. 13. Mikor járnak iskolába: Csak télenjárnak.
14. Az iskolaépület állapota: Meglehetős, nem a legtágabb épület a gyermekekhez képest.”
Más jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a 45-ös tanulólétszám nem a ténylegesen iskolába járókat
jelenti, hanem a tankötelesekét. A gyerekek csak télenjártak iskolába, fűtésre maguknak kellett
egy-egy db fát magukkal vinni. Viszont télen is gyakran hiányoztak, mert rendszerint erre az
időszakra estek az esküvők és disznótorok. A preceptorok kántori teendőket is kötelesek voltak
ellátni: javadalmazásukat eleinte 30 krajcárban állapította meg a presbitérium, de kapott az
egyházközségtől gabonát, fát, bort és szántóföldet is, amelyet az egyházközség művelt meg. Nem
egyszer az is előfordult, hogy a preceptor még a tél beállta - tehát a tényleges tanítási időszak kezdete
előtt-odébbállt. Nem csoda hát, ha gyakori jelenség volt, hogy a 12 évesen ágendázó (konfirmálkodó)
gyermek nem tudott olvasni. Könyvek nagyon hiányosan voltak, gyakran arra utasították a tanító
kat, hogy valahonnan másoljanak legalább a saját számukra egyet. A Külső Somogyi Egyházkerület
1834. április 3-4-én tartott gyűlésén pl. a következőket határozták: „Az Oskolákról való ez alkalom
mal elöl jött beszédek következésébenn szükségesnek látszik a T. T. Oskola Visitator Urakat
következendőkre figyelmeztetni: A* Tanítóktól szorgossan meg kívánják a’ könyvnélkül való kérdé
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zéskedést; nem tartván mindazonáltal hibának, ha a' közben jött beszédkor, eltévesztvén a dolgok
egybe köttetését, néha a könyvbe tekintenek.”
1832-1850 között Borzovai Kalós Károly volt az egyházközség lelkipásztora. Művelt ember
lehetett, aki látta, hogy a szülőket sokszor akaratuk ellenére is kényszeríteni kell a gyermekek
iskoláztatására. Működése idején vált az iskola igazi iskolává: rendszeressé vált a tankötelesek
beiratása, 1850-ben már 56 volt a létszám. Folyamatosan tataroztatta az „oskolaszobát”, állandósí
totta a tanítók javadalmazását. Jó kapcsolatban volt a földesúrral, akitől többször kapott segítséget
a templom és a parókia karbantartásához. Nyakas hívei ugyan gyakran berzenkedtek a regulázásért,
de a kor követelményei elől már nem tudtak elzárkózni. A vármegyei hatóságok is egyre nagyobb
követelményeket támasztottak az egyházi iskolákkal szemben is, másrészt viszont a katolikus iskola
sokkal jobb körülmények között működött.
Az egyházközség pénzügyei is jobbra fordulhattak, mert 1853-ban megvásárolták a „Gál-féle”
telket (jelenleg Dózsa Gy. u. 23.), ahol aztán 1856/57-ben felépítették az új iskolát. Voltaképpen egy
3 szoba-konyhás tanítólakás volt, amelynek utca felőli oldalán alakították ki az osztálytermet. A
mintegy 36 m2 alapterületű iskola felszerelése: két térkép, 1 foldgömb, 1 fekete tábla, 1 szekrény,
24 falitábla, 20 kötet könyv.
1858-ban rendes (díjleveles) tanítói állást szerveztek, s 1858. február havában Balogh Györgyöt
felfogadták tanítónak. Pénzbeni és természetbeni javadalmazásáról úgy gondoskodtak, hogy abból
családját el tudja tartani. 21 éven át volt az egyházközség kántortanítója: tevékenységét közmegelé
gedésre végezte. Nyugalomba vonulása után fiát, Balogh Józsefet alkalmazták.
1868-ban megjelent hazánk első népoktatási törvénye, amely egyebek között előírta az iskolák
kötelező felszereltségét, létrehozta az állami tanfelügyeletet, kötelezővé tette a 6 osztály elvégzését.
A Somogy Megyei Tankerület Felügyelősége 1872. évi vizsgálata alapján a következőket regisztrálta
az iskoláról: „Az épület középszerű; tanterem elegendő; felszerelés igen hiányos; mulasztás kevés;
ismétlő iskola van; tornatér nincsen; faiskola nincs.”
A felszerelés gyarapításának az volt az akadálya, hogy ebben az időszakban már az új templom
építésére takarékoskodtak.
Bár a legfontosabb tantárgy továbbra is a vallás- és erkölcstan volt, egyre nagyobb szerepet
kaptak a közismereti tárgyak. Ezek oktatásához viszont nem voltak biztosítva a megfelelő színvo
nalú tankönyvek és szemléltető eszközök. A tanítói lak javításához a királytól kértek (és kaptak) 100
forintot. Nagyon sok múlott a tanító lelkiismeretességén. Balogh József megfelelt az elvárásoknak:
35 évig volt az iskola tanítója és a felekezet kántora - közmegelégedésre. Apa és fia 1858 és 1914
között, tehát 56 évig szolgálták a nevelés ügyét Nágocson, munkájuk eredményét generációk sora
őrzi.
Az 1914/15-ös tanévtől kezdődően 3 évig Bocskár Ferenc volt a tanító: rendkívül szigorú ember
volt. Őt követte egy tanévre Molnár István, majd Székely Zoltán 1918-1927-ig. A presbitériumi
jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy a megüresedett állásokra kevesen jelentkeztek, mert kevés
volt a tanító számára biztosított javadalom. Folyamatosan csökkent a tanulólétszám: sok családban
csak egy gyermek volt, így 1924-ben már csak 28 elemi és 10 ismétlő iskolás járt. A különböző egyházi
és állami tanfelügyelői vizsgálatok állandóan kifogásolták az iskola hiányos felszereltségét. Amikor
a tanulólétszám 20 alá csökkent, megszűnt a tanító állami javadalmazás-kiegészítése. Az egyházközség viszont egyre nehezebben tudta biztosítani a növekvő kiadásokat, így felmerült egy felekezetektől független - községi iskola gondolata. Ebből azonban nem lett semmi.
Székely Zoltán utóda, Bátory Szendeline 1928-tól 1942 októberében bekövetkezett haláláig volt
az iskola tanítója. A tanulólétszám 25 körül alakult. 1941/42-ben beindult a 7. osztály, majd a
következő tanévben a 8. A református vallású lakosok aránya tovább csökkent: 1941-ben az 1220
főből már csak 211 volt. Előfordult olyan is, hogy református szülők a katolikus iskolába Íratták be
gyermeküket. Bátory Szendeline halála után Vrannay János lelkészt katonai szolgálatra hívták be:
a helyébe érkező László Tibor segédlelkész egyszemélyben látta el a lelkészi és tanítói teendőket.
1944. szeptember 3-án kezdte el működését az iskola utolsó tanítója, Török Károly. A háború
után történt egy kísérlet az iskolák egyesítésére, de ismét meghiúsult. Pedig a megváltozott politikai
viszonyok között a katolikus iskola önálló működése is egyre nehezebben volt biztosítató. 1948-ban
aztán a XXXIII. te. kimondta az iskolák államosítását, s ezzel a Nágocsi Református Iskola véget
ért.
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Bíró György
A NÁGOCSI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI NÉPISKOLA
TÖRTÉNETE

A katolikus iskola létrehozása szoros összefüggésben van Nágocson a német telepesek megjele
nésével. A velük kötött szerződés biztosította számukra egyebek között az iskoláztatás jogát is.
Az 1733. évi püspöki látogatás még azt állapítja meg: „ludimagister nincs”, de az 1749. évi idején
már Johann Miller tanító javadalmazásának ismertetésén túl azt is megállapítja: „A gyerekek
tanításának eleget tesz mind az írás-olvasás, mind a hittan tanításában.”
Az 1757. évi egyházmegyei vizsgálat jegyzőkönyve szerint Nágocson: „fából épült templom,
iskolaház van, német tanító van.”
A katolikus iskola tehát az itt letelepedett németek iskolája volt. A tanulók túlnyomó többsége
csak télen látogatta vagy még akkor sem. Az 1771-es adatok szerint 97 fő 6-10 éves gyermek volt a
faluban, közülük 82 katolikus. Mégis, 1773-ban, amikor Hautfest József volt a tanító, 15 főben adták
meg a tanulók számát.
Az 1778. évi látogatáskor már Lederer György volt tanító, s itt olvashatunk először az épületről:
,A ház fából épült, agyaggal van bekenve. Van benne: 1 szoba a tanító saját lakására, egy másik az
iskolásgyermekeknek, 1 konyha és 1 kamra. Elég jó állapotban van. A fenntartása a helyi lakosok
kötelessége. Megjegyzés: Ügyeljenek rá, hogy azokat a gyerekeket, akiknek szülei annyira szegé
nyek, hogy nem tudják fizetni a tandíjat, a ludimagister ingyen tanítsa.”
Az iskolamestert a plébános fogadta fel a foldesúr és a hívek hozzájárulásával. 1791-ben Winkler
József lett a tanító, aki mind az isteni szolgálat végzésében, mind az ifjúség nevelésében alkalmasnak
bizonyult. Neki kellett ellátni a községi jegyző feladatát is. 1815-ben már 60 gyermek látogatta az
iskolát, közülük 18-an nyáron is. Külön padsorban ültek a lányok és fiúk; ez a gyakorlat mindvégig
fennmaradt az iskolában. A tanító javadalmazása részint pénzben, részint terményekben és szolgál
tatásokban történt: ha nem is biztosított gondtalan életet, de biztos megélhetést jelentett.
Az 1806-ban megjelent „Ratio Educationis” segédtanító tartását is elrendelte, erről a tanítónak
kellett gondoskodnia. Winkler József saját fiát alkalmazta: eképpen nem kellett idegen személyt
eltartani a családban, arról nem is beszélve, hogy a gyermek kitanulta apja mellett a mesterséget,
így aztán, amikor 1822-ben az apa meghalt, a fiát, Winkler Istvánt választották meg mesternek.
1845-ben a helytartótanács új népiskolai rendtartást adott ki „Magyarország elemi tanodáinak
szabályai” címen. Előírásait Nágocson könnyű volt megtartani, mert a szükséges személyi és tárgyi
feltételek a megyei átlagot meghaladóan biztosítva voltak. Az 1857. évi megyei felmérés jegyzőköny
ve szerint már 95 gyermek járt iskolába. Az oktatás délelőtt 3 óra és délután 2 óra hosszat tartott.
Ebben az időben már 3 szoba-konyhás lakása volt a tanítónak, s a lakáshoz különböző gazdasági
épületek is tartoztak. Bővült a tantárgyak köre, elvileg létezett már „honi történelem”, „világ és
földisme”, „természettan és r^jz” is. Winkler István azonban elpanaszolja, hogy minden tantárgyat
képtelenség tanítani, mert sok gyerek továbbra is csak télen jár iskolába. Édesapja nyomdokain
járva saját fiát is tanítónak nevelte, lányát pedig segédtanítójához adta feleségül. 1870-ben meghalt,
s utódjául vejét, Sády János tanítót nevezték ki. (Fia Miklósiban lett iskolamester.) Sády János
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett, s már 1856-tól segédtanítóként működött. Az utolsó 4 évben
gyakorlatilag egyedül csinált mindent, mert Winkler István ágyhoz kötött beteg volt.
Az 1868-as népoktatási törvény előírta a 6-12 éves gyermekek mindennapos iskolai, 12-15 év
között ismétlő iskolai tankötelezettségét. Meghatározta az elemi népiskolákban tanítandó tantár
gyakat; a heti kötelező óraszámot a mindennapi iskolában 20-25 órában, az ismétlő iskolában pedig
heti 5, nyáron 2 órában állapította meg.
Az újonnan felállított állami tanfelügyelet az oktatómunka egységesítésére törekedett. Az
1872-es megyei felmérés szerint a nágocsi katolikus iskoláról a következőket állapította meg: „Az
épület jó; tanterem tágas; a felszerelés teljes; mulasztás nincs; ismétlő iskola van; faiskola nincs.”
A már 6 osztályos iskolában 90-95 gyermeknek 5-6 tantárgyat tanítani képtelenség lett volna.
Ezért Sády tanító úr a „Bell-Klancaster” féle kölcsönös tanítási módszert alkalmazta, amelynek
lényege, hogy a tehetségesebb tanítványokat bevonta a kisebbek tanításába. Segédtanítói idejét is
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beszámítva 41 évig működött az iskolában, s vele kihalt az a Winkler-dinasztia, amely 1791-től
1897-ig, tehát több mint egy évszázadon keresztül nevelte a nágocsi katolikusokat.
1897. szeptemberében Eisennagel György vezette már az iskolát. Megnőtt az oktatás iránti
igény: a faluban kialakult egy olyan réteg, amely mindenképpen szerette volna továbbtaníttatni
gyermekeit. A községbe betelepült zsidó családok meghonosították a kereskedelmet, gyermekeik
taníttatását félig-meddig maguk oldották meg. A mai Petőfi utca közepe táján működött egy
,féllegális” zsidó iskola is, gyermekeik magántanulóként voltak bejegyezve a katolikus iskolába, ahol
év végén vizsgát tettek. Mind kitűnő eredménnyel. Egyre égetőbb szükség volt második tanerő
bevonására: ehhez azonban új lakást kellett volna építeni. Ráadásul az iskolába beiratkozó elsősöket
előbb meg kellett tanítani magyarul, mert csak németül beszéltek. Eisennagel György nem is ért rá
foglalkozni az ismétlősökkel, akik lassan elmaradoztak. 1902-ben Erdélyire magyarosította nevét.
A századforduló után új orvoslakást építtetett a község (a mai varroda), és az iskola tőszomszédsá
gában lévő lakást tanítólakásnak nyilvánították. A régi iskolát átalakították két tanteremmé,
amelyek mellett volt még egy szoba a második tanító rendelkezésére. Az 1906/07. tanév már két
csoporttal indult, de az új tanítóként alkalmazott Gajdosi Jenő rövidesen távozott. Utódja Fulmer
János lett, aki 1907. novemberétől működött: ő tanította az I-II. osztályosokat; Erdélyi György pedig
a III.-VI. osztályosokat. Fulmer János is magyarosíttatta nevét Faludira. 1912-ben elköltözött,
utódja Domby József lett, de őt behívták katonának. Erdélyi György ismét egyedül tanított, de már
ő sem sokáig: 1915-ben hirtelen meghalt. Megbecsült ember volt a faluban, aki nemcsak tudásával,
de emberséges magatartásával és közéleti tevékenységével is kivívta a tiszteletet. Az általa vezetett
dokumentumok sokat elárulnak elveiről. A naplók fedelén aláírása alatt mindig „kántortanító”
szerepel, de gyermekei gondviselőjeként következetesen „néptanítódként adta meg foglalkozását.
Sajátkezű bejegyzései szerint gyermekei magyar anyanyelvűek, németül nem beszélnek, s az
iskolában sem tanulnak. Ez azért kissé túlzás volt, hiszen később az ő fia tanította a német nyelvet
az iskolában. Az ok, hogy miért állította ezt mégis, ugyanaz, mint amiért magyarosíttatta nevét:
,Magyarországon élünk, magyar kenyeret eszünk, magyarok vagyunk” - szokta mondogatni, ha a
témáról kérdezték.
1915-től Schmidt István lett az új kántortanító, s mivel Domby József már nem tért vissza, az
I-II. osztályosokat Hajós (Hoss) Endre plébános tanította - egészen 1920-ig.
1920-1922 között ismét két tanítója volt az iskolának. Schmidt István tanította a III-VI.
osztályosokat, Nagyné Hartnagel Mária a kisebbeket. A tanítónő férje gépész volt az uradalomban,
1922-ben azonban elköltöztek, s így Schmidt István magára maradt.
1924. áprilisában Kőszeghy Irén tanítónő pályázatát fogadták el, aki 3 évig volt az iskola
tanítója. 1928 húsvét vasárnapján Schmidt tanító úr összeesett a misén, s néhány hét múlva
meghalt. Volt tanítványai ma úgy emlékeznek rá, mint szigorú, de tanítani jól tudó, igazságos
emberre.
1928. január 1-től - Kőszeghy Irén helyett - új tanítónő, Papp Györgyné Bánhalmi Paula került
az iskolához. Néhány hónapnyi ideje volt csak, hogy megismerkedjen a körülményekkel, amikor
Schmidt István meghalt. Egyedül képtelen volt ellátni a munkát, erre már gondolni sem lehetett.
Megboldogult Eisennagel-Erdélyi György emléke elevenen élt még, így nem okozott gondot, hogy
ki legyen Schmidt István utóda kántorként és tanítóknt, amikor Erdélyi Vince megpályázta az állást.
Édesapja érdemei miatt más szóba sem jöhetett, így 1928. szeptember 1-től őt alkalmazták.
Megszolgálta a bizalmat: egészen haláláig, 1949-ig az iskolánál működött. A tanítócserék ezzel meg
is szűntek, hiszen az iskola fennállása alatt már csak egyszer került ilyenre sor, amikor P. Bánhalmi
Paula helyett 1936-tól Horváth Mária került az iskolához. Ettől kezdve ő tanította a kicsiket, Erdélyi
Vince pedig a III.-VI. osztályosokat. Az iskola tanulólétszáma 1920-1948 között 100-150 fő között
ingadozott.
Az 1941/42. tanévben beindult a 7. osztály, majd a következő évben a 8. is. Ettől kezdve Erdélyi
Vince tanította az 5-8. osztályosokat, Horváth Mária pedig az alsó tagozatot. A nyolc osztályos elemi
iskolával megszűnt az ismétlő iskolai rendszer.
A háború évei alatt magától értetődően romlottak az iskola körülményei: még gyakoribbak
lettek a hiányzások, kevesebb jutott az iskola fenntartására. Mindkét felekezeti iskola egyre
nehezebb sorsra jutott, s amikor - 1946-ban - felmerült egy felekezetektől független vagy legalábbis
azokon felül álló iskola létesítésének gondolata, elégtelenre vizsgázott az az értelmiségi réteg,
amelynek be kellett volna látnia ennek célszerűségét. Ebben az évben dr. Vrannay ref. lelkész
javasolta Mészáros Ernő plébánosnak egy általános iskola létesítését. Elvben megállapodtak, elfo
gadták a költségvetést is, szeptember 9-én megalakult a tantestület, amelyben Horváth Mária
tanította volna az I-II. osztályt; Török Károly a III.-IV. osztályt; Erdélyi Vince lett volna az V. osztály
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osztályfőnöke, s egy tanerőre lett volna még szükség. Szeptember 10-én a gyerekek már így mentek
iskolába, ahol aztán sorra kialakultak az intolerancia jellegzetes megnyilvánulásai.
A két felekezet évszázadokon keresztül békében megfért egymás mellett. Segítettek a másiknak
templomot építeni; tisztelték egymás ünnepeit, a XX. században már a vegyes házasság sem volt
ritka. Korábban már kétszer történt javaslat, vagy kísérlet egy községi közös iskola létrehozására,
mind a kétszer megbukott a felekezeti ellenérdekek miatt. Harmadszorra is így történt: 1946-ban
sem tudtak megegyezni olyan sérelmek okán? hogy a református gyerekeknek „Ne tanítsanak
Mária-énekeket és ne kelljen imádkozni az Udvözlégy Máriát”, a katolikus gyerekek pedig a
reformáció ünnepnapján is iskolába fognak menni, mert az számukra nem ünnep. Maradt tehát
továbbra is a két felekezeti iskola. Létüknek egy újabb jogtalan törvény vetett véget: az 1948. évi
XXXIII. te., amely kimondta az iskolák államosítását.

A NÁGOCSI (ÁLLAMI) ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÖRTÉNETE
A jelenleg is működő iskola 1948-tól napjainkig terjedő történelme 3 szakaszra osztható.
1.
Az 1948/49. tanév - az országos politikai helyzetben beállt változások hatására - ugyanazok
ban az iskolai osztályokban és azokkal a pedagógusokkal indult, amelyekkel a két felekezeti iskola
működött. Horváth Mária tanította az I-II. osztályosokat; Török Károly a III-IV. osztályosokat;
Hortobágyi Péterné lett az V-VL o. osztályfőnöke, és Erdélyi Vince a VII-VIII. osztályosoké. Csak a
tényekre szorítkozva azt lehet megállapítani, hogy Török Károly lett az igazgató. Ebben a tanévben
olyan mértékű változások történtek a korábbiakhoz képest, amit néhány évvel ezelőtt ép ésszel el
sem lehetett volna képzelni. Az iskola un. „anyaiskola” lett, amelyhez fiókiskolaként tartozott Zics,
Somogyegres, Kára és Miklósi (később Szorosad is). Minisztériumi parancsra meg kellett alakítani
az úttörőszervezeteket, s ezért az igazgatókat tették felelőssé. Az iskola életének szinte minden
lépéséről jelentésben kellett beszámolni a Somogy V M Tankerületi Főigazgatóságnak. Az úttörőszer
vezet megalakításával kapcsolatban pl. Török Károly igazgató elpanaszolja, hogy a szülők részéről
olyan nagymérvű ellenállás tapasztalható, amit a tantestület nem tud ellensúlyozni. A szülők nem
hajlandók gyermekeiket az úttörőszervezetbe engedni, mert azt hiszik, hogy elviszik őket Szibériába,
továbbá esetleges újabb háborúban nekik kell az első vonalban menetelni.
Ebben a tanévben alakult meg a Szülői Munkaközösség. Működéséről havonta kellett jelentést
írnia az igazgatónak: mit tettek, mit nem tettek. Egyre jobban üldözték a vallásoktatást: a hitoktatók
tevékenységét különböző módon gátolták, esetenként teljesen lehetetlenné tették. Ennek ellenére
pl. az 1949/50. tanévre beírt 143 tanulóból 131-en jelentkeztek hittanoktatásra, természetesen szülői
igazolással. A faluban mesterségesen létrehozott különböző szervezetek (EPOSZ, M NDSZ, MDP)
támogatása kötelessége volt a pedagógusoknak ugyanúgy, mint a minisztérium által elrendelt
gyűjtési akciókban való részvétel. Gyűjteni kellett a vasat, fémet, papírt, stb. és az eredményességért
természetesen a pedagógusok voltak a felelősek. Ma már le sem merném írni, ha nem tudnám hiteles
okirattal bizonyítani, hogy minden egyéb mellett kötelezték az iskolát „állati szőrök” begyűjtésére.
Ha egy tanuló a vizsgadolgozatában a „szovjet” szót nagy kezdőbetűvel írta, nem merte a tanára
kijavítani, mert ezért elbocsáthatták volna állásából. A gyerekeket nem nevelni kellett, hanem
„mozgalmat indítani” valamilyen cél érdekében. Ennek eredményéről pedig írásban kellett jelentést
tenni. Iskolánk irattára ma is őrzi az elvakult hülyeség dokumentumait: „Jelentem, hogy a torna
versenyen átlagban 2.60 m-t ugrottak távolba.”
1949. ápr. 13-án meghalt Erdélyi Vince, majd 2 év múlva nyugdíjba ment Horváth Mária. Ma
már tudjuk, hogy velük szűnt meg a katolikus iskola szelleme: az a szigorúság és következeteség,
amely feltétele minden nevelésnek. Erre a hivatásra készültek, ezt csinálták életük végéig: tisztelni
az embert és követelni tőle. Az 50-es évek kohójában olvadt el a volt református iskola több
évszázados hagyományrendszere is: a liberalizmus és a tolerancia.
Az 1950-es években aztán nagyüzemet csinált a politika az iskolából, ahol nem annyira a
teljesítmény, hanem inkább a politikai hitvallás számított.
1950-ben a kastélyépületben kapott helyet az iskola. A katolikus iskola épületét elbontották,
helyében két pedagógus szolgálati lakást alakítottak ki. A tanulólétszám lassan emelkedett, új
pedagógusok kerültek a faluba. Az 1956/57-es tanévet már 5 tanulócsoporttal kezdték, eddigre már
többé-kevésbé kialakult a szakosított oktatás. Az 50-es évek közepéig a korábban végzett pedagógu
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sok n ak politikai átképzésen kellett résztvenni. Az új tanterv bevezetésével nőtt a tananyag és nőttek
a ta n u ló k k a l szemben támasztott követelmények is. Egyre többen jelentkeztek továbbtanulásra, az
á lta lán o s iskolai bizonyítvánnyal nem rendelkezők számára pedig dolgozók iskoláját szervezték.

1959-ben beindult a napköziotthon, a továbbiakban bővültek a szakköri foglalkozási lehetőségek
is. A kultúrotthon időközben kiköltözött a kastélyból, így több termet lehetett igénybe venni oktatási
célokra.
2. A község vezetése már éppen az iskola bővítését fontolgatta, amikor 1962-ben létrejött a
nevelőotthon. Az új nevelési intézmény megalakítása egyre több nevelői személyzetet igényelt,
jelentősen megszaporodott a pedagógusok száma. A két intézmény egy igazgató és két igazgatóhe
lyettes irányítása alatt működött. A tanulólétszám hirtelen megemelkedett, az 1963/64. tanévben
már 251 volt. A következő tanévben vált teljesen osztottá az iskola, s ezt azóta is sikerült megőrizni.
A nevelőotthon beindulásával sok képesítés nélküli nevelő kezdett el itt dolgozni, akik a későbbiek
során továbbtanultak, és néhány év múlva már 90 % körül biztosítani lehetett a szakos oktatást.
A mennyiségi növekedés azonban minőségi problémákat is eredményezett. Az állami gondozott
tanulók között sok volt a túlkoros, többségükben lelkileg sérültek voltak, nagyon nagy anyanyelvi
hátrányokkal kerültek iskolába. Eleinte csak az alsó tagozat osztályaiban kerültek túlsúlyba, később
a felsős osztályokban is. A falusi tanulókétól eltérő körülményeik gyakran ingerültté, türelmetlenné
tették őket, más nevelői eljárásokat igényeltek.
Az időközben megjelent oktatáspolitikai dokumentumok pedig egyre nagyobb követelményeket
támasztottak az iskolákkal szemben. Rendszeressé vált a pedagógusok kötelező továbbképzése, a
rendeletek betartását pedig kemény tanulmányi és szakfelügyelettel ellenőrizték a felettes hatósá
gok. Ötévenként sor került minden iskola „átfogó” ellenőrzésére, ahol a munkát a központi elvárá
sokhoz viszonyították. Ebben az időszakban hiába igyekezett bizonyítani a tantestület, hogy az iskola
körülményei jelentősen eltérnek más falusi iskolákétól, a felettes hatóságok ezt gyakorlatilag nem
vették figyelembe. Szervezeti bonyadalmakat is okozott néha, hogy a nevelőotthon a Somogy Megyei
Tanács VB intézménye volt, az iskola felettes hatósága pedig a Siófoki Járási Tanács VB Művelő
désügyi Osztálya.
A nevelőotthont gyakran látogatták a párt- és társadalmi szervek képviselői, továbbá a Műve
lődésügyi Minisztérium Gyermekvédelmi Osztályának munkatársai. Saját szemükkel győződhettek
meg róla, hogy a kastély épülete nem megfelelő a két intézmény működéséhez. Különböző egyezte
tések után tervbe vették új iskola építését, hogy ezáltal az iskola is és a nevelőotthon is megfelelőbb
körülmények között működhessen.
3. 1973. augusztus 25-én adták át az új, a tervek szerint 6, gyakorlatilag 8 tantermes iskolát,
amelyben kezdettől fogva szaktantermi rendszert alakítottak ki. Tornaterem, könyvtár és napközis
termek nem épültek ugyan, de a szemléltetőeszközökkel való ellátottság jó szinten volt biztosítva.
Külön szárnyon helyezték el az alsó és a felső tagozat osztálytermeit.
1974. augusztusában irányításilag is kettévált a nevelőotthon az iskolától. A tantestület
stabilizálódott, a szakos oktatást jó szinten lehetett biztosítani. A folyamatosan kiépített szaktantermek (földrajz-biológia; matematika-fizika-kémia; idegen nyelv; magyar-iskolai könyvtár; történe
lem; rajz-ének) eszközellátottsága jóval meghaladta a falusi iskolák színjét. A későbbiek folyamán
sportpályák is épültek, a technika tanítását pedig a volt tűzoltószertár épületében oldották meg.
A kedvezőbb körülmények növelték az oktatás színvonalát is. A tantestület arra törekedett,
hogy a tanulók megtalálhassák az érdeklődési körüknek megfelelő elfoglaltságokat, így még tovább
bővültek a szakköri foglalkozási lehetőségek. Ezekben az években - egészen a rendszerváltásig jelentős szerepe volt a gyerekek életében az úttörőszervezetnek. Az iskola igyekezett mindig
megőrizni azokat a hagyományokat, amelyeket bátran vállalhatott: a szüreti bálok, a karácsonyi
ünnepélyek, farsangi mulatságok, gyermeknapok nemcsak a tanulóifjúságnak, hanem a szülőknek
is élményt jelentettek.
Rendszeressé váltak az évenkénti tanulmányi kirándulások: a felsős tanulók 4 év alatt hazánk
négy tájegységével ismerkedtek, nyaranta pedig többüknek volt lehetősége táborozásra.
A 70-es évek végén az iskola áttért a l l , majd a 10 napos ciklusra, s bár a gyerekek szabadnap
jainak száma nőtt, az 5 napos tanítási hét minden napja nagy megterhelés elé állítja őket. A 80-as
években a tanulólétszám 200-170 között ingadozott, az évtized második felében csökkent az osztályok
létszáma.
A falusi és nevelőotthoni tanulók együttélése megszokottá vált, de teljesen zökkenőmentes
sohasem volt. Az intézeti tanulók mintegy kétharmada rendszerint túlkoros, gyakoriak voltak a
szökések, a tartós (igazolatlan) távollétek. A 80-as években szinte állandó volt a nagy mérvű
fluktuáció. Míg egyik oldalon tanulóink szép eredményeket értek el a járási és körzeti tanulmányi
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versenyeken, továbbá továbbtanulásuk biztosítva volt, a nevelőotthoni tanulók többsége nagyon
gyenge eredménnyel fejezte be tanulmányait.
A rendszerváltással megszűnt az iskola politikai irányítása, a nevelés világnézetileg semleges.
Gazdasági téren viszont egyre nehezebbek a körülmények, a működési feltételek egyre bizonytala
nabbak. Szervezeti téren a legnagyobb változást azt jelentette, hogy minden vonatkozásban a község
a fenntartó, a szakmai irányítás pedig teljesen megszűnt - a M KM rendeletéi kivételével. Iskolánk
jelenleg is arra törekszik, hogy a tanulóifjúság számára minél színvonalasabb oktatást nyújtson,
elősegítve továbbtanulásukat és az életben való helytállást.
A Nágocsi Általános Iskola igazgatói:
1948/49: Török Károly
1949/53: Fábián Károly
1953/57: Török Károlyné
1957/59: Török Károly
1959/74: Müller Béla
1974/79: Tar Jenőné
1979-:
Boldizsár Imre
Rövid forrásjegyzék:
Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Akadémiai Kiadó, Bp. 1981.
Mészáros István: Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása 1777-1830 között. Ped. Közlemények, 26.
Tankönyvkiadó, Bp. 1984.
A Nágocsi Református Egyház irattárának protokollumai és a presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei 1791-1915.
A Veszprémi Püspöki Levéltár anyagából:
Acta et fragmenta visitationes canonicae 1700-1756.
Acta scholastica 1833-1948.
A Somogy Megyei Levéltár dokumentumai.
A Nágocsi Ált. Iskola levéltárának haladási, mulasztási és előmeneteli naplói: 1900-1948, valamint nevelőtes
tületijegyzőkönyvei 1948-tól napjainkig.
Idősebb emberek visszaemlékezései.
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Herczeg Attila
A ZICHY KASTÉLY ÉS A NEVELŐOTTHON

Községünk történelmében megkülönböztetett szerepe volt az 1598 óta itt földbirtokos Zichy
családnak. Nekik köszönhető többek közt az is, hogy a XVTI. században elnéptelenedett falu az
1700-as évek végére ismét népes helységgé vált.
1714 körül építették ide szép, nagyrészt barokk stílusú kastélyukat, mely először csak egy
földszintes részből állt. Az emeleti részt Zichy Nép. János építette rá 1820-ban. A család tagjai nem
állandóan, hanem csak időközönként tartózkodtak itt. 1933-tól azonban a nyugállományba vonult
zagorjai, zicsi és zajki báró Rubidó-Zichy Iván rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter itt
telepedett le mindaddig, amíg nem kényszerült politikai okok miatt elhagyni kastélyát és Nágocsot.
Mindez 1948-ban történt.
Ezután az idő után a kastélyba az enyészet költözött. Az épület külső és belső állapota,
berendezése veszedelmes gyorsasággal romlott, ehhez az is társult, hogy az itt élő emberek közül
többen is a mozdítható anyagokat (tégla, fa, bútorzat, könyvek) elhordták.
A helyzet javulása, rendeződése akkortól következett be, amikor a község akkori vezetői részben kényszerűségből - a falu politikai, gazdasági, kulturális központjává tették. Itt kapott
helyet: tsz iroda, párthelyiség, DISZ-szoba, az általános iskola felső tagozata, orvosi rendelő, tiszti
lakások, néhány rászoruló család lakása.
A nagytermekben rendszeresen szerveztek különböző rendezvényeket: ünnepélyeket, bálokat,
bemutatókat.
1959-60-ban belső átalakításból, felújításból az általános iskola részére öt tanterem, egy
napközis tanuló, konyha és kiszolgáló helyiségek épültek meg, s ezután már csak iskola működött néhány évig - az épületben.
1962 áprilisában a megyei művelődési osztály részéről felmerült, hogy a kastélyban ki lehetne
alakítani egy 100 férőhelyes nevelőotthont is. Az elképzeléseket elfogadta és támogatta a helyi
vezetés is, így Müller Béla iskolaigazgató vezetésével megindult az előkészítő munka egy alsós,
normál korú fiúnevelő otthon létesítésére.
Az épület kelet-nyugati szárnyának földszinti és emeleti része adott helyet a beinduló otthon
nak.
Augusztus 27 délutánja szinte községi ünnepélynek minősült - mivel megérkeztek a gyerekek
a nagykanizsai GYIVI-ből és Csertőről. A 90 gyerek fogadására a falu vezetőin kívül a falusi gyerekek
és szülők is részt vettek, s nagy szeretettel vették körül az új kis jövevényeket.
A tanév beindulásával ők alkották a községbeliekkel együtt az iskola alsó tagozatának 4
osztályát. Felső tagozatba csak falusi gyerekek jártak, 5-6 és 7-8. osztályos összevonással.
Az évek múlásával lépést kellett tartania az otthonnak is, így a 60-as évek közepétől már felsős
tanulóink is lettek. Ezzel párhuzamosan egyre zsúfoltabb lett az épület, így merült fel egy új iskola
építésének szükségessége, terve, s az, hogy a kastély csak a nevelőotthon céljait szolgálja.
1972 emlékezetes év volt az intézmény történetében.
10 éves évfordulóját ünnepelhette, s ekkor kapta a „Móra Ferenc” nevet, melyet a mai napig is
visel.
A következő év szeptemberére felépült az új, nyolc tantermes, modern általános iskola, ezzel
egyidőben külön igazgatás és költségvetés alá került a két intézmény. Otthonunknak a megyei
művelődési osztály lett a fenntartó és felügyeleti szerve, az iskoláé pedig a községi tanács. Ezek után
1974-től kezdődően 7,5 milliós költséggel a kastélyépület átépítésre, korszerűsítésre került. A 100
férőhelyes otthonból 140 férőhelyes bővítésre lett lehetőség. Ez már akkor is zsúfoltságot eredmé
nyezett, a mai társadalmi-gyermekvédelmi normák szerint pedig egyenesen elfogadhatatlan.
1977-től szélesebb korhatárúvá vált az otthon, mivel már óvodás gyerekek gondozását is meg
kellett oldani. Kezdetben a községi óvodában nevelkedtek, de később - a létszámuk 20-ra emelkedése
után - külön belső óvoda létesült számukra.
Napjainkban már 24 éves korig vannak gondozott gyerekeink, ami a lehető legszélesebb törvény szerinti - korhatárt jelenti a gyermekvédelemben. Jelenleg 122 gondozott tartozik ottho
nunkba. Közöttük 7 óvodás, 73 általános iskolás, 15 szakmunkásképzőben tanuló és 27 egyéb
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(munkaviszonyban álló, nevelőszülőnél élő, munkanélküli stb.) van. Ezt a gyermekközösséget 58
felnőtt dolgozó látja el, közülük csak egy nem nágocsi lakos.
Az állandóan változó társadalmi, politikai, gazdasági, pénzügyi, személyi feltételek ellenére is
az otthon mindig eredményesen el tudta látni a rábízott gondozottak nevelését - oktatását. Az elmúlt
30 év ezer szállal szőtte be magát a falu, az itt élő emberek - családok életébe. Ma már a nevelőotthon
nélkül nehéz lenne elképzelni mindennapjainkat.
M a a gyermek és ifjúságvédelem korszakváltását éli meg, s ez egyben nevelőotthonunknak is
lehetőséget és egyfajta igényt is jelent. Ez nem csupán korszerűsítését, időszakos tatarozását jelenti
nevelőotthonunk életének, hanem annak átgondolását is, hogy a gyermek és ifjúságvédelem egésze,
s benne a nevelőotthonunk is a jelenlegi elhelyezésében (a kastélyban), szervezettségében képes-e,
mennyiben képes teljesíteni a hagyományos és aktuális feladatokat.
Nevelőmunkánk nem függetleníthető a nevelőotthonunk - a kastélyépület - objektív sajátossá
gaitól, de mint minden otthonnak, nekünk is növendékeink pedagógiai érdekeihez kell alkalmazkod
ni elsősorban. Ezen alapelv megvalósulása érdekében szükséges lenne egy kifejezetten erre a célra
épülő - új nevelőotthon megépítése. Ehhez már a szándék (helyi-megyei önkormányzatok) megvan,
a tervek készen állnak. Ha a szükséges anyagi feltételek is megteremtődnek, úgy Nágocson továbbra
is otthona lesz a családjuktól - nagyobbrészt önhibájukon kívül - kiszakított gyerekeknek, s
munkahelye, munkalehetősége a falu aktív keresőképes lakossága egynegyedének, mintegy 60
embernek.
S ma, a zaklatott, munkanélküliség rémétől fenyegetett világunkban ez sem kevés!
Forrásmunkák:
Csánki Dezső: Magyarország Vármegyéi (Somogy 1914.)
Szeghalmy: Dunántúli Vármegyék
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Dr. Pap Imre
NÁGOGS KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETE
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY JELENLEGI HELYZETE

Meglehetősen nehéz feladat Nágocs egészségügyi történetét megírni, ugyanis a község egész
ségügyéről, a közegészség történetéről nagyon kevés adat áll a rendelkezésünkre.
Az elmúlt évszázadok helyzetére főleg csak következtethetünk az egész megyére jellemző
adatokból. Nágocsra vonatkozó konkrét adat szinte nincs is.
Mivel azonban nincs okunk feltételezni, hogy községünk fejlődése merőben más lett volna az
egyéb somogyi falvakétól, a megye egészségügyének történetéből megközelítőlegjól rekonstruálható
a nágocsi helyzet is.
Az adatokat a Magyarország vármegyéi című könyv Somogy vármegyével foglalkozó kötetéből,
Dr. Csorba József 1857-ben megjelent Somogy vármegye ismertetése című könyvéből, a Megyei
Levéltárban lévő egyéb iratokból (pl. Nágocs község képviselőtestületi jegyzőkönyvei, Somogy
megyei címtár, stb.) és a lakosság idősebb tagjaival történt beszélgetésekből szedtem össze.
Valószínűleg elmélyültebb kutatással több adat lett volna fellelhető, de ezek összegyűjtése jóval
több időt és energiát, illetve nálamnál ebből a szempontból felkészültebb embert igényelt volna.
Remélem, hogy ennek ellenére mindenki talál érdekes adatokat ebben a kis tanulmányban és
valamelyest sikerül hozzájárulnom ahhoz, hogy az itt élők jobban megismerjék múltjukat és ezen
keresztül községünket.
Ez az írás logikailag több részre osztható.
Először a megye és ezen belül Nágocs általános egészségügyi helyzetét ismerteti a fellelhető első
adatoktól napjainkig, majd konkrét tényeket ismertet a nágocsi egészségügyi ellátás történetéből,
végül pedig a jelenlegi helyzetet jellemzi, illetve a jövő egy-két kérdésével foglalkozik.
Az elmúlt idők közegészségügyi viszonyai
A régebbi feljegyzések szerint: „Sok nyavalyát ismer Somogy népe, főkép a mezei munka miatt,
a levegő különféle változásának s az estvék hidegének kitett osztály.”
Általában egészséges volt a nép, mert: „Mindkét nemen 60-70, sőt 80 éves egyéneket láthatunk
és 60 év körül még mindenik utánajárhat foglalatosságának.”
Ezekben az időkben a következő betegségekről tudunk:
1.
/ Malária: az 1830-as években gyakorlatilag az egész megyében, de ezen belül is főleg a
mocsaras területeken, így a tabi járásban is előforduló betegség, amely „ha idejében nem keres a
beteg orvosi segítséget, úgy hasdaganatot és vízkórságot kapnak.”
2.
/ Vérhas: elsősorban július és augusztus hónapokban dühöngött, gyakran oly mértékben, hogy
„érett- és gyerekkorúaknak sír-sort ásatott.”
3. / Tifusz: 1809-ben a nagy halandóság miatt „országos befolyást is igénybe kellett venni”.
4.
/ Pestis: állítólag 1739-ben fordult elő, de ennek valódiságát a későbbiekben nem sikerült
igazolni.
5.
/ Kolera: 1831-ben egy nagyobb járvány során 146-an haltak meg a megyében, meyd 1855-ben
1292 áldozatot szedett. Az utolsó járványt 1872-ben jegyezték fel.
6.
/ Himlő: a himlő elleni védőoltást 1817-ben kezdték meg, amely ellen a lakosság erősen
tiltakozott, így nem egyszer erőszakot kellett igénybe venni a védőoltások beadásához.
7.
/ Trachoma: viszonylag gyakori betegségnek számított, amely nem megfelelő kezelés esetében
gyakran vezetett vaksághoz.
8.
/ Tuberculosis: a malária megszűnte után kezdett terjedni, az 1900-as évek elejére gyakorla
tilag minden somogyi községben volt gümőkóros beteg.
A fentieken kívül, mint gyakrabban előforduló betegség említést érdemel a „kretenizmus és
egyéb elmebetegségek, a vizrák, a pokolvar (mai nevén: Carbunculus), vörös himlőcske (mai nevén:
kanyaró) és a scarlát is.
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Az egészségügy személyi és tárgyi feltételei
1719-ben lett feljegyezve először, hogy orvosdoktort alkalmaztak, a megyében, ezt megelőzően
csak borbélyok és leginkább kuruzslók működtek.
1740-től szervezték meg a fizikátust, amely leginkább a mai tisztifőorvosi beosztásnak felelhe
tett meg.
1831-ben a vármegyében 5 orvos, 19 magister, 3 civil borbély és 2 nem diplomás orvos működött.
1876-ban a megyét 28 orvosi körzetbe osztották. 1908-ban 46 orvosi körzet működött.
A szülészeti ellátás a bábák hatásköre volt, akik részére 1890-ben hathetes tanfolyamot
tartottak a kaposvári közkórháznál. Ez időtájt a megyében 284 okleveles és 63 másodrendű
képesítésű bába működött.
A vármegye első modernnek nevezhető kórháza az 1825-ben alapított „Somogy-megyei Körkór
ház”.
A közegészség helyzete a megyében a folyamatos fejlődés kövekeztében fokozatosan javult,
amely megnyilvánult a kórházak számának növekedésében, illetve a körzeti orvosi szolgálat fejlő
désében is.
Jelenleg gyakorlatilag minden községben van orvos, megoldott a hétvégi ügyeleti ellátás, a
kórházak pedig az országos átlagnak megfelelő ellátást tudnak nyújtani a rászorulóknak. Mindezek
ellenére, természetesen még korántsem mondható tökéletesnek a jelenlegi egészségügyi ellátás, amit
azt hiszem mindannyian jól tudunk. Ennek megfelelően, a rendszerváltás folyományaként most
történik az alapellátás, a későbbiekben pedig a teljes egészségügy átszervezése. Az új rendszertől, a
háziorvosi rendszertől a betegek és az egészségügy dolgozói egyaránt azt várják, hogy az ellátás
emberközpontúbb, magasabb színvonalú és tisztességes piaci viszonyokon alapuló legyen.
Reméljük, hogy ez a remény valóra is válik.
Néhány szó és konkrét adat a nágocsi orvosi ellátás és egészségügy történetéből
Nágocson viszonylag korán létrehozták az orvosi körzetet. (1926-ban már volt körzeti orvos.)
Ez a körzet sem nagyságában, sem vonzáskörzetében nem egyezett a mai orvosi körzettel.
Nágocshoz, mint orvosi körzethez tartozott Miklósi, Zics, Somogyegres és Andocs lakossága is.
1937-ben a körzethez 5231 ember tartozott. (Jelenleg kb. 1600 fő a körzet lakossága.)
A körzeti orvosi szolgálat fenntartásához a községek, a következő arányban járultak hozzá:
Nágocs: 26 %, Somogyegres: 11%, Zics: 21%, Miklósi: 13%, Andocs: 29%. Ez az arány nagyjából a
lakosság létszámarányának felel meg.
1943-ban az egészségügyre fordított teljes kiadás 3767,08 pengő volt. Sajnos az adatokból nem
deríthető ki, hogy ebből az összegből pontosan milyen kiadásokat fedeztek. Nem egészen egyértelmű,
hogy például az orvos fizetését ebből fizették-e, de ez valószínűnek látszik, bár az akkori körzeti orvos
szerződött OTI orvosként működött.
Azt tudjuk, hogy ekkor, a bába évi bére 780 pengő volt, plusz minden szülés után 6 pengő illette
a bábát. Éves átlagban 20-30 körül alakult a szülések száma. A helyettesítések bérét szintén a fenti
összeből fedezték, például 1941-ben 527.28 pengőt fordítottak erre.
Nagyon valószínűnek látszik, hogy mind az orvos, mind a bába fizetése a megélhetési költsé
gekhez képest alacsony lehetett, mivel a képviselő testület több ízben hozott olyan határozatot,
miszerint a dolgozók karácsonykor rendkívüli illetményt kapjanak. Az indoklásban a legtöbbször a
nehéz megélhetési körülményekre való hivatkozás szerepel. így például az orvos 216 pengő rendkí
vüli illetményt kapott. Az orvosi rendelő épületét a bárótól bérelték. A bérleti szerződés lejárta után
azt nem hosszabbítoták meg, emiatt az orvos a községtől úgynevezett „törvényes lakáspénzt” kapott,
amelyből az elhelyezését kellett megoldania. Ugyanebből az okból például az orvosi rendelő fenntar
tási költségeit 48 pengőről 250 pengőre emelték. Érdekességképpen megemlíthető, hogy a község
már 1941-ben foglalkoztatott egy úgynevezett szociális kisegítőt, akinek a munkaköréről pontos adat
nem áll rendelkezésünkre, de valószínűleg a mai teendőknek megfelelő munkakört tölthetett be.
Ebben az időben a faluban 1 elhagyott gyermeket tartottak nyilván és működött egy szegényház is.
1925-ben a faluban két bába működött egyidejűleg, az egyik mint községi bába, a másik mint
okleveles magánbába.
A fellelhető adatok szerint 1937-ben a községekben a következők működtek mint bába: Nágocs:
Háger Erzsébet, Zics: Nieder Józsefné, Miklósi: Gergely Jánosné, Andocs: Zámbó Györgyné, Somogy
egres: Jakab Józsefné. Ezt megelőzően Dömötör Janosnéról tudjuk, hogy mint bába dolgozott
Nágocson.
A körzeti orvosok közül név szerint a következők ismeretesek: 1926-ban Dr. Csillag Gyula.
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1930 áprilisától Dr. Fárbás Béla. (1900-ban született Obecsén, sebész szakorvos, Budapesten
végzett 1926-ban, orvoskamarai tag.)
1947-ben Dr. Pethes Róbert. (1909-ben született, a körzeti orvosi munka előtt kórházi alorvos
ként dolgozott, 1 gyermek apja.)
A későbbiekben Dr. Nyitrai István, Dr. Vargha ?, Dr. Hanti István, Dr. Csuha László, Dr. Déry
István, Dr. Odry Péter, Dr. Vida Róbert.
A fentiek közül Dr. Csuha László dolgozott hosszabb ideig Nágocson.
A jelenlegi orvosi rendelő felújítása 1988-ban fejeződött be, ekkor épült az új szolgálati lakás is.
A rendelő felszereltsége - minden túlzás nélkül állítható - jóval az országos átlag felett van.
(EKG, számítógépes adatkezelés, stb.) Ez évtől fogászati rendelés is működik.
A társközségek közül Miklósiban 1990-ben lett felújítva a rendelő, a zicsi rendelő felújításra szorul.
Nágocson minden nap, a társközségekben hetente kétszer van rendellés. Gyermekgyógyászati
és nőgyógyászati szakorvosi ellátás havonta egyszer vehető igénybe.
A körzet felvevő kórháza a Siófoki Városi Kórház.

Czékusné Dr. Skoda Mária
NÁGOCS - „JÉZUS SZÍVE” GYÓGYSZERTÁR
TÖRTÉNETE
A kapitalizmus bontakozása idején a mezővárosok egyre nagyobb gazdasági funkciót töltöttek
be az ország gazdasági életében.
A gyógyszertárak létesítése szoros kapcsolatban volt a megye egészségügyi, közegészségügyi
fejlődésével.
A megyében elsőként a ferencesrendi szerzetesek működtettek nyilvánosság számára megnyi
tott patikát.
Ilyen gyógyszertár volt az andocsi kolostorban is, amelynek fennállásáról az 1763. évi közgyűlési
jegyzőkönyv is tanúskodik.
1781-ig működött ez a gyógyszertár, amikor is a haladó gondolkodású II. József császár
megvonta tőlük a nyilvánossági jogot. Ugyanis az 1770-ben életbe lépett Normativum Generale után
a gyógyszertárakat csak olyan személyek vezethették, akik egyetemi diplomával rendelkeztek.
1895-ben Nágocs község kérelmezte a vármegyénél gyógyszertár alapítását, melyet az Egész
ségügyi Bizottság is támogatott. A pályázó Horváth Antal gyógyszerész volt, ám próbálkozása nem
járt sikerrel.
1900-ban adta meg a Belügyminisztérium az engedélyt Demeter Bélának, aki egy év múlva meg
is nyitotta a gyógyszertárat.
1926-ban Demeter meghalt, ezután özvegye, mint a személyes üzleti jog haszonélvezője, okle
veles gyógyszerészek gondnokságára bízta a gyógyszertárat.
1933-ban özv. Demeter Gyuláné alapított Törökkoppányban fiókgyógyszertárat, melynek veze
tését okleveles gyógyszerészekre bízta. A gyógyszertár „Szent Antal” név alatt működött 1942-ig,
amikor a tulajdonos kérésére megszüntették.
1950-ben történt a gyógyszertárak államosítása, ezután a fenntartását és az ellenőrzést a
megyei székhelyeken működő Gyógyszertári Központok végezték.
1991 szeptemberében a Megyei Tisztifőgyógyszerész engedélye alapján ismét fiókgyógyszertár
létesült Törökkoppányban.
A fiókgyógyszertár működését a nágocsi gyógyszertár vezetője biztosítja.
A gyógyszertárak törzskönyvében a következő gyógyszerészek nevét olvashatjuk, akik a nágocsi
gyógyszertár vezetői voltak:
Sorrendben: Dr. Mészáros Béla, Kárpáti Gizella, Kárpáti Sándor, Csikós Adám, Nagy B.
Szilveszter, Dezső Géza, Schweiger Imre, Tscheppen Zoltán, Telkessy László, 1949-ben, amikor az
özvegy meghalt, Zalánfy György gyógyszerészt nevezték ki kezelőnek.
Államosítás után a vezető gyógyszerészek:
Tomcsányi Ernő
1954. okt.
1957. júl.
Marity Zoltán
1957. aug.
1957. okt.
Erdélyi Dezső
1957. okt.
1958. febr.
Módra László
1958. márc. 1. 1961. okt.
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1968. dec.
Főző Gábor
1961. okt.
Czékusné Dr. Skoda Mária
1968. dec.
Rajtuk kívül helyettesítő gyógyszerészként dolgoztak:
Incze László
Dr. Győrbíró Árpád
Források:
1. SML Acta congregation 1820. IV. 13. II. 269-545 1.
Lóczi István: Somogy vármegye közlekedési hálózatának változása és Kaposvár központi szerepkörének
kialakulása a XIX. sz. folyamán. Kaposvár várostörténeti tanulmányok 1975. 213-222.1.
2. SML Kgyjkv. 1763. 21.1.
3. SML Kgyjkv. 1781. 138.1.
4. SML főispáni iratok 1895 845. sz.
5. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936. 681. 74.1. 81.1.
6. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936. 801
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Gilitsch Antalné —Onody Gyuláné
JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK
NÁGOCSON

Falunk ünnepi szokásait alapvetően a lakosság összetétele határozta meg. Két vallás, a római
katolikus és a református volt ajellemző. Az itt élő magyarság és sváb nemzetiségű családok nemcsak
a hétköznapi munkák során, de ünnepeikben is békében éltek, együtt alakítva, formálva is egymás
életét.
Január 1.
Újév napján itt is köszönteni jártak egymáshoz. Elsősorban a „komák” (ez keresztszülőséget
jelentett), ill. a rokonok, barátok férfi tagjai. Az asszony látogató ugyanis szerencsétlenséget hozott
a házra. A sváb családoknál az ablak alatt énekelték a következő köszöntőt:
Egy nagyon boldog új esztendőt kívánok!
Hosszú élet és egészség
Békesség és megértés
A halálunk után örök boldogság a lelkűnknek
Padlás teli búzával
Pincénk teli borral
Ládánk teli pénzzel
Közben az egész család vidám legyen.
Boldog új esztendőt kívánok!
Mások ezzel a köszöntővel kívántak boldog új esztendőt:
Adjon az Isten Boldog Új Evet,
Sok szalonnát, bort, búzát, békességet,
Szép asszony feleséget!
Újév napján szokás volt az asszonynépnek lavórba vizet önteni, ebbe piros almát és pénzt tenni,
majd ebben a vízben mosták meg arcukat, utána új, durva vászontörölközőbe törölték, ettől várták,
hogy szépek, egészségesek és gazdagok legyenek az új esztendőben.
Farsang:
Gyűjtésünk során az emberek elmondásaiból, meséléseiből következtethetünk arra, hogy a
farsang falunkban is a felszabadult öröm ünnepe volt, amelyben érződött a hosszú téltől való
búcsúzás és a tavaszvárás vidámsága, de más településektől eltérően, ez a felszabadultság sohasem
vált sértővé, a vígságok során is tiszteletben tartották egymás emberi méltóságát.
A farsangi mulatság négy napból állt: szombat, vasárnap, hétfő, kedd.
A fiatalok nem készültek külön farsangi műsorral.
Szombat a nős embereké volt, ahol a férfiak a legszebb ruhájukban, kalapjukban, feleségükkel
együtt jelentek meg.
Tilos volt hajadonnak és nőtlennek a mulatságon részt venni.
Külön említést érdemel az asszonyok „menyecskeruháya”, amelyben a piros és fehér szín
dominált. A hangulatot még az is fokozta, hogy a tánctermet körös-körül rakták tükrökkel.
Farsang másnapján, vasárnap, az ifjúság rendezte a maga mulatságát, a „bátyus bált”.
A lányok vitték a szalagos fánkot, amely árulkodott az eladósorban lévő lány ügyességéről.
A batyuban volt még pogácsa és ennivaló.
A lányok nem mehettek egyedül a bálba, a szülők figyelő szeme követte a fiatalok minden
mozdulatát, akik már a kiválasztott jövendőbelivel mulattak.
A hétfő és kedd tűzoltó-, levente-, iparosbállal telt. A leventék harmonikaszó mellett mulattak
a pincéknél, a kedd éjfélkor megszólaló harangszóig.
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,JHej húshagyó, húshagyó
Kedves rózsám itt hagyó,,**
énekelték a jegyes nélkül maradt lányok.
Ezen a napon - húshagyó kedden - különült el egymástól a katolikus és református népszokás.
A szigorú katolikus vallás szerint pontban éjfélkor elnémult a zeneszó, és megkezdődött a böjt.
A reformátusok ezzel szemben hamvazószerdát a következőképpen ünnepelték; az asszonyok
kimentek egy pincéhez, közben az utat leszórták hamuval. Vittek magukkal tojást (húst ők sem
ettek), ettek-ittak, mulatoztak, énekeltek, készülődtek a fáradságos tavaszi munkákra.
Náluk tehát csak egy nappal később kezdődött a mulatságra, táncra szóló tilalom, de itt is, mint
a katolikusoknál húsvétig tartott. Március hónapban történtek a falunkban is az „elszegődések”.
Szent György napjáig érkeztek a summások, (Zala és Vas megyéből is), akik közül sokan ide
házasodtak, így épültek be az általuk hozott szokások falunk hagyományaiba.
Ebben a hónapban nem volt idő mulatozásra, vígságra.
Április
A hónap kiemelkedő ünnepe volt a húsvét, ill. az arra való készülődés. A feltámadással járó
örömöt a nép is kifejezte; sok-sok tréfás, vidám ötlettel, a hosszú, szigorú böjtöt dús lakomával
oldották föl.
Egyik hagyomány szerint, „amikor az esti csillag feljön az égre, meglehet enni a húst.” Nágocson
egy időben az intéző kastélyában (Kiskastély, jelenleg tsz iroda) nagypénteken este hét óra után
borjúpörköltre voltak hivatalosak az itt élő elöljárók.
Szombaton a lányok tojást festettek. Hagymahéjjal, céklával, csalánnal, petrezselyemzölddel.
Nágocson nem volt jellemző a viasszal történő tojásfestés.
Különböző növények leveleivel nyomatot készítettek a tojásra. Ezen a napon főzték a sonkát,
amelyet saját levében hagytak kihűlni, azért, hogy a bőre ne keményedjen meg, mert vasárnap reggel
vitték a templomba megszentelni.
Szombaton (nagyszülők tanácsára) készítették a gyerekek a fészket szénából, istállóba, pajtába,
és húsvét vasárnapjának reggelén ezzel a mondókával, gyermeki izgalommal keresték, hogy mit
„tojt” a nyuszi:
„Ugri füles kis nyuszikám, ugord át az árkot
Vendel bácsi puskával jön, vállán hozza zsákot
Nyuszi-nyuszi, nyuszikám, ne félj tőlem, nincs puskám!
A legények pedig elmentek „tojni” a lányos házakhoz, ami annyit jelentett, hogy a legények kora
hajnalban, észrevétlenül belopakodtak az udvarba és ott valamilyen tréfás dolgot műveltek. Pl.: Fára
felkötötték a buritót, széthordták a trágyadombot, szétszedték a szekeret. Még arra is volt példa,
hogy egy zsuppos ház tetejére felvitték, és ott rakták össze. Reggel csodálkozott a gazda, hogy került
a szekér a ház tetejére! Mai ember szemével ezek a tréfák kissé durvának tűnnek, de abban az időben
„nem illett” ezekért megsértődni, hozzátartozott az élethez.
Húsvét hétfőjén természetesen elmaradhatatlan volt a locsolkodás. A legrégibb szokás szerint
a patakhoz csalták le a lányokat a legények, és ott illő is volt megmosakodni, mert egészséget,
szépséget, megtisztulást jelentett. Ebben a korban a lányok is visszalocsolták a fiúkat.
Később csak a házaknál történt a locsolkodás, egyes helyeken csak a fiúk és nőtlen férfiak, míg
máshol a nős férfiak is eljártak a rokon lányokat és asszonyokat meglocsolni. Jutalmul hímes tojást
kaptak.
A fiú a kiválasztott lánynál igyekezett a legelső locsoló lenni, csak azután ment a többi helyre.
Locsolóvers
Húsvét másodnapján,
régi szokás szerint,
fogadják szívesen,
az öntöző legényt.
Én még a legénységhez
igaz, kicsi vagyok,
de azért öntöző legénynek
mégiscsak felcsapok.
Esztendőre ilyenkor
megint csak itt vagyok,
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ha e locsolásért
piros tojást kapok!
E háznak kertjében van egy rózsatő,
rózsáskertben növelte a jó teremtő.
Vizet öntött a tövére, szálljon áldás fejére,
A jó Istentől kérem.
Piros tojás a bérem.
A tréfás locsolkodást este vidám bál zárta.
Ilyenkor több helyen is rendeztek bált (egy vendéglő és három kocsma volt a faluban), és a
fiatalok egyik helyről a másikra mentek táncolni.
Búcsú
Ha Szent György napján dörren,
Lesz majd termés bőven.
Nágocson Szent György napján tartották a búcsú ünnepét. Ez a mai napig nagy ünnep, ilyenkor
meghívják a távol élő rokonokat is. Nagy készülődés, sütés-főzés előzte meg.
Búcsú vasárnapján mindenki - a vendégeivel együtt a templomba ment. (Délelőtt a katoliku
soknál, délután a reformátusoknál volt az istentisztelet.)
A fúvós zenekar már a templom előtt várta a kijövőket, és a szalagokkal feldíszített báránnyal
együtt, zeneszó mellett vonultak a bál színhelyére, a Balassa kocsma előtti térre. Ott a gyermekek
örömére körhinta és kirakodóvásár volt. Legnagyszerűbb ajándék a similabda volt.
Ott kisorsolták a bárányt, a fúvószenakar reggelig játszott.
Május
Májusfa állítás
A nágocsi visszaemlékezések szerint ennek a szokásnak nincs régi hagyománya a faluban.
Inkább a Nágocsra betelepült emberek honosították meg. Az idősek elmondása szerint a régebbi
időkben a falu két kocsmájához állítottak májusfát a legények. A májusfára pántlikákat kötöttek.
Később a lányos házakhoz állították éjjel, titokban.
A fa megszerzése és beállítása a fiúk dolga volt, egyes helyeken szerenád is megelőzte.
Májusban (2-3 hét múlva) történt a kitáncolás, amelynek megszervezése a lányos ház feladata
volt.
A lány összehívta a vendégeket, amely jórészt barátokból állt. Az enni-innivalót egyrészt a
meghívottak hozták, részben a lányos ház állta, amely kezdetben kemencében sütött kalács, kuglóf,
perec, aprósütemény, majd a későbbiek során pecsenye.
A nágocsi katolikusok nagy ünnepe volt az Űrnapja.
A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön a katolikusok teljes munkaszünetet tartottak.
A faluban négy szabadtéri oltárt állítottak, melyek zöld ágakból készültek. A lombsátrakba
szentképeket, szobrokat tettek. Nágocson a négy sátor: a kastély bejáratánál, ajelenlegi József Attila
utcában, a régi posta épületénél és a buszmegállónál volt felállítva. Amerre a körmenet haladt, az
út szélét is zöld ágak szegélyezték, a pap előtt fehér ruhás kislányok mentek és virágot szórtak. A
házak ablakaiban is szentképek voltak, és gyertyák égtek. Jó példája volt annak, a két felekezethez
tartozó emberek mennyire tisztelték egymás szokásait, ünnepeit. A reformátusok - bár ez a nap
számukra nem volt jelentős egyházi ünnep - , azért, hogy ne zavarják a katolikusok körmenetét, nem
fogtak be, nem használták az utakat.
A nyár kemény, izadtsággal, verejtékkel járó munkái a kaszálás, az aratás, a cséplés, később
masinálás, kalákában történt. Sokkal erősebb volt a rokonság összetartása, az egymás tisztelete,
munkájának értékelése, hiszen egymás segítése gyümölcsöt érlelt, kenyeret hozott az asztalra.
Az aratás erős kézi erőt igényelt. Az emberek szerint a sok nehézség ellenére, dalolva, tréfál
kozva végezték a munkát. Az egész család kivette részét a munkából, mindenkinek megvolt a maga
feladata; a nagyobb gyerekeknek a kötél teregetés, a kisebbeknek a friss vízről való gondoskodás.
Közben megtanulták az idősebbek tiszteletét, de elleshettek bizonyos fogásokat is (kasza élezés, sarló
fogás stb.) A búza beérésének, betakarításának örömét vidám summásbállal, masinabállal ünnepel
ték.
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A sok fáradtsággal járó nyári és őszi munkák után az első mulatság a szüreti bál volt, amelyre
a falu fiataljai bizony hetekig készültek, de nemcsak ők, hanem a falu elöljárói is segítséget adtak:
a jegyző, a katolikus és a református lelkész, a kántortanító, a báró és az intéző is.
A lelkiismeretes, sok munkával járó előkészületnek meg is volt az eredménye; a leglátványosabb
mulatság volt, ami szüreti felvonulással kezdődött. Ez szamaras kocsikból, lovaskocsikból, hintókból
állt. Ezeken ültek a csőszlányok, utánuk a csőszlegények lóháton, leghátul a fúvószenekar. A fiatalok
közül választott bíró és bíróné a hintón ült, zenekísérettel vonultak végig a falun. A bált a
Balassa-féle kocsmában tartották, amit előtte szépen feldíszítettek. A menyezetre koszorú alakban
szőlőfürtöket aggattak, amelynek meghatározott ára volt. A külső körön lévő fürtök voltak a
legolcsóbbak, befelé haladva emelkedett az ára. A legnagyobb fürt középen lógott, ez volt a legdrá
gább.
A bált mindig a bíró és a bíróné nyitotta meg, ugyancsak ők határozták meg a szőlő árát is. A
legények megpróbálták „lelopkodni” a szőlőt, ám a szemfüles csőszlányok a legtöbbször nyakoncsípték őket, ilyenkor természetesen „fizetniük” kellett.
Külön említést érdemel a szép sváb viselet, a lányokon a plisszérozott alj, a fiúkon csizmanadrgg,
fehér ing, fekete mellény volt. A mulatság reggelig tartott.
A falu jeles napjai között előkelő helyet foglalt el a disznótor. A disznóvágás ténye önmagában
is öröm volt; biztosította a család egész évi zsírozóját, húst, szalonnát, stb. A legtöbb család hizlalt
sertést, csak a nagyon szegény családok nem tudtak disznót vágni.
Mint a falusi munkák során, itt is megvolt mindenkinek a maga feladata. Az asszonyok már
előtte apró süteményt, pogácsát, friss kenyeret sütöttek.
A disznó levágásához, feldolgozásához nem minden férfi értett. Aki ismerte a sajátos fortélyokat,
fogásokat, finom hurkát, kolbászt tudott készíteni - a böllér - nagy tisztelet övezte a faluban.
Több, kedves játékos szokás is kapcsolódik ehhez a naphoz, ami általában a gyermekek számára
tette emlékezetessé a napot. Ilyen volt a nyársdugás: A szomszédok, jó ismerősök fiataljai szép,
ágas-bogas ágat vágtak, és azzal zörgettek be vacsora idején ahhoz a házhoz, ahol disznótor volt.
Természetesen, hogy ne ismerjék fel a hívatlan vendéget, álarcot, maskarát öltöttek.
„Azt hallottuk disznót öltek,
Mégis vöröshagymát esznek”
„Disznóölő valagán
Kinyílott a tulipán
Mari néni meglátta
Örömében lerágta”
*

„A háziasszony egyik kezével keverte a kását,
A másik kezével meg vakarta az alsó fertályát”
*

fJDisznónak a vastag bele
Disznóölő nyakkendője!”
A jó falatok kívánták az italt, és a felszabadult hangulatban bizony senki sem tett lakatot a
szájára.
A legízesebb, legszókimondóbb mondókák ezért a disznótorhoz kapcsolódtak:
,JZertünk alatt van egy gyepű,
Házigazda tökén mászik egy tetü”
*
„Májas hurka, dagadó,
A böllér valagába nagy lófasz való”
A sokszor szabadosnak, olykor szemérmetlennek tűnő mondókák ma már ízléstelennek hatnak,
de ezek nélkül nem tudjuk magunk elé képzelni a disznótor igazi hangulatát.
„Messziről jöttünk, nagyon megéheztünk
Tegyenek nyársunkra hurkát, kolbászt, szalonnát,
Ha nem tesznek, kikaparjuk a ház oldalát!”
*
,jMájashurka, dagadó
Nyársdugónak nagyon j ó !”
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*

Disznótoros, vörösboros jó estét az egész családnak,
annak aprajának és nagynak!
Amint erre jártunk, jó szag ütött orrba,
Kiérződött a disznótor szaga!
Gondoltuk, e házban rendes népek laknak
és a nyársunkra hurkát, kolbászt raknak! ”
*

Böllérnek nincsen meg a bajusza,
Lerágta gazduram malaca
Azt mondom, ne bánkódjon miatta,
Örüljön, /iogy megmaradt farka,
De, /ia a /ar£a oda ¿s veszett
Felesége már érte nem kesereg,
Nem adjuk a hírt szerte a faluban
Hurkát, kolbászt jócskán tegyen a nyársunkra!
Egyes házaknál szokás volt még azt a rudat, mellyel ¡dörzsölésnél a szalmát piszkálták, bedugni
a tyúkólba, ettől azt várták, hogy jól tojnak a tyúkok.
Ez az alkalom a család, rokonság összejövetele is volt, és mivel a magyar ember szeret enni-inni,
így a féktelen jókedv, a tréfálkozás is jellemző volt ezen a napon.
Luca nap
Nagy hagyomány volt a Luca-napi kotyolás. Eleinte egy darab deszkával, 9 féléből készült
„kotyogtak be az ajtón”, „szabad-e kotyolni?” Volt olyan ház, ahol nem engedték be a „kotyolókat”,
no lett ott „ne mulass!” Nagy tuskókkal úgy eltorlaszolták a ház bejárati ajtaját, hogy inkább
beengedték a „kotyolókat”. Csodálatos köszöntő maradt fenn, amelyet kántálva mondtak el a
„kotyolók”.
„Kitty-kotty,
Kitty-kotty,
Majd hajnal lesz,
Majd megvirrad
Kitty-kotty
Kitty-kotty!
Galagonya kettő,
A z én tököm kettő.
Kettő a golója,
harmadik a tolója.
Kentek leányának
akkora csöcsei legyenek,
mint a boroshordó!
Disznójukból akkora szalonna legyen,
mint a kocsi ódal,
akkora kóbász, mint a mestergerenda!
A ház asszonyának
annyi csibéje legyen,
mint égen a csillag.
A disznójuknak annyi malaca,
mint réten a fűszál.
Ez mind igaz legyen
Szívemből kívánom!”
,Jíérjük a ház gazdáját
Nyissa ki a bucskos száját,
töltse tele mindenki
poharát.
Csorbuljon meg, mint kint az
eresz."
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A sikeres „kotyolás” után a „kotyolódeszkát” a háznál hagyták, felakasztották a pajta ajtáj ára.
Szokás volt még;
„A ház legöregebb asszonyának pontosan délben le kellett hevernie a földre, a konyha földjére,
hogy kotyoljanak majd a tikok!”
„Luca napkor varrni nem lehetett, mert bevarrták a tikok seggét!”
„Luca, Luca kitty-kotty
Tojjanak a tikok,
Annyi kolbászuk legyen,
hogy kerítést lehessen fonnyi! ”
Annyi csibéjük legyen,
M int égen a csillag,
Annyi zsírjuk legyen
M int víz a kutban”
„Ha a Luca székére karácsonykor ráálltak, meglátták ki a boszorkány a faluban.”
Aprószentek
Jeles napnak számított, és nagy hagyománya volt falunkban a fűzfavesszőből font korbáccsal
való korbácsolásnak.
Főleg a katolikus családok őrizték ezt a hagyomáynt, a kisdedek óvása, védése érdekében.
Egy szép köszöntőt is sikerült összegyűjteni. Ezt is kántálva mondták:
„Friss légy,
Jó légy,
tüzes légy!
Keléses ne légy!
Ha vízért küldenek,
borért menj!
Ha borért, pálinkáért menj!
Friss légy!
Jó légy!
Keléses ne légy!”
A hosszú téli estéket sem töltötték el munka nélkül nagyanyáink, nagyapáink.
A téli estéken tollat fosztottak, fontak, belinerkendőt, tutyit kötöttek az asszonyok, a férfiak
borozgattak, kártyáztak, vagy az ügyesebbje kerti szerszámokat javított.
A gyermekek is találtak elfoglaltságot. Játszhattak, játék közben hallgatták a felnőttek elbe
széléseit.
Játékeszközeiket a természet adta termésekből készítették.
Csodálatos figurákat készítettek, mesebeli lényeket a kukorica szárából, hegedűket, ökröket,
lovasszekeret, ökrösszekeret, pólyásbabát, hsgasbabát a kukoricából, és annak csumáyáról. Elmon
dásuk alapján versenyezni szoktak, ki tud magasabb várat építeni kukoricacsutkából.
A téli esték során tépték meg a gyapjút, a férfiak seprűt kötöztek, az asszonyok tollfosztáskor
kenőtollat készítettek a következő évre.
A gyűjtés készült falunk 200. „Mezővárosi”-rangjára való emelésének évfordulójára.
Köszönetünket, hálánkat fejezzük ki azoknak az embereknek, akik segítettek átmenteni a jövő
nemzedékének falunk régi szokásait, hagyományait.
Tették ezt értünk gyermekeikért, unokáikért, az utókorért. Sajnáljuk, hogy eddig ilyen gyűjte
ményre nem került sor, hisz nagyapáinktól, nagyanyáinktól, dédszüleinktől nemcsak a fáradsággal,
izzadsággal, verejtékkel végzett munka eredménye maradt fenn, hanem a nehéz munkákkal járó
közös, igazi nagy közösséggé kovácsolódott emberek öröme, vígassága.
Gyűjtőmunkánk során köszönetét mondunk:
Fulmer Zoltánná (Rentler Emma)
Fulmer Zoltán
Karsai Károly
Karsai Károlyné (Tar Gizella)
Hirspold Béláné (Müller Mária)
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Hirspold Béla
Müller János
Müller Ferenc
Müller Ferencné
Hirspold János
Hirspold Jánosné (Plell Erzsébet)
Mireider Pál
id. Mireider Pálné
Juhász Lcgosné (Földvári Katalin)
Juhász Lajos
id. Juhász Imréné
Tóth Lászlóné
Horváth Istvánná (Barczi Anna)
Mireider Ferencné
Mireider Ferenc
Bonnyai Legos
Barczi Péterné
Biró Lajosné (Csató Etelka)
Id. Kéri János
Kéri Jánosné (Tar Mária)
Fulmer Sebestyénné
Budai Ferencné
Balogh János
özv. Rentler Károlyné (Dékmár Mária)
Tölgyesi László
Bodó Józsefné (Tar Ilona)

Csutorás Csabáné - Czékusné Dr. Skoda Mária
ÖLTÖZKÖDÉSI SZOKÁSOK NÁGOCSON
„Ruha teszi az embert” — ennek a szólásnak az elmúlt századokban nagyon meghatározott
jelentése volt. A ruha különböztette meg a társadalom különböző rétegeit, tette fölismerhetővé
bizonyos tisztségek betöltőit. A ruháról lehetett megítélni egykor, hogy vadaki magyar-e, vagy német,
vagy éppen más. A népviseletek taganként, sőt községenként is különböztek - ruhájukról meg
lehetett mondani, ki hová vadó.
A legnagyobb múltú, legrégiesebb öltözetdarabok országszerte, s így falunkban is olyan anya
gokból készültek, amelyeket a paraszti háztartás maga is elő tudott állítani: így bőrből, gyapjúból,
mindenekelőtt aizonban kender, illetve lenvászonból. A kender és a lenföldek termését a család
nőtagjai dolgozták föl fonallá és vagy maguk, vagy takácsok szőtték vászonná. A falusi szövőszékek
mérete adta meg a végvászon szélességét. Ez meghatározta a belőle varrt ruhaneműk formáját is: a
ruhát minél kevesebb hulladékkal, egyenes vonalakkal szabták ki.
A teljes nyári öltözet kitellett a vászon ruhadarabokból, főleg az asszonyok esetében.
Ez magyarázza, hogy országszerte fejércselédnek, fejérnépnek, vászoncselédnek nevezték őket.
A z öltözet darabjai:
Ing - egyetlen ruhadarab, lábszárközéig ért, a félig, vagy ingváll pendellyel (vászonszoknya)
egészült ki. Később a pendely elé kötényt tettek, melyet már kékre festve is használtak. A vállkendő
és pruszlik a múlt században is sok helyen még újdonság volt. Fejükön kendőt, vagy főkötőt hordtak.
A férfiak öltözéke a vászon gatya, vászon ing mellénnyel és kötény.
A legrégibb egyszerű viseletbe új színt hozott a betelepülő svábok formákban és színekben
gazdag öltözéke, mely részleteiben eltért a környező falvak sváb viseletéitől. Egyedi jellegzetessége
csak falun belül hatott.
A női alapőltözet darabjai: bő rakott vagy pliszérozott szoknya, mely általában élénkszínű és
minta nélküli. Alatta 3-5 péntő, a felső díszesebb, hímzett és horgolt csipkéjű. Kötényt mindig
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hordtak, melynek nagysága és alakja változó (időseknél mindig szögletes). A színe a fiataloknál
általában fehér, vagy világos. Díszítése hímzés, vagy csipke, rendszerint a kötény színével azonos.
Ha batisztból készült, akkor színes hímzésű, fodros.
Jellemzőbb volt a nagyméretű, mely a szoknyánál egy tenyérnyivel rövidebb. A blúz leggyak
rabban fehér, vagy világos egyszín, ha színes, akkor a szoknya színével azonos - díszítése gyöngyözés
és hímzés. A hímzés is azonos színű a ruha anyagával, de 1-2 árnyalattal világosabb. A felső öltözet
kiegészítő darabja a pruszlik, mely készült kasmírból, flokonból gazdagon díszítve gyönggyel.
Az ünnepek tükröződtek a női öltözetben, amelyek hangsúlyozták az egyházi ünnepek jelentő
ségét, emelték fényét. Például: Újhold vasárnap mindenki fekete selyem kötényt viselt széles fekete
csipkével.
Karácsonykor egységesen fehér berlinerben mentek misére.
Feltámadáskor a fiatalok piros szoknyát, fehér blúzt vettek, vállukra szépen redőzött kasmír
kendőt tettek. A menyasszony öltözete is tükrözte a viselet formáit, csak a fejdísz tért el tőle.
Az idősebbek (50-en felül) minden alkalomkor sötét színt hordtak.
A hétköznapok öltözete egyszerűbb - közkedvelt volt a kékfestő, főleg szoknyának. A „lobi” blúz
kartonból készült, mely kényelmes, szabad mozgást biztosított munka közben.
A férfiak felső öltözete sötét színű. A nadrág lábszáron szűk - ünnepeken csizmával, más
napokon tutyival, kapcával, klumpával viselték. A tutyi és klumpa az egész családnak fontos
lábbelije volt. A tutyi, mint praktikus, kényelmes darab jelenleg is használatban van.
Készítési módja hagyományos, férfiaké egyszínű, a nőké cifra, élénkszínű, virágos mintfyú. A
gyapjúból kötött szvetter a hűvösebb napok nélkülözhetetlen darabja volt.
Az idő múlásával, a történelmi változásokkal együtt változott az életmód, s vele együtt a viselet
is.
Szerencsére több család is őriz régi időkből szép darabokat. A hagyományőrző szüreti mulatsá
gokon a bírónéi öltözet is ezekből kerül ki. Különösen szépek az eredeti szőttes garnitúrák: abroszok,
szalvéták, törölközők és a hímzett falidíszek.
Forrásmunkák:
Malonyay Dezső: A magyar nép művészete
Magyar népviseletek (Kolibri könyvek)
Itt élő emberek visszaemlékezései:
özv. Budai Ferencné Fulmer Ilona
özv. Fulmer Sebestyénné
özv. Roth Jánosné
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Fonyódi Tibor
NÁGOCS KÖZSÉG SPORTTÖRTÉNETE

A legrégibb írásos, szóbeli emlékek a község sportjáról gazdaságilag, politikailag is konszolidá
lódott Magyarországon az olimpiai eszme, a sport, a játék és vetélkedés szelleme - úgy falunkat is
megérintette e mozgalom szele. A sportmozgalom elindítói, gerjesztői falunkban a közért dolgozó
értelmiségiek voltak, többek között a jegyző, tanító, levente parancsnok.
Az első labdarúgócsapat 1926-ban alakult falunkban, olyan jeles képviselőkkel, mint Keresztfái
Dezső, Schmidt Béla, Fulmer Antal, Boldizsár Imre, Barabás László, hogy csak a néhány legjobbat
felsorolju k! Mostoha körülmények, nagyon szegényes felszerelés, ami saját ingből, cipőből állt,
ritkábban igazi focicipő is jutott. A labdarúgók szállításába az uradalom is besegített (lovaskocsi),
később a 40-es évektől „bicigli” volt a jellemző. Fociban a legnehezebb ellenfelek a környező községek
csapatai, többek között a tabi Téglagyár, Andocs, Kisbárapáti, és Miklósi voltak. A focin kívül dívott
két „nemzeti sport”, a kugli és az ulti. A 30-as években a levente szervezésében járási és megyei
szintű atlétikai versenyeket is rendeztek.
Kiemelkedő eredményeket ért el 1937-42 között a járási és a megyei viadalokon Tar Ernő, aki
100 m, 400 m síkfutásban, távolugrásban bajnokságot nyert, a megyei döntőn két bronzérmet
szerzett falujának.
A legnépszerűbb sportágnak, a labdarúgásnak a 40-50-es években is voltak kitűnő képviselői.
Néhány nevet szeretnék leírni a legjobbakból: Tar Ernő, Bodó József, Csatos Lajos, Pál Imre, Potó
Isván, Keserű Sándor, Csatos János.
Az 50-es években tehetséges fiatal értelmiségiek szervezték a falu sportéletét - sokat köszön
hetünk Haragh Tibornak, Sudár Miklósnak. Sokat tett a falunk sportjáért Hanó Lagos, Fonyódi
János is.
A 60-as években olyan kitűnő sportemberek adták át egymásnak a váltóbotot, mint Somodi
Péter, Juhász Lsgos, Balassa Lajos, akik a labdarúgáson kívül szorgalmazták a röplabdát, az
asztaliteniszt is.
1970-től 1991 júniusáig Fonyódi Tibor irányította a sportkör tevékenységét.
1991. júniusában megalakult a sportegyesület jogutódjaként a nágocsi Szabadidő és Sportklub.
Új alapszabály, új vezetőség, új szakosztály, cégbírósági bejegyzés (vállalkozási lehetőség).
Mivel sporttörténelmi eseményről van szó, a következő sportaktivák irányítják a település
sportéletét:
Társadalmi elnök: Fonyódi Tibor.
Ügyvezető elnök: Gilitsch Antal.
Gazdasági mebízott, pénztáros: Spántler Sándor.
Tagok: Herczeg Attila,
Horváth Pál,
Kun Ferenc.
Szakosztályvezetők: Horváth István (asztalitenisz),
Dr. Pap Imre (triatlon és szabadidő).
Az elmúlt 22 év alatt sok küzdelem, siker, és kudarc volt a jellemző. Igyekeztünk javítani a
tárgyi feltételeket (a sportkört előrébb vinni a tömegesítés területén), tudatosabb utánpótlás nevelést
igyekeztünk megvalósítani.
1976-ban felépítettük 380.000 Ft-os értékben egy sportöltözőt + 100.000 Ft társadalmi munka!
Bekerítettük a füves pályát, létrehoztunk egy teraszt!
1977 őszére elkészült az általános iskolánál a bitumenes pálya, 1979/80-ban salakos kispályát
hoztunk létre a Nevelőotthon területén. így adott volt annak a feltétele, hogy mind az iskolai, mind
a nevelőotthoni sporttevékenység magasabb szintre kerüljön.
Ezekben az években több ezer óra társadalmi munkát végeztek a sportaktívák pl. 1978-ban
összesen 805 óra.
A legaktívabb, leglelkesebb sporttársak voltak: Barabás László, Czigány László, Miráider Tibor,
Bodó József, Tóth László, Lucza Ferenc, Horváth Zoltán, Juhász Lajos.
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Ezen kívül a sportlétesítmények nagyban hozzájárultak a községi tömegsport megalapozásához,
rendezvények, majális eseményeinek zavartalan lebonyolításához.
A labdarúgáson kívül is sok sikert értünk el a 70-es években, a téli és a nyári szpartakiádok
járási, megyei versenyein.
1976-77-ben 8 aranyérem a járási, 3 a megyei döntőn. A minden idők legjobb mini atlétacsapata
a következő: Herczeg Attila, Barabás István, Tóth László, Ruskó István. Sőt büszkék vagyunk
Herczeg Attila teljesítményére, aki a járási, megyei döntőkön túl az országos vetélkedőn képviselte
községét az összetett honvédelmi versenyeken.
A nyolcvanas években szerényebb méretekben, de végeztünk társadalmi munkát és voltak
eredmények.
A törpevízmű megépítésével bevezettük az öltözőbe a vizet, majd bevakoltuk az épületet.
1991-ben belső burkolást kaptak a helyiségek. Elvégeztük a pálya felújítását (kapufáik cseréje,
kerítés, W .C . felújítása, villanyboyler).
A falu életében fontos eseményként vonult be a történelembe a Faluház átadása 1990-ben.
Ezzel ismét javultak a sportolás feltételei is, mivel az általános iskolások és minden sportolni
vágyó birtokába vehette a tornatermet.
A legnépszerűbb sportágról: a labdarúgásról: 1979 kimagasló sikert hozott, a község életében
először a labdarúgócsapat bajnokságot nyert.
Többször nyertünk kispályás labdarúgó kupát.
A legfényesebb siker 1987-ben, és 1990-ben nyert SIÓ Kupa.
A nyolcvanas években több dobogós helyezés ellenére is a labdarúgók szereplése változatos volt
a tabi, illetve a siófoki járásban.
A következő nagy sikert 1991 hozta, ahol a csapat megnyerte a siófoki körzeti bajnokságot és
jogot szerzett a megyei II-be való indulásra.
Jelenleg a csapat újonc létére az élmezőnyben foglal helyet.
Az új szakosztályunkról néhány gondolat: 1987-ben falunkba érkező körzeti orvos új színt hozott
a település sportéletébe. Megszállott triatlonistaként, futónapokat, sportvetélkedőket szervezett. Dr.
Pap Imre, Csutorás Csaba segítségével megszervezték a Balaton körüli „emlékfutást”, ami szintén
sporttörténelmi esemény volt e kis falu életében. Futók száma: kb. 80 fő. Tejesített km: 254.
Megalakult a triatlon szakosztály, egyidőben a Szabadidő- és Sportklubbal, de gyakorlatilag csak
1992. január óta vannak foglalkozások, edzések.
Jelenleg 41 fővel tartanak rendszeres edzéseket. Az első bemutatkozás a nágocsi duatlon
verseny volt, aminek óriási sikere lett, országos visszhanggal. (1991. okt. 5.)
1992. tavaszán jól szerepeltek a szekszárdi, a kaposvári és a siófoki versenyeken.
Több megyei olimpiai bajnok és helyezett került ki a gazdag tarsolyból.
Úgy látszik, hogy az oltás a sportért, az egészséges mozgásért jól sikerült, ez biztosítéka lehet
a 3. évezredben is, hogy egészséges nemzedékek nőnek fel, hogy a sport közelebb hozhatja egymáshoz
az embereket, a legkisebbtől a legidősebbekig!
Forrásmunkák:
A nágocsi sportkör jegyzőkönyvei, sportnaplói, választási listái. Az itt élő emberek visszaemlékezései (id.
Boldizsár Imre, Mireider Pál, Müller Ferenc, Tar Ernő).
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Dr. Papné Nagy Katalin
VÉLEMÉNYEK EGY KÖZSÉG ÉLETÉRŐL
E G Y S Z E R Ű EZ.
É L AZ, A K I E L E V E N .”
(JÓZSEF ATTILA)
Ez az írás tulajdonképpen folytatása egy másik, hasonló témájú munkának, amelyet 1991
júniusában írtam, annak a középfokú népművelői tanfolyamnak a szakdolgozataként, amelyet épp
akkor fejeztem be. Annak a dolgozatnak Nágocs társadalmi közérzetének a felmérése volt a címe.
Abból a dolgozatból általános rossz hangulat érződött ki. Az emberek bezárkózottságról, a
közösségi szellem hiányáról és nagyfokú elégedetlenségről beszéltek.
Saját részükről szerettek volna valamit tenni a többiekért, a közösségért, a faluért, de a
kezdeményezést nem szívesen vállalták.
Ennek az írásnak a célja felkutatni, hogy mi történt azóta, változott-e az emberek helyzete,
véleménye és tettrekészsége. Érdekelt továbbá, hogy miként élnek itt az emberek, mit várnak, mit
remélnek a jövőtől, miben látják életük értelmét. Ebben a szűk kis közösségben hogyan tudnak
alkalmazkodni egymáshoz, mit tudnak és mit akarnak tenni önmagukért és falujukért.
A lakosság véleményét kérdőívek segítségével mértem fel. A kérdőíveket korcsoportonként
osztottam ki.
Az első csoporba a 13-14 éves általános iskolai tanulók tartoztak. Közöttük 10 kérdőívet
osztottam ki.
A kérdések a következők voltak:
1./
Mi szeretnél lenni?
2./
Mit tudsz a faludról?
3./
Szeretnél-e felnőttként is itt élni, dolgozni?
4./
Ha igen miért, ha nem miért?
5./
Mi az amit a leginkább szeretsz a faludban?
6./
Mi az amit nem szeretsz?
7./
Milyennek szeretnéd ezt a falut?
8./
Te mit tudnál érte tenni?
9./
Mit szeretnél csinálni, amire itt nincs lehetőséged?
10./
Mi a véleményed a felnőttekről?
11./
Megértik-e a gyerekeket?
12./
Felnőttek közül kit szeretsz a faluban, van-e példaképed?
13./
Te felnőttként mit tennél másképp?
14./
Ha lenne 3 kívánságod, mit kívánnál?
Az első kérdésből kiderült, hogy a gyerekeknek nincs konkrét elképzelésük saját jövőjük felől,
csak egy-két gyerek jelölt be bizonyos szakmát. Falujuk népszokásait, nevezetességeit elég jól
ismerik. A harmadik kérdésre hatan válaszolták azt, hogy itt szeretnének élni, négyen pedig még
nem döntötték el, ezt a megfelelő munkalehetőséghez és megélhetéshez kötik. A negyedik kérdésből
kiderült, hogy a legtöbb gyereket családja, barátai és a megszokott környezet köti ide.
Az ötödik kérdésre a legtöbben az egészséges környezetet és a sokoldalú rendezvényeket jelölték
meg pozitívumként.
Érdekesnek találtam, hogy a hatodik kérdésben szinte mindannyiójuk elítélte a kultúrálatlan
viselkedést, a sorozatos betöréseket és a szemetelő embereket.
A hetedik kérdésből kiderült, hogy van igényük a tisztább, szebb és fejlettebb környezetre és
ennek megteremtésében ők is szívesen részt vállalnának megfelelő irányítás mellett. Főleg a
szélesebb sportolási lehetőségeket hiányolják (pl.: úszás, lovaglás).
A tizedik kérdésből kiérződik, hogy kapcsolatuk a felnőttekhez nem megfelelő, úgy érzik, hogy
a felnőttek nem értik meg őket, túl szigorúak hozzájuk és a problémáikat nem veszik komolyan.
Sajnos példaképet csak két gyerek jelölt meg. Nincs felnőtt példaképük és ez intő jel lehet mind
annyiunk számára. Felnőttként szeretnének majd megértőbbnek lenni, de igazán ők sem tucják,
hogy mit tennének másként.
Az utolsó kérdésben sok pénzt és sok boldogságot szeretnének.
A második csoportban a nevelőotthonos gyerekeket kérdeztem.
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Úgy gondoltam, hogy ők mint egy kicsit talán kívülállók, jobban meg tudják ítélni a faluban élő
emberek és gyermekek viselkedését. A kiadott kérdéseket szóban próbáltuk megbeszélni. Sqjnos
csak egy-két gyerek volt halandó együttműködni, többnyire nem vették komolyan a feltett kérdése
ket és nem szívesen beszéltek problémáikról. Véleményem szerint mivel valószínűleg ritkán beszél
hetnek gongjaikról, problémáikról, ezekről nem szívesen nyilatkoznak, szégyenlősségből, esetleg
félelemből.
A feltett kérdések a következők voltak:
1./
Hogyan kerültél Nágocsra?
2./
Milyennek találod a falut?
3./
Szeretnél-e itt maradni, itt családot alapítani?
4. /
Mi a véleményed az itteni emberekről?
5./
Könnyű lenne-e beilleszkedni a falu életébe:
6./
Van-e falusi barátod?
7. / Ha igen, mi az amit a leginkább szeretsz benne?
8. / Ha nem, mi ennek az oka?
9./
Jártál-e már a falusi barátod otthonában?
10./
M i tetszett és mi nem a család életében?
11. / Van-e példaképed?
12. / Ha igen, ki és miért?
13./
Szerinted vannak-e előítéleteik az embereknek rólatok, „nevelőotthonosokról’?
14./
Te mit tennél, hogy ne legyenek nevelőotthonos gyerekek?
15./
Mit vársz el a felnőttektől?
16./
Mit szeretnél csinálni, amire itt nincs lehetőséged?
17./
Ha lehetne három kívánságod, te mit kívánnál?
Általában 6 és 10 év között kerültek a gyerekek állami gondozásba. Páran Nagykovácsiból
kerültek ide, a többség első nevelőotthona a nágocsi. A falut jónak, szépnek tartják, de úgy gondol ák,
hogy élettérnek kicsi. A harmadik kérdésből kiderült, hogy egyikőjük sem szeretne itt maradni
Nágocson, nem akar itt családot alapítani. Semmi nincs, ami ide kötné őket, sem a barátok, sem a
felnőtt ismerősök.
Úgy gondolják, hogy kevés itt a megértő ,jó” ember, több a „rossz”. Nem hiszik, hogy be tudnák
őket fogadni, véleményük szerint rajtuk a „bélyeg”. Falusi barátaik szinte egyáltalán nincsenek, az
okot elsősorban a falusiakban látják. Nem fogacb’ák el őket, nem tolerálják a másságukat. Mivel
többnyire csak dolgozni voltak egy-egy háznál, a családról kialakult képük kissé hiányos, csak a
kötöttségeket látják benne, jelenleg úgy érzik, nem akarnak családot alapítani.
Sqjnos felnőtt példaképet egyik gyerek sem tudott megnevezni, arról sincs elképzelésük, hogy
milyenek szeretnének lenni. Szerintük minden emberben él egyfajta előítélet velük szemben, nem
szeretik őket, bármi baj történik, rögtön köztük keresik a bűnösöket. A tizennegyedik kérdésből
kiderült, hogy nincsenek egészen tisztában azzal, hogy miért kerültek állami gondozásba, de azt
szeretnék, ha nem lennének nevelőotthonosok. A felnőttektől többnyire nagyobb toleranciát várnak
el, legyenek megértőbbek és biztosítsanak számukra értelmes feladatokat és munkát. És „hagyják
őket békén”. A tizenhatodik kérdésből kiderült, hogy több szórakozási lehetőségre (disco, koncertek)
vágynak, szeretnének kicsit szabadabban élni és nagy igényük lenne egy koedukált közösségre, ahol
megtalálhatnák az önmagukhoz illő partnereket. Az utolsó kérdésben rengeteg kívánság hangzott
el: először is szeretnének elkerülni a nevelőotthonból, önálló életet kívánnak élni. Szeretnének minél
hamarabb dolgozni és sok pénzt keresni, discóba, koncertekre járni.
A következő nagy csoportban a „független” ifjúság véleményét vizsgáltam. El kell, hogy mond
jam , mindenki készségesen vállalta a kérdőívek kitöltését. Külön örömömre szolgált, hogy jó néven
vették a kérdéseket, örömmel mondták el véleményüket, gonc^jaikat, ötleteiket. A kiosztott 10
kérdőívből mind a tizet visszakaptam.
A feltett kérdések a következők voltak:
1. /
Szeretsz itt élni?
2. /
Szándékodban van-e esetleg elköltözni?
3./
Milyen helyen szeretnél élni? (Milyen legyen a környezet, milyen legyen a táj?)
4./
Szerinted általában milyen emberek élnek itt?
(Mennyit törődnek egymással, mit tartanak fontosnak?)
5. /
Milyennek szeretnéd Nágocsot?
6. /
Mi az, ami leginkább hiányzik?
7. /
M i az, ami jó itt?
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Te mit tennél Nágocsért?
9./
Mi a véleményed a falu ellátásáról?
10./
Mi a véleményed az egészségügy, és az oktatás helyzetéről Nágocson?
11./
Szerinted életképes-e ez a falu?
12./
Ha lenne 3 kívánságod, te mit kívánnál?
Az első kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy szeretnek, sőt nagyon szeretnek itt élni.
Elköltözni a többség nem akar, csak páran írták azt, hogy a családalapítástól, illetve a munkalehe
tőségektől függ, hogy itt maradnak-e.
Többségük távol a városoktól, kellemes környezetben, lehetőleg „zöld övezetben” szeretne élni,
jó emberi kapcsolatok mellett. Erre a célra Nágocsot optimálisnak tartják. A faluban élő embereket
több csoportra osztották. Véleményük szerint vannak, akik a faluért, a közösségért dolgoznak, ezen
belül látnak vezéregyéniségeket is és látnak olyan embereket, akik a tervek végrehajtásába könnyen
bevonhatók. A másik csoportba sorolták az úgynevezett „elégedett embereket”, akik az adott
helyzeten túllépni nem kívának. Összességében azonban arra is rámutattak, hogy az emberek elég
nagy százaléka keveset törődik egymással, talán túlzottan is a saját érdekét sorolja minden elé. Úgy
érzik, a falunak szüksége van az összefogásra képes emberekre (minél többre!). Szeretnék minél
szélesebb körben ismertté tenni a falut, nem csak a sport területén, bár jelenleg ez tűnik a
legsikeresebb dolognak. Véleményük szerint a falu külcsinén is van javítani való. A közvetlen
központ, az utcák, a házak szebbé, tisztábbá tétele, a szolgáltatásokat nyújtó épületek és a szolgál
tatások színvonalának emelése mind-mind szükséges feladat. Fontosnak tartják olyan üzem(ek)
létrejöttét, amelyet a falu mint sajátját üzemeltetne, így a munkanélküliség is csökkenthető lenne.
Mindenképpen jó dolognak tartják, hogy létezik egy olyan réteg, amelyik képes az összefogásra és
tesz is az előrelépésért. A nyolcadik kérdésből kiderült, hogy a maguk részéről ők bármilyen feladatot
szívesen elvállalnak. A falu ellátását elég gyenge színvonalúnak tartják, úgy gondolják, hogy az
ÁFÉSZ kiszorítása lenne a megoldás. Az üzletek magánkézbe kerülése és az ezek közötti verseny a
falu javát szolgálná. Kritikán alulinak tartják a telefon helyzetet, amelynek megoldása elengedhe
tetlen.
Az egészségügyi ellátást jónak tartják és örülnek a most beindult fogászati rendelésnek. Az
oktatásban érzésük szerint kis visszaesés történt. A nyolcadik osztály befejezése után a továbbtanuló
diákok közül sokan nem fejezik be tanulmányaikat. A tizenegyedik kérdésre egyértelműen igennel
felelt mindenki. Úgy gondolják, hogy a 2-3 évvel ezelőtt elindult pozitív változások folytatásával
mindenképpen életképes marad a falu.
A kívánságok között a leggyakrabban a nyugodt családi élet és a biztos anyagi háttér szerepelt.
A következő csoportban az „aktív” középkorúakat kérdeztem. Közöttük 14 kérdőívet osztottam
ki és nyolcat kaptam vissza kitöltve. A kérdések a következők voltak:
1./
Hány éve él itt?
2. /
Véglegesen itt akar-e élni?
3. /
Szeretné-e, ha a gyermekei is itt élnének?
4. /
Milyennek látja lakóhelyét?
5./
Milyen hiányosságokat oldana meg sürgősen?
67
Mi a véleménye az ország politikai helyzetéről?
77
Mi a véleménye a falu vezetőiről?
87
Életképesnek tartja-e Ön a falut?
97
Mi a véleménye a munkanélküliségről?
107
Ön hogyan oldaná meg ezt a problémát?
11./
Mi a véleménye az egészségügyi ellátásról?
127
Mit vár az új. háziorvosi ellátásról?
137
Mi a véleménye az oktatásról?
147
Mit szeretne, amire az itteni gyerekeknek nincs lehetőségük?
157
Mi a véleménye a falu ellátásáról?
167
M eg van-e elégedve önmaga munkájával?
177
Ha lenne 3 kívánsága, ön mit kívánna?
Többségük évek, évtizedek óta él Nágocson. Többségük itt is szeretne maradni, de egy páran
azt írták, hogy csak a lakásuk köti ide őket. A nyolc válaszoló közül ketten nem szerenék, hárman
a megélhetési lehetőségektől függően szeretnék, hárman pedig nagyon szeretnék, ha gyermekeik is
itt élnének. Lakóhelyüket kedvező természeti környezetben elhelyezkedő, szép fekvésű falunak
találják, amelyben a pozitívumokat gyakran rombolja szét az emberi gyarlóság.
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A sürgős hiányosságokat a közszolgáltatásokban látják. Fontosnak tartják a telefonhálózat
fejlesztését, a közbiztonság megszilárdítását, a környezetvédelem fokozását és í j munkahelyek
létrehozását. Az ország politikai helyzetéről nincs túl jó véleményük, úgy érzik, hogy a demokráci
ához vezető út még igen-igen járatlan és túl sok buktatót rejt. Ssjnos az embereknek nincs jövőképük,
sokukat semmi sem érdekli. A falu jelenlegi vezetőiről a többség úgy nyilatkozott, hogy igyekeznek
a lehetőségek figyelembevételével valamit tenni, de úgy érzik, van, akit elsősorban a s^ját érdeke
vezet. Döntéseiket nem mindig tárják megfelelően a nyilvánosság elé.
A falut egyöntetűen életképesnek tartja mindenki. A munkanélküliséget szükséges rossznak
tartják, amely - a mindenki által ismert negatív hatásai mellett - a munkafegyelem és a tisztességes
munka fokozott térhódítását is elősegítheti.
Bíznak benne, hogy az ilyen mértékű munkanélküliség csak átmeneti és a gazdaság elér egy
olyan szintet, amely mindenkinek biztosítja a tisztességes megélhetést. Új munkahelyek megterem
tését elengedhetetlennek tartják.
Semmiképpen nem jó megoldás, hogy sok munkaképes ember munkanélküli segélyen tengőd
jön.
Az egészségügyi ellátást alapjaiban működőképesnek tartják, viszont szükségesnek tartják a
biztosítási rendszer olyan formáját, amelyben mindenki megfelelő ellátást kaphat. A háziorvosi
ellátástól viszont közvetlenebb, emberi kapcsolatok kialakítását várják az orvos-beteg viszonylat
ban. Úgy érzik, hogy ez idővel meghozná a gyümölcsét.
Az oktatás véleményük szerint a kistelepülési viszonyoknak megfelelő, jó az eszközellátottság.
Megfelelő szülői háttérrel és a pedagógusok lelkiismeretességével az a színvonal emelhetővé is
válhatna. A tizennegyedik kérdésből kiderült, hogy fontosnak találják olyan gyermekszervezetek
létrejöttét, amelyek táborozásra és különböző csoportmunkákra serkentenék a gyermekeket. Több
lehetőséget szeretnének idegennyelv tanulásra, úszást és síoktatást is szeretnének. A falu ellátását
hiányosnak találják, bár úgy érzik, némi fejlődés tapasztalható. A tizenhatodik kérdésből kiderült,
hogy a válaszadók csak részben elégedettek a s^ját munkájukkal, úgy érzik, többre lennének
képesek, ha a lehetőségek jobbak lennének. Az utolsó kívánságok összessége: a legtöbben gyermek
üknek kívánnak boldogabb, szebb jövőt, önmaguknak egészséges, gondtalan életet kívánnak. Érde
kességként megjegyzem, hogy a nyolc válaszadó egyike sem kívánt sok pénzt.
Az utolsó csoportban az időseket kérdeztem. Itt öt kérdőívet osztottam ki, ebből csak hármat
kaptam vissza. Az idősek nem szívesen vállalták a kérdőívek kitöltését, ebben nyilvánvalóan
szerepet játszhatott a múlt öröksége, amikor jobb volt, ha az ember nem beszélt a magánügyeiről. A
kérdések a következők voltak:
1./
Hány éve él itt?
2./
Családja itt él-e?
3./
Akart-e valaha elköltözni, ha igen miért?
4./
Milyennek látja lakhelyét?
5./
Milyen hiányosságokat oldana meg sürgősen:
6./
Mit szól a politikai változásokhoz?
7./
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi vezetőket munkájuk elvégzésére?
8./
Életképesnek tartja-e Ön a falut?
97
Ön szerint gondoskodnak-e megfelelően az öregekről?
10./
M i a véleménye az egészségügyi ellátásról?
117
Mit vár az í j , háziorvosi ellátástól?
12./
Hogy érzi magát általában, mi az, ami bántja, mi az, aminek örül?
137
Elégedett-e önmagával?
14./
Ha lenne 3 kívánsága, Ön mit kívánna?
Az első kérdésből kiderült, hogy életük nagy részét itt élték le a faluban. Többségük családja is
itt él. Elköltözni csak egyikőjük akart, gyermekei után akart menni. Lakóhelyüket szépnek és jónak
talá jó k . Szeretnék, ha a bolt nagyobb választékú lenne és ha lenne egy húsbolt is.
A politikai változásokat többnyire már nem tudák nyomonkövetni, nem is szívesen foglalkoznak
vele.
A helyi vezetőket alkalmasnak talájáík munkájuk elvégzésére. A kilencedik kérdésből kiderült,
hogy több törődést és figyelmességet igényelnének, úgy érzik, nem figyelnek rájuk megfelelően.
Az egészségügyi ellátással alapjában meg vannak elégedve, de úgy érzik, nem mindig részesül
nek megfelelő bánásmódban. Hiányo já k az őszintébb, személyesebb kapcsolatot. Fontosnak tartják
a gondozási munka bővítését.
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Betegségeiket, problémáikat leszámítva jól érzik itt magukat. Örülnek az íy utaknak, a szép
faluháznak, az unokáknak és minden apró sikernek, amelyeket a családjuk elér.
Összességében elégedettek önmagukkal, úgy érzik, ók már megtették a magukét, most a
fiatalokon a sor. Kívánságként egészséget, hosszú életet és családjuknak sok boldogságot szeretné
nek.
Végül a saját véleményemet is szeretném elmondani.
Úgy érzem, az utóbbi egy évben rengeteget változott a lakosság hozzáállása a közösséghez és a
közösségi munkához. Kialakulóban van egy jó közösség, amely jelenleg főleg fiatalokból áll, ahol
mindenki kibontakoztathatja a képességeit, elmondhatja a véleményét. Szórakoztató, jó programo
kat szerveznek a falu aprajának-nagyjónak. Az önkormányzat munkáját az utóbbi idők építkezései
fémjelzik. Az oktatásban, az egészségügyben az országos átlaghoz képest visszaesés nem tapasz
talható.
Az idén ünnepeljük a 200. évfordulóját annak, hogy Nágocs mezőváros lett. Ennek keretében
egész éves programsorozat ztjlik, amely remélhetőleg emlékezetessé teszi az évfordulót. Bér meg
elégedettek soha nem lehetünk, de úgy gondolom, a megkezdett fejlődés folytatása esetén szép jövő
elé nézhet Nágocs.
Mindenkinek kívánok a munkájához sok sikert és kívánom, hogy a tervei vájjanak valóra
mindannyiónk közös hasznára.
De ehhez az is kell, hogy ne feledjük:
„
DOL GOZ NI C SA K PO NTO SAN É S SZÉPEN,
A H O G Y A CSILLAG M E G Y A Z ÉGEN,
Ú G Y É R D E M E S .”
(József Attila)
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Kis kiadványunk különlegessége és egyben érteke, hogy azt, mint a rövid önéletrajzi adatokból
is kiderül, itt élő, vagy ide sok szállal kötődő emberek írták.
Önként vállalták az egyes témák kimunkálását. Fáradozásukért a köszönetét az fejezi ki igazán,
ha munkájukat elolvassák, megismerik az itt élő emberek.
Egyes témakörök kidolgozásában nem törekedhettek a teljesség igényére. Lehetőséget adnak a
továbbgondolásra, a további kutatásra, újabb írások elkészítésére.
Mindannyiónk részéről szőkébb hazánk, községünk, az itt élő emberek iránti szeretetünk jelképe e
mű.
Bíró
Györgyné (Balassa Aranka)
Született Nágocs, 1946. október 22.
Tanító, általános iskolai tanár; 1972 óta a nágocsi Általános Iskola dolgozója.
Bíró György
Szül. Iharosberény, 1942. július 01.
Tanító, általános iskolai tanár; 1962 óta a nágocsi Általános Iskola dolgozója.
Boldizsár Imre
1945. szeptember 1-jén születtem Nágocson. Elődeim az általam áttekinthető történelmi időkben itt
éltek jobbágyként, mqjd földművesként.
Én is itt éltem néhány olyan év kivételével —1952-1956 - amikor szüleimnek önhibájukon kívül más
településeket kellett lakóhelyül választaniuk. A Nágocson befejezett általános iskola után a tabi
gimnáziumban érettségiztem 1964-ben.
Ezt követően a nágocsi iskolában alsó tagozatban tanítottam. 1969-ben kaptam meg a diplomámat
a pécsi Tanárképző Főiskolán biológia-földrajz szakon. Az iskola minden pedagógusi beosztásában
dolgoztam: képesítés nélküli nevelő, szaktanító, napközis neveld, igazgatóhelyettes.
1979-től igazgatója vagyok az iskolának.
A község közéletében mindig igyekeztem részt venni. Az ifjúsági mozgalomból kinőve a tanács
tagjaként tevékenykedtem. Az önkormányzati választások óta képviselőtestületi tag vagyok.
Tevékenységemmel igyekszem hozzájárulni szűkebb hazánk és annak népének fejlődéséhez, gyara
podásához. Féltem a természetet, mert az ember csak ezzel együtt élhet, ebben rejlik a jövő záloga.
Feleségem (Fulmer Borbála) az iskola tanítója. Fiúnk a Budapesti SOTE Gyógyszerészkarának
hallgatója, lányunk a siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulója.
Csutorás Csaba
Földrajz-testnevelés szakos tanár.
1943-ban születtem Kaposváron.
1963. szeptember 1-je óta dolgozom Nágocson. Munkahelyem 1963-1975-ig a nevelőotthon, 1975-től
az általános iskola.
1965-ben megnősültem - feleségem Takács Ildikó szintén az általános iskola tanára.
Három gyermekünk van: Ildikó 1966-ban, Csaba 1970-ben, Nikoletta 1979-ben született.
Csutorás Csabáné (Takács Ildikó) —földrajz-rajz szakos tanár
1963 őszén kerültem Nágocsra.
Diplomámat a Pécsi Tanárképző Főiskolán szereztem.
1975-ig a nevelőotthonban csoportvezető nevelőként dolgoztam.
1975-től az általános iskolában tanítom szaktárgyaimat.
Czékusné Dr. Skoda Mária
1943 november 15-én születtem Sellyén (Baranya megye).
1961-ben érettségiztem, mqjd 1968 februárjában a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész
tudományi Karán szereztem diplomát.
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Fonyódon kezdtem dolgozni, 1968 novemberétől pedig a nágocsi gyógyszertár vezetője vagyok.
Férjem gépész- és villamosmérnök, a tabi TVG. főmérnöke, a gyár alapítása óta ott dolgozik.
Két gyermekem van, Gábor fiam 1967 decemberében született, a M EDIM PEX-nél gyógyszerészkül
kereskedőként dolgozik. Mariann lányom 1970 februáijában született, főiskolai hallgató Szegeden.
Munkám során szakgyógyszerészi képesítést és gyógyszerészdoktori címet szereztem.
A környék jobb gyógyszerellátása és a gyógyszertár működésének érdekében 1991 szeptemberében
fiók gyógyszertárat nyitottunk Törökkoppányban.
Az iskolaigazgató kérésére - szakos tanár hiánya miatt - a kémia tantárgyat tanítom 1990
szeptemberétől a nágocsi iskolában óraadóként.
Fonyódi Tibor
1944. október 17-én születtem Nágocson. Általános iskolás éveimet szülőfalumban töltöttem, majd
a középiskolai érettségit Tabon tettem le. Felsőfokú tanulmányokat a kaposvári Tanítóképző nappali
tagozatán végeztem 1963-66 között. Andocs, Somogymeggyes után 1970-ben hazakerültem szülőfa
lumba, beosztást a Móra Ferenc Nevelőotthonban kaptam, mint csoportvezető nevelő. 1969-ben
házasodtam Bodó Máriával, akivel ma is házastársak vagyunk és kollégák a nágocsi általános
iskolában, ahol 1984 óta dolgozunk.
A több mint húsz év alatt sok társadalmi funkcióm volt, jelenleg is a helyi sportmozgalom egyik
irányítója, vezetője vagyok. 1977-ben a pécsi Tanárképző Főiskola pedagógia szakán végeztem, van
egy fiam, aki jelenleg a szombathelyi Tanárképző Főiskolára jár, földrajz-testnevelés szakra.
Az első demokratikus választások alkalmából szülőfalum képviselőnek választott.
Gilitsch Antalné (Kovács Rozália)
1951- ben születtem Somogymeggyesen. Édesanyám Huszár Julianna, édesapám néhai Kovács
Károly.
1952- ben költöztünk Nágocsra. Egy leány testvérem van, Kovács Zsuzsanna, szintén a falunkban él
családjával együtt.
Gyermekéveimet itt töltöttem, általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, mqjd Tabon érettsé
giztem.
Érettségi után sikeres felvételt nyertem a Soproni Felsőfokú Óvónőképzőbe, ahol 1971-ben államvizsgáztam.
Féljem Gilitsch Antal, gépésztechnikus. Egy gyermekünk van, Diána, aki jelenleg a Barcsi Vízgaz
dálkodási Szakközépiskola angol tagozatának III. o. tanulója.
Óvónő vagyok, nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon tisztelem az idős embereket.
Herczeg Attila
1958. szeptember 29-én Tabon születtem.
Édesapám Herczeg Péter - 1975-ben meghalt - édesanyám - Mayer Erzsébet - nyugdíjas. Négy
testvérem van, közülük rajtam kívül egy él Nágocson. Az általános iskolát itt a községben, a
gimnáziumot Tabon végeztem 1977-ben. Érettségi után felvételt nyertem a Kaposvári Tanítóképző
Főiskola nappali tagozatára. Egy súlyos sportsérülés miatt egy évet halasztanom kellett a főiskolán,
így diplomámat 1981-ben kaptam meg.
1978 óta dolgozom a nágocsi nevelőotthonban nevelőként, 1989. augusztusától igazgatóhelyettes,
majd 1991. áprilisától megbízott igazgató lettem. Nős vagyok, feleségem Récsei Andrea, tanítónő,
két gyermekem Attila 9, Róbert 6 évesek.
Kiss Tamás
Magyar-történelem szakos középiskolai tanár vagyok. Budapesten születtem és lakom, de legrégebbi
emlékeim Nágocshoz fűződnek. Itt élnek nagyszüleim, Tevesz János és Burghardt Etel. Hatéves
koromig náluk töltöttem az év nagy részét, azóta is gyakran jövök hozzájuk.
Ahogy kialakult történelmi érdeklődésem, feltámadt bennem az igény, hogy megismerjem annak a
falunak a történetét, ahova annyi szép emlék köt. Végül is az egyetemi szakdolgozatom témájául
Nágocs történetét választottam. (A füzetben a dolgozat rövidített változata olvasható.) Nagy feladat
és öröm volt számomra a Nágocsra vonatkozó régi források felkutatása és feldolgozása. Eredeti
dokumentumokban olvashattam az egykori nágocsiak életéről, amely nehézségekben, küzdelmek
ben és sikerekben egyaránt bővelkedett. Ezek ismeretében tudom igazán értékelni az elért eredmé
nyeket, megérteni a gondokat és még inkább a magaménak érzem a világnak ezt a pontját. Nágocs
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életre szóló élményanyagot nyújtott nekem. A dolgozat megírásával én is igyekeztem tenni valamit
Nágocsért.
Onody Gyuláné (Hoffmann Magdolna)
Mezőberényben születtem 1957-ben, s bár Békéscsabán érettségiztem —egészségügyi szakközépis
kolában - itt éltem 18 éves koromig.
Főiskolás éveim Debrecenhez kötnek.
Közben házasságot kötöttem Onody Gyulával, aki akkor még egyetemre járt, ezért rövid ideig
Gödöllőn laktunk. Ott született fiúnk, aki jelenleg 5. osztályos. 1981-ben újra visszamentünk Békés
megyébe. Vésztőn a Szabó Pál Általános Iskolában tanítottam.
Mivel férjem siófoki, visszavágyott a „széptígú Somogyba”, így 1983-ban Nágocsra költöztünk. Bár
nehéz szívvel hagytam el az „alföld tengersík vidékét”, ma már itthon vagyok.
Igazán a gyerekek között érzem jól magam - ezért választottam a pedagógus pályát - de szívesen
hallgatom az idős embereket, mert életük tanulság a számomra:
„Az sose rab, ki lélekben szabad”.
Szeretem ezt a kicsinnyé lett országot, szabad időnkben nagy családi kirándulásokat szervezünk, s
már már bebarangoltuk hazánk szép tkjait.
Példaképeim az olyan emberek, akik számára „a tett első, a szó második” —ezért kapcsolódtam nagy
lelkesedéssel a Nágocs történetét feldolgozó munkába.
Életem során sokfelé megfordultam, sokszor kellett szinte megoldhatatlannak tűnő nehézségekkel
szembenézem, mindig akadtak jó barátok, akik segítettek, mellettem álltak. Ezért hiszem, hogy az
EM BER alapvetően jó, s ez a hit erősít munkámban.
Dr. Pap Im re
1960. november 15-én születettem Ssyószentpéteren. Édesapám ekkor vájárként dolgozott, jelenleg
rokkant nyugdíjas. Édesanyám évekig óvodai dajkaként dolgozott, majd gyermekfelügyelő volt a
h^dúnánási nevelőotthonban, jelenleg ő is rokkant nyugdíjas. Egy testvérem van, Pap Zoltán, aki
erdész, az iharosi erdészet főmérnöke.
Gyermekkoromban Hajdúnánáson laktunk, szüleim most is ott élnek, így általános iskolába is ott
jártam.
Hajdúböszörményben a Bocskai István gimnáziumban érettségiztem 1979-ben. Gimnáziumi éveim
alatt kollégista voltam, ezek az évek rendkívül fontosak voltak az életemben, mivel olyan tanáraim
és osztálytársaim voltak, akikre mind a mai napig a lehető legszívesebben emlékezek.
Érettségi után a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karára jelentkeztem, ahova
rögtön fel is vettek.
Itt végeztem 1985-ben. Első munkahelyem a Kisvárdai Városi Kórház Sebészetén volt, ahol bevonu
lásomig, egy évig dolgoztam. Katona Pécsen és Nyíregyházán voltam. A leszerelés után pályáztam
meg a nágocsi körzeti orvosi állást, ahol 1986 októbere óta dolgozom.
Nős vagyok, feleségem Nagy Katalin szintén egészségügyi dolgozó, jelenleg szintén Nágocson
dolgozik, mint ápolónő. Két gyermekünk van: Bence és Dóra, mindketten óvodások. Egészen kicsi
gyermekkoromtól kezdve sportolok, eleinte atletizáltam (rövidtávfutás) és kézilabdáztam, jelenleg
futballozom és triatlonozom. Ez utóbbi sportágat szeretném megszerettetni a lehető legtöbb ember
rel, úgy tűnik Nágocson ez sikerrel fog járni. Remélhetőleg ennek pozitív hatása a lakosság egészségi
állapotának javulásán is érezhető lesz. Terveim között szerepel az általános (házi) orvosi szakvizsga
megszerzése a lehető legközelebbi jövőben.
Dr. Papné Nagy Katalin
1964 április 14-én születtem a Szabolcs megyei Újfehértón. Szüleim ekkor Kálmánházán laktak, én
itt töltöttem gyermekkoromat. Édesapám a helyi termelőszövetkezet elnökeként tavaly ment nyug
díjba, édesanyám jelenleg is a szövetkezetben dolgozik, mint könyvelő. Két húgom van, az idősebbik
számítógépes operátor, a fiatalabbik egészségügyi szakközépiskolába jár. Az általános iskola elvég
zése után Nyíregyházán a Kölcsey Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem. Rögtön
utána dolgozni kezdtem a Megyei Kórház II. Sebészetén. Munka mellett elvégeztem a felnőtt
szakápolói továbbképzőt. 1984-ben férjhez mentem, majd féijemmel együtt Kisvárdára mentünk
dolgozni. Itt született első gyermekem, Bence. 1987 októbere óta lakunk Nágocson, kislányom Dóra
már itt született. A GYES ideje alatt Kaposváron középfokú népművelői szakképesítést szereztem.
Két éve dolgozom a faluban, mint körzeti ápolónő. Jelenleg a körzeti szakápolói szakosítóra járok.
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Sasvári Attila
1947. január 16-án születtem Nagykanizsán, polgári családban.
Apám vasúti tisztviselő volt, anyám háztartásbeli. Általános iskolát Somogyváron 1953-61-ig végez
tem el, mqjd 1961-től a Fonyódi Gimnáziumba jártam és 1965-ben érettségiztem.
1965-ben felvételt nyertem a keszthelyi Agrártudományi Egyetemre, melyen 1970-ben államvizs
gáztam, és szereztem agrármérnöki diplomát.
1971-től a Somogyvári Dózsa Tsz-ben dolgoztam, mint gyakornok, üzemegységvezető, főállattenyész
tő.
1974-ben a fonyódi „Balaton” Mg. Tsz-hez mentem és 1981-ig mint üzemegységvezető és növényter
mesztési főágazatvezető dolgoztam.
1981-ben a nágocsi „Új Élet” Mg. Tsz-hez hívtak és 1986-ig mint főmezőgazdász, m«yd máig mint
tsz-elnök tevékenykedem. Szüleim közben mindketten meghaltak. 1983-ban született meg egyetlen
fiúgyermekünk.
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