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Nyim és környéke   

 

A Balaton part nyüzsgő forgatagától közel 13 kilométerrel távolabb, erdőkkel 

legelőkkel ölelve, kis apró falu húzódik meg csendesen a dombok között 

észrevétlenül. A béke és nyugalom szigete a város zaja után ez a kis település. 

Szorgalmas, kedves lakói révén egyre szépülő tájjal találkozhat, aki erre jár. 

Érdemes körbe nézi megismerni ezt a szép, vadregényes vidéket. 

 

 

A falu 

 
 

Nyim Somogy megye, a Dunántúl legnagyobb területű, és az ország legkisebb 

népsűrűségű (56 fő/km2) megyéjében helyezkedik el. A megye névadója a 

szomszédos Som község, mely a tájra jellemző fák nevéből eredeztethető.  A népesség 

területi eloszlása egyenlőtlen, a lakosság 56%-a a Balaton melletti sávban és a 

megyeszékhely Kaposvár környékén koncentrálódik. Somogy legnagyobb városa 

Kaposvár után a 24.000 lélekszámú Siófok. Somogy megyében 224 település 

található, ebből 12 város jogú 100 pedig Nyimhez hasonló 500 alatti lélekszámú 

aprófalu.  A népesség mozgása a megyén belül kettős tendenciát tükröz. A fiatal 

lakosok a városba költöznek, ennek ellenére csak a Balaton parti sáv lakossága nő, a 

többi városban, beleértve a megyeszékhely Kaposvárt, a lakosság száma lassan 

csökken. Nyim a növekvő lakosságú Balaton parti rész és a ritkán lakott észak-keleti 

terület határvonalán helyezkedik el. A bevándorló, és az elvándorló lakosság 

egyensúlyának köszönhetően az elmúlt évtizedben és ez igaz az elmúlt századokra is, 

300 fő körül ingadozott a település állandó lakossága.  

Nyim község Somogy megye ÉK-i részén, Siófoktól mintegy 13 km-re a 65-ös 

főútvonaltól Ságvárnál lekanyarodva érhető el.  

A település régi, lakott hely, de sosem volt jelentős nagyságú népessége.  
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A statisztikai adatok szerint 1880 körül lakták legtöbben, mintegy 510 fővel.  

A történelmi múltban osztotta a Ságvár környéki lakott helyek sorsát, letelepedtek itt 

avarok, hunok, rómaiak egyaránt. 

 

A népvándorlás korában elsősorban mezőgazdasággal foglakozó szláv és germán 

népek éltek itt, majd az avar, később a honfoglaló magyar törzsek települtek a vidékre. 

Az Árpáddal érkező Bulcsú vezér és nomád lovas népe foglalta el a környéket. A 

portyázások után, Géza majd István ország alapítási szándékával a térség lakói nem 

értettek egyet. Koppány lázadó csapata a környékről indult Székesfehérvár felé, hogy 

átvegye a hatalmat. Az elfojtott lázadást István a térség lakóin is megtorolta. 

Határozott hittérítés indult el, erről a környékről nem csak a tizedet, de minden tízedik 

gyereket is az egyház szolgálatába kellett állítani. A királyi harag a későbbi Árpád 

házi királyok idején enyhült, s felismervén, hogy a térség a délről jövő támadások 

szempontjából stratégiai jelentőségű a néhol meglévő, máshol új földvár rendszert 

kezdték megerősíteni, kiépíteni. A Nagyhegyen középkori várkastélyt említenek a 

leírások, mely a XII. században épülhetett.  Az erősség védelmezte az alatta elterülő 

Kás nevű falut, mely a XIII. században a székesfehérvári káptalanhoz tartozott. Majd a 

Csák nemzetség dudari ágának tulajdona lett. Később több szerzetesrend is osztozott a 

területen. 1460-ban Kás területének fele Torvei Ugrón tulajdonába került. Kás 

középkori falu maradványait a Kási vártól délre figyelték meg.  

A vár hadászati jelentősége kicsi, ezért a törökök inkább a ságvári erősség építését 

kezdték meg 1558-ban. A török uralom után Kás lassan elnéptelenedett, mint puszta 

maradt fent a múlt századig. 

A közigazgatási területen a középkorban tehát két település volt, Nyim és Kás. 

Első ízben 1193-ban III. Béla királyunk (1172-1196) anyja által a jeruzsálemi 

(johannita lovagrend) vendégház részére adományozott birtok határait megjelölő 

oklevélből olvasható a falu Nyn néven. Egy 1229-ben kelt oklevél szerint II. András 

(Endre) királyunk (1205-1235) szintén említi a települést. 1269 –es iratok alapján volt 

itt székesfehérvári káptalannak földjei, de ezen kívül királyi udvarnokoknak és 

pincemestereknek is. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint már ekkor mind a két 

falunak plébániája is volt. Szerepel a falu neve Zsigmond király 1428-as  

adománylevelében is melyet Rozgonyi István temesi ispán feleségének – Szentgyörgyi 

Péter gróf leányának – Cecilia asszonynak a Galambóc vár ostrománál szerzett 

érdemei jutalmazására kapott.  Ezen adomány használatát aztán a veszprémi káptalan 

kiadványa támadja 1432-ben.  

 A török hódoltság ideje alatt elpusztult a község. 

Egy török adóösszeírás szerint 1534-ben még 24 porta található a településen, de 

1565-ben csupán, mint puszta szerepel. 1696. ápr.15-i török összeírás szerint 

Nyim: 8 hold erdő, 25 hold szántó és 2 negyed puszta szőlő. 

Kás: 25 hold erdő és 12 hold szántó. 
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 A középkori Nyim falu helyét a Kavolya kút közelében azonosítják, mely a Nyimi 

patak hídjától keletre terül el. 

A meredek napsütötte dombokon a borászok szerint kiváló szőlő termett. Jó 

bortermelő vidéknek számított. Az erdő sűrű és vadban gazdag volt. Az életet adó 

vizet a patak biztosította, hol szűkebben, hol bővebben. A falu régebbi központi 
területe a Nyimi patak hídjánál, az itt összefutó utak találkozásánál volt.  
A török hódoltság alatt a legenda szerint, a falut a somi oldalról vaskapu védte a 

betolakodók ellen. Ez a kapu egyben a falu elzártságát is szimbolizálja. A régi öregek 

szerint, falu határában, a török az aranyát kőkecskébe rejtette, amit aztán később 

magával vitt. A hódoltság alatt a település lassan elpusztult, csak 1773-ban említődik 

újra Nyim néven. 

A mai falu az 1700-as évektől épült ki a patak mellett hosszan elnyúló utcahálózattal. 

A völgybe települt község főtengelyét a Nyimi patak adja. A középkori katonai 

felmérések az alábbiak szerint jegyzik:  

1799 "Nyim. Magyar falu Somogy Vármegyében, földes Ura Lengyel Uraság, lakosai 

katolikusok, és reformátusok, fekszik Ádándhoz, Somhoz és Ságvárhoz is 1 órányira, 

szántó földgye nints, erdeje van, szőleje kevés, malma sints, piatza Veszprémben."  

A terület bejárása alapján az alábbiakat írták a környékről: 

  7. Nym - (Nyim) 

1. Som 3/4, Ádánd 1 3/4, Jut 2 1/2, Ságvár 3/4, Luja 2 1/4 (óra) 

2. Néhány rosszul megépített házból áll 

3 . A forrásvizek vize rossz, az árkok alja agyagos, a vizet csak az állatok 

élvezhetik 

4. Az erdőség az egész szelvényben magastörzsű, vegyes fajta fákból áll 

5. A rétek ebben a szelvényben szárazak egészen a Szokolyi völgyben található 

   rétekig, amelyek mocsarasak. 

6.Rossz idő esetén a szelvény útjai rosszak, ilyen időben nehezebb járművekkel 

    nem lehet közlekedni rajtuk   

7 . Legmagasabb a Fuia? hegy 

(Dobai András írta Somogy megye az első katonai felvétel idejében 1782-1785). 



4 
 

 
Első katonai felmérés térképe 

1851 környékén így írnak a második katonai felmérésben a faluról: "Nyim, magyar 

falu Somogy vmegyében, 146 kath., 4 ágostai, 161 ref., 5 zsidó lakossal. Ref. fiók 

gyülekezete a sághvári anyához tartozik. Földes urai a Lengyel örökösök. Utolsó posta 

Sió-fok." Jól kivehetők a művelés alá vont területek nagysága, szőlővel beültetett 

földek, legelők és a lakóházak.  

 

 
Második katonai felmérés térképe 

Magyarország első katonai felmérése (jozefiniánus térkép) egy 1780-1784 között lezajló katonai 

topográfiai felmérés eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt (utcák, 

házak, dűlők, stb.) ábrázolja a teljes országot. Tartalma szerint1:28800 méretarányú topográfiai 

térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat, építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi 

alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a mezőgazdasági területek művelési ágát. 

Magyarország  második  katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le, eredményét annak 

ellenére franciskánus térképnek nevezik, hogy befejezésekor már nem Ferenc, hanem  I. Ferenc  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1780
http://hu.wikipedia.org/wiki/1784
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fiai_t%C3%A9rk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fiai_t%C3%A9rk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Domborzat
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldrajz
http://hu.wikipedia.org/wiki/1806
http://hu.wikipedia.org/wiki/1869
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenc_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
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József az  uralkodó, megkülönböztetésül a későbbi  ferencjózsefi (harmadik térkép) katonai 

topográfiai térképtől.  

 

Az egészségügyi ellátás alakulása Dr Linzbauer 1859. május 1-én Bécsben kiadott 

könyve alapján: 

Ádánd (1645 lakos, magyar) 7 községből áll a 7181 lakosú eü. kör. 

Nyim 329 lakos  
Falu-Hidvég és Szabadhegy 365 lakos 

Ságvár 1369 lakos 

Juth 724 lakos  

Som 768 lakos 

Nagy-Berényi 1089 lakos  

Város-Hidvég 801 lakos 

Sebész: Schnabel Zsigmond, 42 éves, községi orvos. 
Bába: 1 engedélyes.    

1864-ben N Y IM 

Nyim helység Somogy Vmegye Igali járásában kisszerű falucska 364 

lélekből álló magyar ajkú RCath. és Reform, vallású lakóst számlálván, éjszaki 

oldalát kivéve hegyekkel van körülvéve melyjek régente erdőkkel valának borítva. 

A' községnek neve mai nap is Nyim ez ismeretes országszerte - 's arról 

hogy valaha más elnevezéssel birt volna misem tudatik. Mikor és honnét lett népesítve, 

- arról irásbeli - ugy szóbeli hagyományok hiányában semi bizonyosat tudni nem lehet. 

A' község határában előforduló topographiai nevek: Felső, Középső, és 

szőllők alatti mezők. Rétek - nyárfáki dűlők - kökényes, hol igen sok kökény terem - 

Kási vár hol régi templomnak romjai látszanak - Makódé tölös(tölgyes) völgy, Kasziba 

füsti hegy, mert sokat párolog leginkább tavaszal. Somoskuti dülő egy forrás kúttal 

sürü alatt. Hármas hegy. Cseres völgy. Vaskapu egy meredek hegyen átvágás - 

mely látszik hogy mesterségesen készült. - Szőllőhegyi elnevezések: Öreghegy 

- ujhegy és Kerti Szőllők. 

Jelességek: A' falunak nyugoti részén az úgynevezett Kási pusztán  vagyon 

az erdőben egy hármas mély sánccal körülvett térség, ezen név alatt: Kási vár - mely 

a' traditio szerént romai maradvány. (Kási puszta középkori falu volt Kás néven. Első 

említése 1229-ből származik ekkor a székesfehérvári káptalan birtoka. Az 1701-1703. évi összeírás 

szerint már puszta.) 

 Alatta a' völgyben az oldalban több évekkel ez előtt felfedeztetett egy üreg, melyben 

egy kemencze - száj nagyságú lukon mehetni bé - ott földben beásott szoba formájú 

helyiség vagyon mely hihető azon időről való midőn a' törökök Magyar Országban 

voltak kiknek boszuállási vágyai elől az emberek odamenekültek. Továbbá az 

úgynevezett Kastélydomb a' falunak keleti részén most telekállományi belsőség - itt 

egy nagyszerű kastélya lehetett bizonyosan a' legrégibb somogyi Lengyel családnak  

már csak sáncai 's alapjának némely jelei mutatkoznak ezen helyen régibb időben több 

rendbeli apró különnemű pénzek is találtattak. - A régi temetőjében mely mint egy 50 

éve hogy elhagyatott volt egy templomocska termő kőből épülve - ezelőtt 50 évvel falai 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_harmadik_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fiai_t%C3%A9rk%C3%A9p
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még állottak 's a' Szentélyben egy vak ablakban mely kék színnel volt befestve 

aranyozott csillagok koszorú formában voltak láthatók, mely kellő tanúsága annak, 

hogy ezen templom boldog asszony tiszteletére volt emelve. 1826-ban a midőn az uj 

templomocska épitetett ezen régi templom düledék falaiban talált kő ehez használtatott 

fel, 's a midőn a' fundamentumában volt kövek kiásattak a' falon de már a' föld alatt 

vörös betűk találtattak, 's a' fal mellett mintegy 12 holt tetem csontjai - azomban a 

felügyelet nélküli kőfejtők emlékül hogy hirt adtak volna ezen a falon talált vörös 

betűket a fallal együtt összevagdaltak, de hihető hogy ezen holtaknak sírboltjai 

valának. 

Egy meredek bérczen levő erdőben vagynak az úgynevezett Róka lukak 

- hol 1862-ik évben a hírhedt Patkó bandájához tartozó rabló csapatból négyen 

tartózkodtak, kik közül kettő a' pandúrok bátor megtámadása folytán agyonlövetett. 

Nyim helység keletről Som község és Pösszei pusztával (Pösze-puszta egy része 

eredetileg somogyi várföld volt, melyet IV. László 1276-ban Berencsi 

András mesternek adományozott.)  határos – délről Megyer, nyugotról Sznt. Lászlói 

pusztát és Éjszakról Ságvári helységekkel.( Szent László puszta középkori falu. A 

településen állt egy Szent László tiszteletére emelt monostor, melyről először 1302-ből 

van adat.) 

Kelt Nyim Április 20-án 1864.  

felvette: Király Sándor 

 

 

 
Magyar Királyság 1869 
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A falu lakói a környező termőföldek művelésével, állattartással és vadászattal, 

valamint erdőműveléssel foglalkoztak. A legtöbben 1880 körül és a két világháború 

között éltek itt. Ez valószínűleg a demográfiai „robbanás”, valamint a hadászati 

beszállítások a mezőgazdasági termelés iránti megnövekedett igény miatt volt. Egyben 

jelzi azt is, hogy a környező földek a mai lakosságszámnál nagyobb népességet 

tudnának ellátni.1892-ben Filloxera zárlatot terjesztenek ki Nyimre, ami valószínűleg 

azt jelentette, hogy a szőlők nagy része elpusztult. A település a Pannon tenger 

kiemelkedett üledékes lösz talajába, az erózió alakította szűk mélyen bevágott 

vízmosások és a Nyim patak völgyében húzódik meg.  Tréfásan azt szokták mondani 

„ponyvát lehetne a falu fölé feszíteni, ha esik az eső. A domboldalak nagy részét 

szántó, a külterületek dombhátakra eső részét erdőcsoportok, a település déli részén 

összefüggő erdőségek találhatóak. A falu belterületének közvetlen közelében a keleti 

domboldalon, az erdősáv alatt legelők nyújtóznak. A legelők - szántók és az erdősáv 

közötti határmezsgyén több helyütt vadászleseket találni.  
 
Nyimi községi kataszter 1850 és 1890 között készült. A térképen fel vannak tüntetve a 

terület tulajdonosai, és jól látható az a birtok szerkezet mely még manapság is sok 

hasonlóságot mutat. Természetesen a nevek mára már kicserélődtek. Az érdekessége 

még, hogy a bejegyzések a dokumentumon még kézzel írottan történtek. 

Néhány név a földbirtokosok és kisebb parcellák tulajdonosai közül: Radini Ferenc 

gróf, Péceli János, Hetyei Mihály, gróf Wikenburg Constantin,  Pécseli József, 

Horváth György, Fekete Lajos, Bozsoki István, Szita Pál.  

 
Nyim házai 1856-ban 
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1889-ben megalakul az első civil szervezet, az önkéntes tűzoltótestület, majd 

1913-ban a Nyimi Katolikus Ifjúsági Egyesület. 

Nyim beépített területén a csapadékvíz elvezetését jellemzően egyes helyeken 

kétoldali nyílt árkos vízelvezetéssel, máshol a meredek domboldalról lefutó 

csapadékot az időszakosan patakokká váló kagyló formájú utcákkal oldják meg. Az 

így összegyűjtött vizeket a település mélyvonalain haladó vízfolyások gyűjtik össze és 

szállítják a befogadó patakba. A település környékéről a vizeket a dél-nyugatról 

érkező, onnan a beépített területet délről kerülő, majd annak a keleti szélén dél-észak 

irányba végighaladó Nyimi-patak és annak mellékágai fogadják be. A Nyimi patak 

Ságvár felé hagyja el a települést. Ságvár területén torkollik a Jaba-patakba, amely a 
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Kis-Koppány patak közvetítésével szállítja a vizeket a Sióba. 

 

 
Nyimi patak régi hídja 

A lakosok büszkék a községük táji adottságaira, illetve az otthonukhoz fűződő 

viszonyt átitatja a dombok közé rejtettség és elzártság által keltett “másik világ” 

érzése. Az úthálózatának és falu szerkezetének jelentős része már a második  

katonai felmérés tanúsága szerint kiépült a 18. század végére . A harmadik katonai 

felmérésen már a két felekezet templomai is egyértelműen  jelölve vannak. Jól látható 

a Ságvár felé vezető úton a patakon átvezető híd. A középkori szalmából készült 

átkelőt felváltja a falu központjában álló szilárd híd. 
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Harmadik katonai térkép 

 

1945-ben megkezdődik a nagybirtokok állami tulajdonba vétele. A nagyon várt 

földosztás a települések között is már némi súrlódással indul. 

 

Ádánd, 1945. április 25 

. - A földigénylő bizottság elnökének jelentése 

a Somogy megyei Földbirtokrendező Tanácshoz: 

a földeket kiosztották, tiltakoznak a volt gazdasági cselédek zaklatása miatt 

Ádánd községi földigénylők egyhangúlag visszautasítják Som község jog és 

törvényellenes eljárását, mivel Daránypusztát egyszerűen elhagyva, betörtek ádándi 

határban levő Pöszepusztára, az ott levő volt cselédeket elzavarással fenyegették. 

Leszegezzük, hogy Pöszepusztán a volt cselédeknek és az igényjogosultaknak a föld és 

a házhely kiosztatott, a jogosultak szorgalmasan dolgoznak, ugyancsak áll ez 

Pöszepuszta úgynevezett Diós nevű részére is, ahol dr. Pap Andor tanácselnök úr által 

Torvaj községből oda áttelepített négy család a rendkívüli nehéz viszonyok mellett is 

szorgalmasan műveli a földet. Most jelentkezik Nyim község bizottsága a kaposvári 

tanács olvashatatlan aláírású tagja rendeletével , amely szerint adjunk á t Nyimnek 

265 hold földet,ádándiak pedig menjenek át Orosziba. Tekintetes tanács , ez ellen a 

leghatározottabban tiltakozunk, a föld nem gyereklabda, sem babaruha, amit vissza 

lehet kérni vagy átdobni; a föld kiosztatott, az igényjogosultak abba behelyeztettek, 

a munka folyik Ádánd Erzsébet nevű részén is, nekünk feleslegünk nincs, amit kaptunk, 

abból nem engedjük magunkat kitúrni , ezt meg is védelmezzük. 
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Kóczián Mihály 

a földkiosztó bizottság elnöke 

 

A háború után hamarosan megkezdődnek a kötelező beszolgáltatások, tervek 

teljesítése, szövetkezetek kialakítása. 

A megyei napilap szerint ez vidáman, pontosan és lelkes felajánlások hatására zajlott 

le. 

„Nyim község dolgozó parasztjai az elmúlt napokban kemény harcot 

vívtak vállalásaik teljesítéséért. A választások után megfogadták, hogy a 

Béke Világtanács ülésének tiszteletére teljesítik félévi beadási tervüket. 

A dolgozó parasztok fogadalma nem maradt üres szólam. Tudatában voltak, hogy az 

adott szó kötelezi őket. Erre neveli őket a község pártszervezete is, amely 

népnevelőkön keresztül nap mint nap beszélget velük. Nyim község dolgozó parasztjai 

ma büszkén jelentik, hogy adott szavukat valóra váltották, teljesítették félévi beadási 

kötelezettségüket . A nyimiek példája igazolja, hogy ahol a pártszervezet, a tanács 

rendszeresem foglalkozik a dolgozó parasztokkal, neveli őket az állami fegyelemre, ott 

minden akadályt eredményesen le tudnak küzdeni, ott a szavakat tettek követik. 

Nyim község dolgozó parasztjainak példája lelkesítse a járás, de a megye valamennyi 

községének dolgozó parasztjait az adott szó teljesítésére.” 

 

1953 szeptemberében a gazdák már a közösbe találják magukat. A Somogyi Néplap 

lelkesen közli a fiatal gazdák belépési szándékát. 

„Nyim községben virágzó gazdálkodást folytat a Petőfi tszcs tagsága. 

Az eredmények agitálnak a csoport mellett. Az egyéni gazdák a csoport iroda kilincsét 

egymásnak adják. Érdeklődnek, hogy mi jut a csoport tagjainak. A válasz az, hogy aki 

becsületesen dolgozott, annak van jövedelme, aki hanyag volt, annak pedig kevesebb 

jut. Az érdeklődő gazdák között az első volt ifj. Pécseli István 5 holdas gazda. A 

többiek még gondolkodnak, de ifj. Pécseli István aláírta a belepési nyilatkozatot és a 

betakarodás után a közösbe dolgozik már.” 

A „betakarodás” cikkben sajtóhiba volt, de nagyon kifejezi a lényeget, hogy a többség 

nyomás és kényszer hatására cselekedett. 

Kiderül, hogy akadozik a gépezet, homok került a fogaskerekek közé. 

Somogyi Néplap 1959. augusztus 12. 
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MIRE VÁRNAK A NYIMIEK 
A párttitkár — szorgalmas, igyekvő asszony: Árvai Józsefné, aki most is az asztag 

körül foglalatoskodik — nekem szegezi a kérdést: 

Mondja, elvtárs, nem lehet foganatosítani valamilyen rendszabályt, amivel mindenkit 

munkára ösztönözhetnénk? Gyűlés, értekezlet gyakran van, ma este is lesz. De a sok 

beszédnek, a határozatlanságnak csak ez lehet a következménye, amit itt lát. A nyimi 

Haladás másik két kommunistáját — Kadlicskó József es Márkus György elvtársakat 

— ugyancsak derekas munka közben találjuk. Elvtársaink példamutatásával tehát 

nincs baj. Mégsem mennek rendjen a dolgok... A határ domboldalán hosszú kepesorok 

futnak le a völgybe. Itt-ott friss szántás tarkítja a tarlóparcellákat. Ha valamikor, 

akkor most valóban találna munkát a szövetkezeti falu apraja, nagyja. Mintegy 1200 

hold szántójuk egy harmadán termett kalászos növény. Dicséretükre szolgál, hogy 

fáradságot nem ismerve, heteken át húsz kaszás vágta a búzát, árpát ott, ahol a gép 

nem boldogult. És most, amikor a fél sikeren már túljutottak, most nem törődnek 

mindnyájan a gazdag termes további sorsával? Szinte hihetetlennek tűnik, de így van. 

Mi ad okot eme szigorú ítélet megalkotására? 

Feleljenek tapasztalataink. A gabona betakarításával egybeesik a somkóró behordása 

is. Ide kilenc fogatot irányított ma a vezetőség. Kint a határban — az egyik kocsis 

szavai szerint — délelőtt is, délután is öt takarmánnyal megrakott szekér kerülgette 

egymást. A hiányzó négy talán a búzát hordja? Dehogy. A kepék mellé a beosztás 

szerinti tíz helyett eggyel kevesebb vendégoldalas kocsi fordult oda. Kopácsi Ferenc 

azért nem hordhatja a gabonát, mert szekeret javítja a kovács. A lovak pedig tétlenül 

állnak. Csupán a nagy istállóban tizennégy erős, jól táplált igavonó pusztítja 

haszontalanul- az eleséget. Akad közöttük olyan is, amelyre két hónap óta senki sem 

tette rá a hámot. Gondozójuk, aki napközben felügyel rájuk, széttárja kezét: — 

Mindennap így van ez. Nincs vállalkozó, aki befogná ezt a sok lovat. Sok a ló a nyimi 

Haladásban? Tavaly, amikor egyénileg gazdálkodtak, 110 ló erejét hasznosították. 

Amióta a Haladás Termelőszövetkezet egyesíti a falu népet, 33 férfit igényelne csupán 
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a kocsizás. A volt középparasztok nagy része azonban kimondta: Nem akarok tovább 

kocsis lenni. Iregi Dezső és sok más gazda „tartja is szavát”. Néhányan — mint 

például Keresztes Károly is — változatlan gondoskodással dolgoznak azokkal a 

lovakkal, amelyeket bevittek a szövetkezetbe. Az egykori fogatnélküliek meg így 

vélekednek: — Dehogy fogom más lovának a gyeplőjét. — És ez a két téves felfogás a 

lehető legnagyobb egyetértésben él egymással, esetenként minden harmadik ló 

„szabadnapot” kap. Közben pedig elmarad, elhúzódik, megkésik például a gabona-

betakarítás, mert nincs meg az arányos, tervszerű, szervezett munkamegosztás, és 

határozott mozgósítás. De menjünk tovább. A falu közepén, a tűző napon rostokol egy 

cséplőgép. Az idén még nem „evett meg” egyetlen kévét sem. A másik masina — 

amelynek Csór János a felelős vezetője — délelőtt is dolgozott, már amennyire telt 

kiszolgálására a tíz fős cséplőcsapat erejéből. Bár ki-ki megkapta mai megbízatását, 

de öt ember — Csendes Lajos, ifj. Gróf Ferenc, Magyar Miklós, Bozsoki Ferenc és 

Lajos — jobbnak tartotta egyszerűen távol maradni, mintsem a közös cséplésben részt 

venni. Vagy itt van a 17 esztendős Teklovics Jóska. Délben odasomfordál az 

osztaghoz: az elnököt keresi. Ma jutott eszébe, hogy földet kellene hordani házuk 

majdani tatarozásához. — Semmi mást nem kérek, csak egy pár lovat: majd én hajtom 

őket — magyarázza. Kár, hogy nem azt mondatja vele a lelkiismeret, hegy villát fog a 

kezébe, es segít a cséplőgépnél. Kiss Istvánt az elnök hívatta. Még sincs az 

rendjén, hogy se szó, se beszéd, fogja magát, és petrencézgeti a háztáji lóherét akkor, 

amikor ezt felesége is megtehetne, neki pedig azt a feladatot adta brigádvezetője, hogy 

szórja a gabonakévéket a szekerekre. Reggel el is jött a többiekkel együtt, de 

önhatalmúlag úgy intézkedett, hogy itt nincs reá szükség. Délutánra tehát beleszólt 

Kiss István „munkarendjébe” az elnök üzenete. Jelentkezik, hogy megjött. Először 

szemlesütve állja a kérdőre vonást, majd igyekszik fölénybe kerekedni. — Mit? Volna 

szívük beteg embert dolgoztatni? — Mikori a betegsége — kérdem tőle,— Régi az 

már; kérem. Világ-életemben betegeskedtem. - — S amikor egyéni gazdaságában 

magának és családjának kellett helytállni, akkor hány napra tiltotta el az orvos a 

munkától? Erre csakis nemleges választ adhat. Akik hallgatják a párbeszédet, szinte 

egyszerre mondjak: — Vallja be, Pista bácsi, hogy sohasem szeretett dolgozni. Idén 

azonban megfogta a kaszanyelét. Megmondogatott neki a tanácselnök, és két hét alatt 

több egységet teljesített, mint azelőtt három hónapig. Ha elbír egy villa szénát otthon, 

akkor egy kévét is fel bír dobni a kocsira a közös gabonaföldön. Persze, hogy föl ha 

akarja. Ötvenéves fejjel nem keresni, hanem kerülni a munkát — milyen felfogás ez és 

lám, milyen fürgén mozog a kis beszélgetés után. Búcsúzóul félrehív, es bizalmasan 

kérdezi:  - Ha most nekiállok dolgozni, akkor nem kerülök bajba amiatt, hogy délelőtt 

nem jelentem meg a munkán? 

Meg kell ragadni és erősen a kézben tartani a nyimi Haladás irányításának a 

gyeplőjét. Varga Géza, az idős tapasztalt gazdából lett tsz elnök látja, hogy nem jól 

van ez így. De elnéző, belenyugvó magatartása miatt mit sem enyhit a gondokon. 

Bátran, hangosan mond; meg a logósoknak: „Fiam, embereld meg magadat, mert 

hanyagságoddal kárt okozol az egész falunak. Dolgozz rendesen: hisz naplopással 

nem gyarapszol te sem, a közösség sem.” Tizennégy ló áll az istállóban? Az egyik, 
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vagy másik brigádvezető mutasson rá hét emberre, es adja értésére mindegyiknek: 

„Addig fogattal dolgoztok, amíg az utolsó kévét is be nem hoztátok a mezőről.”  Az 

elnöknek, a vezetőségnek, a szövetkezet három kommunistájának van szilárd támasza: 

a tagság szorgalmas többsége. Tudják ők, is ha keresik, bizton megtalálják azt a 

rendszabályt, amelyre elodázhatatlanul szükség van ahhoz, hogy megszilárduljon a 

fegyelem, es meggyorsuljon a munka a szövetkezetben. 

Kutas József 

 

Elhanyagolták a nyilvántartás vezetését 

a nyimi Haladás Tsz-ben. Ennek következtében Lukacs József főkönyvelő, aki nemrég 

került a szövetkezethez, csupa megbízhatatlan, a valóságtól merőben eltérő adattal 

töltötte meg a beszámoló jelentést, ezért most újólag kell elkészíteniük. Csek elvtárs 

elmondta a Haladas Tsz főkönyvelőjének, hogy a negyedévi beszámolót csak úgy 

tudják pontosan összeállítani, ha előtte egy kimutatásra részletesen kigyűjtik a 

tervszámokat, ezután pedig üzemáganként lejegyzik a bank jóváírásait es terheléseit, 

illetve a pénztár forgalmat. Ha a tsz követeléseit es tartozásait az inkasszók alapján 

rögzítik, akkor mindenkor ismerhetik a közös gazdaság anyagi állapotát… 

(Somogyi Néplap, 1962) 

 

Újabb ötlet jön „fentről”, ha gyengén működik a tsz, vonjuk össze egy másikkal. 

Létrejön a Ságvárral összevont Egyetértés Mgtsz (1970) . 

A rendszerváltással a termelő szövetkezetek sorsa megpecsételődött. Megkezdődtek a 

kárrendezések és a föld egyéni tulajdonba juttatása. 

 Hirdetés: 
Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Kárrendezési Hivatal NYIM községben, az 

Egyetértés Mgtsz, Ságvár által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi  

1. Az árverés helye: Nyim, FaluHáz.  

2. Az árverés ideje: 1993. február 19., 10. 30 óra. (Az árverésen részt venni 

szándékozókat a meghirdetett időpont előtt egy órával fogadjuk.)  
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                                                   Fahíd a patak felett 

A bekötőút szilárd burkolata vélhetően az 1960-as években készült el. Illetve 

ugyanebben az időszakban alakították ki a TSZ majorhoz vezető vasbeton lapokkal 

burkolt belső utat az eredeti földút helyén, illetve a harmadik Nyimi patak hidat is. 

Ekkor még a többi belső út murvás volt. Nyim az 1960-as évekig rendkívül alacsony 

infrastrukturális adottságokkal rendelkezett. Vízvezeték, közvilágítás nem volt.  

Az utak nyáron porosak, ősszel, tavasszal és vízmosásokkal szabdaltak. 

 

 

 
Góré 
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Somogyi Néplap, 1977. 
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Az egyetlen megélhetési lehetőség a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban volt.  

 

        
Vizet a patakból és a kutakból lehetett nyerni. Az ötvenes évektől „zápor” típusú 

kanálsoros kutak terjedtek el, mint vízvételi helyek a legtöbb lakóház telkén belül, 

illetve a faluközpontban. 1989-ben vezetik be a vezetékes vizet, ekkor a kanálsoros 

kutak jelentős részét elbontják. (Ma a faluban 3 található, ebből egy működőképes). A 

hálózatos villamos áram szokatlanul későn, 1964-65-ben épül ki, ekkor jelenik meg 

először közvilágítás a faluban. További infrastrukturális fejlesztésekre két és fél 

évtizedet kell várni.  

Közigazgatásilag a település 1973-ig önálló tanácsú község volt, majd Ságvár közös 

községi tanácshoz tartozott.  

A településen óvoda, iskola nincs, ezen intézményeket Ságvár, Som községgel közös 

társulásban Ságváron működteti a település. 

 A hetvenes évekig a jelenlegi faluház épületében, előtte pedig a Kossuth Lajos utca 

11sz. alatt, összevont osztállyal működött az általános iskolai oktatás. 

Az oktatást 1873 – ban, vagy előtte egy-két évvel a református egyház szervezésében 

indult meg. A jegyzőkönyvek alapján ebben az évben Nyim a tanító fizetését 300 ftr-

ban állapította meg. A Dunamelléki Református egyházkerület 1914.november 2-án 

kelt jegyzőkönyvében iskola építésre a következő bejegyzés található: „Nyim, 

iskolaépítés czéljára 8000 kor. tőkének megfelelő 400 kor. kamatsegélyt kér, az 

egyházmegye ugyanannyira ajánlja.” Érdekes képet ad a falusi iskolák helyzetéről és 

egyben a nyimi iskolásokról, a református egyház 1934- beni felmérése az oktatásról. 

 

„Az iskolai könyvtárakat mindenütt a tanító kezeli s róluk mindenütt van leltár. 

Vasárnapi iskola nincs Lápafő, Bálványos, Kapoly, Nagycsepely, Ságvár s Nyimben. 

Gazdasági ismétlő iskola van német és magyar Gyönk, Nagyberény, Felsőireg, 

Ságváron, másutt általános. Jóváhagyott tananyagbeosztás Kazsok, Büssü, Tengőd, 

Nyim, Nagycsepely kivételével mindenütt van, mulasztási s haladási naplót mindenütt 

vezetnek a tanítók. Tanítási napok száma legtöbb 258 volt Lápafőn, legkevesebb 171 

Tengődön. Mulasztási, haladási, felvételi napló mindenütt van. Egyházmegyeileg 

jóváhagyott tananyagbeosztás Nagycsepelyt kivéve mindenütt van. Iskolalátogatásig 

az előírt tananyagot nem végezte el hittanból Halmai Tivadar nagyszékelyi s Téti 
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Mihály nagyberényi tanító. Számtani, helyesírási dolgozatok nincsenek 

Nagyberényben, másutt vannak és sorszám kelettel ellátva s javítva vannak. A 

fogalmazási, helyesírási gyakorlatok mindenütt kellő számúak. Térképrajzolás, 

rajz, kézi és kézügyességi munkák mindenütt vannak. Nagyszékely, Németgyönk, 

Bonnya kivételével mindenütt az egyetemes konvent által* engedélyezett tankönyveket 

használják. Tankönyvet agyermekeknek használatra legtöbbet: 200-at a magyargyönki 

egyház adott. Értesítő könyvecskék mindenütt vannak. A legtöbb tanító olvasta a 

„Néptanítók Lapjá"-t s a „Tanítók Lapjá"-t.” 

 

 

 

1980 –as évek végéig nem sok minden történt, a községben az utcákon tengelyig érő 

sárban lehetett közlekedni, a dombokról beszaladó esővíz az utcákon derékig érő 

árkokat vájt, amelyet kukoricaszárral és törmelékkel szoktak betömni, hogy 

közlekedni lehessen.  

Az infrastruktúra fejlődése a jelenlegi színvonalát, és az országos vidéki színvonalat 

már rendkívül gyorsan éri el, ami aktuális állapotában korszerűnek, akár úttörőnek is 

mondható. 

1988-89-ben pályázat keretein belül szilárd útburkolatot építenek ki a mellékutcákban. 

A nyolcvanas években telepítették az első nyilvános telefonfülkét az önkormányzat 

épületének kertjébe. A 90-es évek elején bevezetik a telefonvonalat, majd 1992-93-

ban bevezették a gázt. 2008-ban kiépül a nagysebességű üvegszálas internethálózat.  

A kiépítésre kerülő hálózatot föld feletti elhelyezéssel kivitelezték. A kiépített kábel 

TV hálózat előnye, hogy használatával elkerülhető az ingatlanonkénti antennák 

megjelenése. 
 

 

A falu életét és egy korszak változásának kezdetét jól érzékelteti, a Somogyi Néplap 

1987 októberében megjelent cikke.  
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 2011 májusában pedig az addig nem megoldott szennyvízelvezetést a Balaton-törvény 

előírásai szerint ökológiai szempontok alapján egyedi biológiai rendszerű 

szennyvíztisztítóval sikerült megoldani. 

Nyim szennyvíz okozta környezetszennyezésének csökkentésére közcsatorna hálózat 

létesítését tervezte. A tervek elkészültek, de megvalósítására gazdasági fedezet 

hiányában nem került sor. Ezért csatlakoztak azokhoz a falvakhoz, ahol a hiányzó 

csatornahálózatot egyedi szennyvíztisztítókkal tervezték megoldani. Bekerülve a 

minta projekt megvalósítását vállalók közé, mint kiválasztott település számára az 

egyedi víztisztító művek telepítésének megvalósítására nyílt lehetőség pályázati 

támogatással. Nyim szennyvízkezelésének ez lett az egyetlen lehetősége, mivel a 

csatornahálózat kiépítése a 298 fős lakosságszámával, másrészt az ingatlanok 

elhelyezkedésével túlságosan költséges lett volna. 

Ezért aztán 2011 májusában állami támogatással mintegy 100 ingatlantulajdonos 

csatlakozásával létesíthették az egyedi tisztítóberendezéseket. A kisberendezések 

kivitelezése működtetése nem zökkenőmentes, de lehetőségként a műszaki megoldás 

alkalmazása biztosított. 

  
 

 2013 tavaszán készül el az önkormányzat és a kultúrház épületének fűtését biztosító 

szerves hulladékégető biokazán. Mára csupán a terület GSM hálózattal való 

fedetlensége utal az 60-as évek infrastrukturális elmaradottságára. 

Felújításra kerültek a község működését szolgáló fontosabb közintézmények, 

Községháza, Faluház, Kultúrház valamint a ságvári belterületi bekötőút.  

A megszűnt postahivatal helyén könyvtár létesült 2005-ben. 

Új vizesblokk épült a kultúrház mellé. Hősi emlékművet épített a település a 

világháborúban hősi halált halt katonák emlékére. A falu lakosainak tenni akarása szép 

új parkok kialakításával csinosította a települést. 
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                         Köztéri szobrok, emlékművek, keresztek 

 

             
Szent István Park                                                  Hősi emlékmű 

 
       Petőfi emlék                56-os emlékmű                       Újszülöttek parkja                
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Keresztek 

 

 

 
Nyim felűről 
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A falu nevezetes épületei 

Polgármesteri hivatal 

Ebben az épületben kapott helyet a községi könyvtár, orvosi rendelő és a 

polgármesteri hivatal. A ház 2014-15 években lett korszerűsítve. Teljes belső felújítás, 

új központi fűtés és új nyílászárók lettek beépítve. Itt nyílott fiókposta 1964-ben, mely 

aztán 2005-ben megszűnt és azóta naponta mozgóposta járja a falut.  

 
 

Faluház 

Volt egy tantermes általános iskola összevont alsó tagozatos osztályokkal. Jelenleg itt 

van elhelyezve a helytörténeti kiállítás és a polgárőrség. Az udvaron közös 

összefogással kemence és egyéb közösségi programokra alkalmas hely lett kialakítva. 

A kemencében sült langalló a környéken már nagy népszerűségnek örven, melyet 

rendezvények alkalmával mindenki szívesen fogyaszt. A falu apraja és nagyja 

példamutató szorgalommal hozta létre ezt a közösségi teret. Mai divatos szóval 

mondva „önkéntes munkával”. 
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A faluház felújítás előtt és után 

   

  

Bolt, kocsma, kultúrház 

 

Kultúrház: 80-100 fő befogadására alkalmas 

Rendezvénye: bálok, Mikulás, Idősek Napja 
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Szabadtéri színpad, játszótér 

 

 
 

 
2014- ben került átadásra a szabadtéri színpad és a központi rendezvények tere. 

 

Katolikus templom 

  
 

Az épület1826-ben épült késő barokk stílusban. Az oltárkép, mely Szent István királyt 
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ábrázolja, mikor Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlja, felújítása került 2015-

ben. 

  

 

 

 

Református templom 

1870-ben felépült az első református templom. Az 1871-es református 

jegyzőkönyvben szerepel, hogy”Nyim egészen újból emelt 

templomának építését teljesen bevégezte; — Német - Székely 

most foglalkozik temploma tetője és tornya igazításával.” 

1886-ban a jegyzőkönyv39.  pontja szerint, „ Nyim, templomjavításra és adósság 

törlesztésre kér 500 ftot. Építési költségvetése 1105 ft. adóssága, 605 ft. A nagyon 

csekély népességű egyház templom javításra 200 ft. segélyre ajánltatik.” 

1985. augusztus 15-én a Berhidai epicentrumú földrengés annyira megrongálta a 

templomot, hogy teljesen újat kellett építeni. 
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Az új református templom 

 

 

Gazdatiszt háza 

 

Épült a felirat szerint 1884-ben 

  
Hetyei intézőé volt, egy ideig Tsz. iroda, majd Gyurkovics Béla budapesti ékszer 

nagykereskedő tulajdona, melyet 50 millió Ft terhel, az elmaradt adók miatt. 

 



28 
 

 

Vadászház 

  
 

A volt Tsz. gazdasági major a település központja felől érhető el a betonúton. A 

régebbi gazdasági épületek az elmúlt években átépültek. 

A vadászturizmus kiszolgálására alkalmas színvonalas apartmanokat alakítottak ki a 

területen. A falu feletti domboldalon álló, elnyúlt épület uralja a hegyoldal látványát. 

  

 

Kási kastély 

Magántulajdon a XX. század elején épült vadászkastélyt az Ádándon élő földbirtokos, 

Satzger Pál építtette a vadászati szempontból előnyös helyen álló kastély jellegű 

épületet. Az elmondások szerint az épületet rendezett kastélypark 

övezte. Valamikor ezen a terület közelében volt található Kás falu. 

 

  

 

Temetők 

 

Jelenleg három temetőt ismerünk Nyim területén. A faluközpontban az 

önkormányzattal szemben lévő telken 19 század végéig temetkeztek az emberek, a 

századforduló táján felhagytak a terület használatával. A 2. világháborút követő 

időszakig még fellelhetőek voltak a kriptabejáratok, azóta viszont a romokat 
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eltömedékelték. A területet letisztították, császár fával beültették.  Az úgynevezett 

“régitemetőbe” a Kossuth Lajos utca végébe a 20 század folyamán temetkeztek a 70-

es évekig bezárólag. Mivel ez nehezen megközelíthető volt a meredek domboldalon, 

az új temető a ságvári bekötőút mentén lett kijelölve. 

A nyimi dűlők leírásában említés van a 29. szám alatt jegyezve, a patak közelében, a 

hídtól lefelé Ságvár irányában egy középkori, török temetőről, közel a régi falu 

központhoz. 

 

Régi temető 

  
 

Az új temető könnyebben megközelíthető helyen, a ságvári bekötőút mellett lett 

kialakítva. 

 

  
 

 

Pogármesterek: 
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Kajdi Tibor (1990 – 2010)  Nikovics Tibor  (2010-2014)    Pistár Péter (2014-) 

 

                         CIVIL SZERVEZETEK NYIMBEN 

- Nyim Községért Alapítvány 

- Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő Közhasznú 

Egyesület 

- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

- Polgárőr Egyesület 

- Ifjúsági Egyesület 

- Nyimi Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület 

http://lovaskutyasegylet.hupont.hu/1/fooldal 

KÖZÖS PROGRAMOK 

- Falunap, július utolsó szombatja  

- Szüreti bál 

- Búcsú  

- Tavaszi nagytakarítás (iskolásokkal) 

- Idősek Napja  

- Nők napja 

- Férfiak napja  

- Farsangi bál 

- Pünkösdi király választás 

INTÉZMÉNYEK 

Iskola, óvoda: a ‘70es években zárták be, Ságvárra járnak a gyerekek iskolabusszal. 

A falu lakosságának kb. 50%-a min. 2 generáció óta itt él. 

Sok idős, többen elvándoroltak. A ‘90es évekig háztáji gazdálkodás. 

Ma sokan ingáznak, illetve sokan csak nyaralónak, idényszerűen használják a házukat. 

Igen sok az eladó ház, 
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Turista útvonalak 

 
 

A környék nevezetességei 
 

Kási vár 

A vár és a hozzá tartozó település történetéről:  

Az alábbi idézet forrása: Tóth Tibor Elfelejtett somogyi várak 
 

 Kevesen tudják, hogy a Nyimi patak völgyében levő vár vidékünk második legépebben 

maradt erőssége. Sőt a legjobb védelmi helyzettel rendelkezik. Nemcsak a rendkívül 

kedvező földrajzi hely - a meredek, 245 m magas hegy; melynek tetejére épült- teszik 

szinte be-vehetetlenné, hanem nagy földből készült védőművei is. Építtetője ismeretlen. 

A majdnem szabályos kör alakú vár az Árpád-korban épülhetett, s védelmet nyújtott az 

Kási vár Patkó fa 

Nyim 

Ságvár 

Börevár 

Szentlászló puszta 
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alatta elterülő Kás falu lakóinak: Bár a települést csak 1229-ben említik először, a 

vár már az ezt megelőző században is állhatott. Ezt bizonyítják az előkerült kerámia 

töredékek. A falu a XIII. században a székesfehérvári káptalané. Hamarosan azonban 

már a nevezetes Csák nemzetség dudari ágáé. Azé a nemzetségé, mely 12 ágra oszlott; 

s a trencsényi ág leghíresebb sarja, Csák Máté. Egy évvel az Árpád-ház kihalása után 

a dudari ág három családja osztja föl egymás közt a kási birtokot. A Csák nemzetség 

tagjai a vértesszentkereszti kolostorba temetkeztek. Valamelyik sarj e nemzetségi 

monostornak adományozza Kast. 1424-ben birtokos még itt a fehérvári Szent Miklós 

prépostság, s a budai káptalan is. Ezen esztendőben említik először és utoljára 

határában a Nagyhegyen ( „mons Nagheg, in quo locus castelli haberetur") várát. Aki 

feljutott ide, tanúsíthatja, hogy 570 éve pontosan fogalmaztak, valóban nagy ez a 

Nagyhegy. 1460-ban Kás fele része Torvei Ugrón kezében volt. E férfiú pecsétje is 

hitelesítette Hunyadi János kormányzóvá választásának iratát. Aztán jött a török 

hódoltság kora. A közeli foki és endrédi török erősségek nem nyújtottak védelmet a 

portyázó magyar végváriak ellen. Fenyegető közelségben volt a Balaton túloldalán a 

tihanyi erősség. A Kási várnak kicsi az alapterülete. Hadászati jelentősége tehát igen 

csekély. Nem véletlen, hogy a törökök nem itt e különben jól védhető helyen hanem 

a közeli Ságváron kezdtek hozzá 1558-ban a várépítéshez. A pusztulástól Kast nem 

oltalmazhatta meg közeli vára sem. 1534-ben még a megye legnépesebb települései 

küzött van a maga 24 portájával, 1565-ben már pusztaként említi a török 

adóösszeírás. 

  

 A Kási-puszta és Szent László monostora-puszta között kanyargó völgy déli oldala 

felett állt a vár. A rövid hegynyelv északi végén emelkedő magas, kerek kúpon látható 

kettős árokkal megerődítve. Belső területe lapos, ovális alakú, átmérője 29x21 

méter. Köröskörül rendkívül meredek oldal övezi, amely mesterséges kialakítású. 

Alatta 9-10 méterrel alacsonyabban egy 7-8 méter széles árok fut körbe. Az árok külső 

szélét 2-5 m magas sánc kíséri. A sánc mögött újabb árok fut körbe, amely 7-14 m 

széles és 1-3 m mély, majd a természetes lejtő következik. Az árkokon kívül még két 

rövid védelmi vonal van a hegyoldal lejtőjén. Az északi oldalon egy mesterséges 

terasz vonul végig 80 m hosszúságban, illetőleg a keleti oldalon egy 35 m hosszan, 
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mindkettő vízszintes alakú. 

 

 

A központi vár területén nem látszik feljárat nyoma. A nyugati oldalon vezet a külső 

árkon át a külső területtel azonos magasságú töltés a két árok közötti sáncra. Az 

északnyugati oldalon egy völgy kanyarodik, amely ugyancsak feljárat lehet. A sánc 

keleti oldalán mélyen a földbe vájt búvó lyuk található, 

mely a betyároknak, elesetteknek adott valamikor menedéket. Az élet számkivetettjei 

földalatti búvóhelyet készítettek maguknak. 12 alagútszerű szobát metszettek az 

agyagban. Jó részük beomlott, kútjukat betemették.  

A vár teljes területe 95x90 m és 0,65 ha. A központi plató 29x21 m és 0,08 ha.  

A Csákok Kási várhegyi Árpád-kori földvárához hasonló lehetett a Ságvár-Börevár.  

Ez a Ságvár községtől nyugat-délnyugatra 5 km-re a Jaba-puszta felé vezető Jaba-

völgy déli oldalán, a kocsiút felett emelkedik. Azon a hegyen, amely a Szent László 

hegy egyik, az észak felé kinyúló gerincét képezi. A keskeny, helyenként alig pár 

méter széles, észak-dél irányú gerinc két oldala rendkívül meredek. Teteje enyhén lejt 

észak felé, amelynek a végén van a kétrészes vár. A várat a gerinc felől, azaz déli 

irányból két átvágás is védte. Az első árok 18 m széles és 5 m mély, míg a második 

árok 25 m széles és 7 m mély. Az utóbbi közepén egy kisebb töltés, talán egy 

földcsuszamlás következménye. 
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SÁGVÁR - BÖREVÁR 

  

E két átvágás után következik az első várrész platója, amelynek hossza 30 m és 5-11 

m széles. Nyugati oldala magasabban fekszik és a déli végének a kivételével erősen 

bolygatott. A nyugati és a keleti oldal alatt, 10-11 m-es szintkülönbséggel egy kb. 2 m 

mély árok húzódik. A nyugati oldal árka északon felkanyarodik az első vár alá és ott 

befejeződik. A keleti oldal árka azonban egyenes vonalban tovább halad a második 

várrész alatt. 

A második, a belső várrész platója, egy újabb átvágás után, de az előzőnél 9 m-rel 

lejjebb kezdődik és a hegygerinc elkanyarodó végét foglalja magában. E belső várrész 

platója erősen északi irányba lejt. A végén két 12-15 m széles és 3-6 m széles átvágás 

zárja le, majd a meredek hegyoldal következik. 

A belső várrész keleti oldala alatt, 5-6 m-rel alacsonyabb szinten, a már említett keleti 

árok folytatódik, és felkanyarodik a belső vár északi vége alá. 

Még egy különleges és a védelemmel összefüggésbe hozható dolog figyelhető meg. A 

vár előtt a hozzávezető alig 1-2 m széles hegygerinc mindkét oldalán a gerinc irányára 

merőlegesen 8-10 m-re lenyúló 1-1,5 m mély szabályos bevágások vannak egymás 

mellett, 50 m hosszúságban és 2-3 m szélességben futnak ezek egymás után. Két 

hasonló bevágást találunk az első vár keleti oldalában is. Valószínűleg ezzel próbálták 

a vár megközelítését megnehezíteni. Teljes területe 150x57 m és 0,67 ha. A vár 

mérése és bejárása során egy középkori kerámia került elő. 

Szentlászló puszta 

 

Szentlászló, Klastrom-tető  

 

Ma már kevesen tudják, hogy Torvaj és Lulla közt, a két falutól félórányira egykor az 
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ágoston rendiek híres Szent László-monostora állott.  

A világ zajától távol, a nagy dombok közé, ahol a csendet ősi tölgyek vigyázzák, egy 

kicsiny magaslatra istenfélő kezek emelték a klastromot. A dombocska aljában, egy 

kőhajításnyira az épülettől, tiszta vizű forrás fakadt, mely friss, hideg vízzel látta el a 

szerzeteseket. Ez az eldugott hely kitűnő azok számára, akik megunták a világ zaját, s 

egyedüllétre, magányra vágytak. Itt emberek helyett istennel lehetett társalogni. A 

monostort 1292-ben alapította valamelyik közeli birtokos család. Nemcsak lakó- és 

gazdasági épületeket, templomot építettek, hanem földadományokkal gondoskodtak 

arról, hogy a szerzetesek semmiben sem szenvedjenek hiányt. A kegyurak számára 

végső nyughelyül a kolostor temploma szolgált. A monostor patrónusának Szent 

Lászlót, a lovagkirályt választották. A daliás termetű, bátor uralkodó, a kunok 

legyőzője, a magyar feudális állam megszilárdítója nagy népszerűségnek örvendett. 

Csodatételeit, hőstetteit számos monda őrizte meg, templomok falain pompás 

freskókon örökítették meg. Örökítették meg? Jó kifizetés ez itt? Hisz ahol járunk, a 

monostorral együtt a falfestmények is megsemmisültek. Az egykori színpompás képek 

azonban, minden bizonnyal szerepet játszottak abban, hogy a nagy uralkodó alakja ma 

is elevenen él bennünk. Nemzedékek csodálták meg a freskókat, története szájról-

szájra szállt. A templomok régen leomlottak már, de az emlékezet megóvta őt a 

felejtéstől. Idézzük föl itt a romok közt emlékét egy olyan régesrégi énekkel, melyet e 

helyen is ismertek.  

Idvezlégy kegyelmes szent László kerály!  

Magyarországnak édes oltalma,  

Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,  

Csillagok között fényességes csillag.  

Az itt lakó ágostonrendi szerzetesek nagy tudású emberek voltak. Bőrbekötött 

kódexeik, imádságos könyveik féltve őrzött kincseik közé tartoztak. A környékbeli 

nemesek szívesen bízták gyermekeik tanítását rájuk. Akik vállalták a tanulás 

nehézségeit ritka kincs birtokába jutottak. A betűvetés, s a jog ismerete hozzásegítette 

őket, hogy a király, illetve a nádor szolgálatába állva felemelkedhessenek.  

Olyan emberek tanulhatták tőlük a tudományokat, mint: az Ugali testvérek Pél és 

György, Kapoli Péter a XIV. szd-ban, Zalay György, Thengeld Boda Imre, Thorway-i 

Ugron István és Bernát, valamint Zalay Miklós a Lwllya-i Mihály a XVI. szd-ban. 

Mindnyájukból ítélőmesterek, illetve pritaldusok (vizsgáló bírák) lettek.  

A csuhájukról fekete barátoknak nevezett szerzetesek jelentős szerepet vállaltak a 

környék kulturális életében. A monostor hiteles helyként is működött. A vastag falak 

között pezsgő élet folyt.  

Okiratokat állítottak ki, adásvételi szerződéseket, zálogleveleket fogalmaztak, illetve 

őriztek. Elvégezték az új tulajdonosok birtokba iktatását, írásba foglalták a 

végrendeleteket. Másolatokat készítettek, melyeket a prépost és a konvent pecsétjével 

hitelesítettek. Okleveleiket hiteles perbeli bizonyságként fogadták el. Gyakorlatilag 

közjegyzői feladatot láttak el. E tevékenységüket természetesen bizonyos összeggel 

honorálták. A környék nemessége szívesen vette igénybe szolgáltatásaikat. Nem 

kellett már Fehérvárra, Somogyvárra, vagy Tihanyba utazniuk, ha írásbeli ügyeiket 
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intézni akarták. Mint ahogy Thorway Petres mester fia Domokosnak sem, aki rövid 

idővel az alapítás után nekik diktálta tollba végakaratát. Nélkülözhetetlenek voltak az 

örökléseknél és a birtok megosztásakor is. Munkájuk mindig volt elég, de nem ebből 

éltek meg.  

A kegyurak - mint pl. az Ugaliak majd a Rozgonyiak -, a nemesek kisebb-nagyobb 

birtokadományokkal gazdagították a kolostort. Nemcsak a közeli falvakban jutottak 

tulajdonhoz, de nekik őrölt több malom is a Fok folyón (mai Sió), illetve övék a juti 

(Siójut) vásár vámjának a fele is.  

A világi tevékenység természetesen nem vonta el figyelmüket a hitélettől. Szent 

Ágoston szigorú szabályai szerint éltek. A regula betartására a prépost ügyelt. A 

monostor egyre gazdagodott. Csinosították az épületeket, s a zavaros idők miatt 

sáncokkal vették körül. Ki gondolta volna, hogy a szentéletű barátokat veszély 

fenyegeti. Pedig így volt. Tudásukat és csekély birtokaikat kellett félteniük a 

hatalmaskodóktól. Az okleveleket ugyanis a prépost és a szerzetesi közösség adta ki. 

A hiteles írásnak bizonyító ereje van: döntött birtokok és emberek sorsáról. A nagyobb 

urak megpróbáltak nyomást gyakorolni a kisebb konventekre, hamis oklevelek 

kiállítása érdekében. S ha nem ment szép szóval, akkor erőszakhoz folyamodtak. így 

történt ez Lullán is. A csekély védőművek nem oltalmazták meg a szerzeteseket. Nagy 

Lajos királyunk idejében történhetett meg, hogy Miklós prépost lakásán megtámadták, 

megsebesítették, s a prépostságot kirabolták. Betörtek a sekrestyébe is, s az egyház 

okiratai veszendőbe mentek. Ez utóbbi volt a legnagyobb baj, hisz olyan okleveleket 

égettek el, melyekkel egyes birtokok tulajdonjogát lehetett igazolni. A támadók fő 

célja éppen ezek megsemmisítése lehetett. Kik követték el az orvtámadást? A 

megsárgult írás csak annyit árul el, hogy Miklós prépost versenytársai. Neveik 

szemérmes elhallgatása utal arra, hogy a tetteseknek nagy hatalmuk volt s elkerülték 

az igazságszolgáltatást is.  

Ez az eset azt mutatja, hogy a Szt. László monostor már nem biztonságos, s így 

elvesztette hiteleshelyi feladatát.  

A tulajdonjog bizonyítása kérdésessé vált. Új megerősítő iratok beszerzése, ezek 

kijárása nem lehetett könnyű dolog, de sikerült. Igaz viszont, hogy bizonyító erejük 

kisebb, mint a régieké volt. Az uralkodó a prépostság javára kiadott 1378. máj. 28-i 

rendeletére, mely a juthani vásárra menőket királyi védelemről biztosítja, hamarosan 

szükség lett. A pannonhalmi apátság ugyanis igényt tartott a juti vásár tizedére és 

harmadára. 1379 április 7-én az apátságot be akarták iktatni ebbe a jogba. A 

helyszínen azonban a Szentlászlói prépost jobbágya Mihály és a másik tulajdonos (a 

vám másik fele a váci káptalané) vámszedője ennek ellentmondott. Amikor a 

pannonhalmiak szándékáról András prépost értesült, igen megijedt, hisz egyik 

legfontosabb jövedelmük 43 %-a forgott veszélyben. Hosszú pereskedés kezdődött. A 

következő évben Andrást Miklós váltotta fel a préposti székben. Többszöri halasztás 

után 1382  május 1-re tűzték ki a tárgyalást, melyen Széchi Tamás országbíró elnökölt. 

Az ügy fontosságára való tekintettel Miklós prépost személyesen jelent meg. 

Ügyvédként ő képviselte monostorát. Latba vetette minden tekintélyét. Egyeztette 

védőbeszédét a váci káptalan képviselőjével. Hiába volt az ékes beszéd, a pert 
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elvesztették. Így a Lullai Szent László prépostság érzékeny anyagi veszteséget 

szenvedett. Kezdetét vette a lassú hanyatlás. A fénykor többé már nem tért vissza, bár 

a monostor még több mint másfélszáz évig fennállt.  

 

Az állandósuló török betörések tettek pontot a lassú haldoklásra. A feldúlt és kifosztott 

kolostor életbemaradt tagjai az épület közelében, az erdőben húzták meg magukat, míg 

végleg el nem távoztak ők is. A romba dőlt monostor újabb százötven évre még dacolt 

az időjárás viszontagságaival, majd építőanyagként széthordták tégláit, köveit. Lassan 

benőtte az erdő. A múlt század 80-as éveiben Kowasóczy István Isten dicsőségére a 

keresztre feszített Megváltó szobrát helyezte el területén. Vandái kezek ezt is 

megcsonkították. A monostorból ma már csak a sáncok látszanak. Bejárata az északi 

oldalon lehetett. A kaput kettős árok védte, melyet a törmelék már jórészt betemetett. 

A tető kicsiny kb. 42x25 m-es. Ma már nehéz elképzelni a fehérre vakolt falakat, a 

karcsú gótikus templomot, az elmélyülten olvasó, vagy oklevelet író fekete-csuhás 

barátokat. A rég letűnt fényes időről a díszítésre szolgáló idomtéglák, kő és vakolat 

darabok, kerámia töredékek tudósítanak.  

A monostor emlékét földrajzi nevek: Szentlászló, Klastrom-tető és a címzetes Szent 

Lászlói préposti rang őrzik.  

forrás: torvaj.bloglap.hu 

 

 

 

A betyárok  

A Patkó testvérek – eredeti nevükön Tóth János és Tóth István – a Dunántúl és  

„Somogy ország” híres betyárjai voltak. A néphagyomány Patkó Bandi néven őrizte 

meg a két kujtorgó tetteit. A nevüket az Alföldön működő Angyal Bandi  

után vették fel, aki az igazságos, szegényeket segítő betyár eszményképe volt. 

Ismertek voltak még,Sobri Jóska, Gelencsér Jóska és Oroszlán Pali. A betyárok 

táplálkozása rendszertelen volt. Mivel szinte állandóan menekülésben voltak, 

http://torvaj.bloglap.hu/oldalak/szentlaszlo-klastrom-teto-13872/
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főzőedényeik nem lévén meleg ételre csak a tanyákon és a jobb módú családoknál 

számíthattak, ahol vagy kényszerűségből, vagy jószívűségből látták vendégül őket. A 

csárdákban viszont szívesen látták őket, hiszen a lopott holmi orgazdái legtöbbször a 

csárdagazdák voltak. A tanyákról juhot és malacot hajtottak el, aminek a többségét 

eladták, mert az erdőben sütés veszélyes volt – könnyen a nyakukra hozta a 

pandúrokat. Magukkal főleg füstölt húst, szalonnát és sok tojást vittek, azért, mert 

ezekből gyorsan tudtak akár meleg ételt is készíteni. A csárdákban főleg levest és húst 

ettek, főzeléket akkor még a polgári családoknál se nagyon ismerték. Reggel pálinkát, 

estefelé bort ittak - töméntelen mennyiségben. Közlekedni leginkább gyalogosan, vagy 

szekéren, „stoppolva” lehetett. A leghíresebb somogyi csárda a Becsali volt, melyről a 

nóta ezt mondja: 

Becsalábi járnak híres lányok, 

Rézitcéből isznak a betyárok. 

Becsaliba járok, 

A betyárbandába magam is beállok. 

Zsindelyezett a becsali csárda, 

Rezgő pohár, víg muzsika járja, 

Jó bor mellett, cigány mellett 

Betyárok közt énekelget 

Korcsmárosné kökényszemű lánya. 
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A hírhedt somogyi betyárvilág létrejöttét nagyban befolyásolta, hogy a dimbes-

dombos vidéken hatalmas, összefüggő erdőségek voltak, amelyek a Balatontól a 

Dráváig nyúltak és kitűnő búvóhelyet biztosítottak. A rossz közigazgatás, az 

elmaradott közlekedési és hírközlési viszonyok szintén elősegítették, hogy a helyi 

zsiványok ne kerüljenek egyhamar bitófára. A XIX. századi viszonyokat jól jellemzi, 

hogy az utolsó somogyi lókötők vesztét épp az okozta, hogy időközben feltalálták a 

távírót, amely hírt adott arról, merre látták őket legutóbb.  

A túlzott mértékű robot és a tizenkét évnyi katonai szolgálat ellen lázadó 

jobbágyoknak nem volt más választásuk, mint összeszedni cókmókjukat és elbújni az 

erdőben. A korabeli levéltári adatok több száz rabló, szegénylegény és csavargó nevét 

és kegyetlenkedéseit említik. Hiába fogtak össze a vármegyék vezetői a - 

többségükben megélhetési - bűnözők ellen, a legszigorúbb intézkedések sem vezettek 

eredményre. Ennek egyik oka, hogy a falvakban gyakran segítették a betyárokat. 

Mindenki jól tudta, miért lettek a környékbeli legények zsivánnyá, s azzal is tisztában 

voltak, hogy ők maguk is könnyen hasonló sorsra juthatnak. Ez az együttérzés, 

csodálat hatja át a betyárköltészetet is, ahol a betyár alakja sokszor idealizáltan, hőssé 

avatva jelenik meg. 

Az elszaporodott gonosztevők kiirtására Somogy vármegye elrettentésképpen 

akasztófákat állíttatott fel a forgalmasabb helyeken. 1810-től több alkalommal is 

statáriumot hirdettek, amely évekig is eltartott. Az 1822-es esztendőben a megyei 

közgyűlés határozott arról, hogy az útonállók "a helybenálló törvény (statárium) 

szerint akasztófára fognak ítéltetni, és 24 óra alatt az ítélet végrehajtatik". Somogyban 

az 1848-49-es szabadságharc leverése után, főként az 1860-as években volt erőteljes a 

betyárok garázdálkodása.  

1864-ben például 29 rablót és 25 orgazdát végeztek ki.  

A betyárok többsége pásztorból lett betyárrá. Foglalkozásuk, életkörülményeik és az 

ezekből kialakult erkölcsi felfogásuk sodorta őket a zsiványélet felé. A pásztorember a 

munkája miatt elkülönült a falubeliektől, vagyona nemigen volt, s közülük néhányan - 

sajátos világlátásuk szerint - nem tartották elítélendő cselekedetnek, ha a 

földbirtokosok vagyonát megkárosították. Ha kézre kerültek, a rögtönítélő bíróságok 

egy disznó ellopásáért is kivégezték őket.  

A megtorló intézkedéseknek sok ártatlan ember is áldozatául esett, hiszen nehéz volt 

kideríteni, ki a haramia és ki az orgazda. Ezért történhetett meg gyakran, hogy egy-egy 

hírhedt betyárvezérnek olyan rablásokat is a számlájára írtak, amelyeket nem is 

követett el. A somogyi községekben mindenütt ismerik Patkó Bandi nevét A zselici 

Vásárosbécen született Tóth testvérekről, János és István egy személlyé, egy 

betyártípussá ötvözött alakjáról van szó. A két Tóth cselekedeteit a nép egy kitalált 

személynek, Patkó Bandinak tulajdonította, persze a betyárdalokban csak a vonzó 

tulajdonságait énekelték meg. 

A testvérek valósággal felosztották maguk közt a Dunántúl egy részét. Patkó Pista a 

Kiskoppány-pataktól északra a Balatonig fosztogatott, élte világát, addig bátya 
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Baranyában, Zalában, Somogy déli részén tartotta rettegésben az embereket.1862- ben 

aztán mid a két testvért utolérte végzete. Jánost és bandáját Galambokpusztánál 

sikerült a császári vadászoknak meglepni. Súlyos sebet kapott, de néhány társával 

sikerült kereket oldani. Fenékpusztán próbálták magukat meghúzni az üldözőik elől, 

de a sérülése annyira elfertőződött, hogy nem bírván a kínokat, Bergán Jancsi társával 

lelövette magát. 

 Pista csapatával állítólag Nyimben kívánt egy ismerősnél vendégeskedni, de a gazda 

ennek nem nagyon örülhetett, mert értesítette a pandúrokat. A rend őrei a nyimi erdő 

szélén álltak lesben szeptember 21-én, ahol heves tűzharcba keveredtek Patkóékkal. 

Társát, Balassa Józsit halálos lövés érte, Patkó Pistát súlyos sérüléssel Bábonymegyer 

szélső házába szállították, de mire az orvos érkezett már sérülésébe belehalt. 

A legenda szerint a gazának, aki emberségből megitatta a haldokló betyárt, megsúgta 

hol talál egy kis pénzt. A temető árkába hantolták el őket egyházi szertartás nélkül. Ma 

kopjafa őrzi emléküket, amire a következőt rótták:  

 

Itt nyugszik 

Pandúrgolyóktól találva 

Két kujtorgó legény 

-PATKÓ PISTA- 

Tóth Isván 

Meghalt 1862. sept. 22-én és 

-BALASSA JÓZSI- 

Meghalt 1862. sept. 21-én 

SOMOGYI BETYÁROK 

Egyházi szertartás nélkül - elásattak 

1862. sept. 24-én 

- E helyen – 
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Patkó Pista halála Nagy Ferenc faragott kürtjén 

 

A betyárok tetteit, idealizált jellemvonásait a népköltészet örökitette meg, mint az 

alábbi Patkó nótában. 



42 
 

 



43 
 



44 
 

 

 

 

 

Betyárok pihenője, Patkó fa 

 Falu felett a szántóföld közepén egy magányos, hatalmas fa látható. Méltóságteljes 

megjelenésével uralja az egész fennsíkot. Kitűnő megfigyelőhely. A betyárok is annak 

használták. Innen a Patkó fája elnevezés.  

Ellátni innen Nyimig, Nagyberényig is. A közeledőt már messziről észrevenni. Csak 

közvetlen közelébe érve látható, hogy a távolról tölgynek látszó fa valójában fenyő. 

Sajnos ez a csodálatos szép fa 2012-ben kiszáradt, de továbbra is állja a viharokat és 

őrzi némán titkait. 

 

Élve     és     halva 
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Nyimi dűlők elnevezése 
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1. Kűső utca : Péró-város : Kutyaszorittó [Petőfi u] U. Nagyon szűk utca, azért 

nevezik Kutyaszorittónak is.  

2. Középső utca : Vig-lik : Községház utca[Rákóczi u] U.Ebben az utcában van a 

Községi Tanács. 

3. Hetyei-kastéj.Egykori tulajdonosáról. Ma tsz-iroda. 

 4. Fő utca : Bábonyi utca [Fő u] U. Bábonymegyer felé visz tovább az útja.  

5. Kerti-szöllők Doo, sző, gy  

6.Református templom  

7. Bēső kertëk Ds, ke  

8. Kási-patak : Nyimi-folyó Pa.Mindkét nevet ritkán használják.  

9. Zúgó. Kisebb gödör, amelybe esőzéskor zúgva folyik le a víz. 

 10. Dózsa György utca [~] U  

11. Kosut Lajos utca 

 12. Katalikus templom  

13. Álló-tanya : Álló-kastéj : Téesz-major M. Egykori tulajdonosáról.  

14. Álló-hid Híd. Az Álló-tanyához (lásd 13.) vezet rajt keresztül az út.</P> 

15. Ságvári-szél : Ságvári-határ-dülő Ds, sz  

16. Kavajai-ut Ú  

17. Pössze-szél : [K. Pőszei szil] Ds, sz, l. Ide tartozik: 20.  
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18. Diós, -ba S, sz. Sok diófa volt itt. Ide tartozik: 17–23.  

19. Diósi-tető Ds, sz 

 20. Pösszei-legellő Ds, l  

21. Diósi-legellő Ds, l 

 22. Diósi-tanya : Diósi-puszta. Kisebb major volt itt még az 1920-as években is. Ma 

már nincs meg. 23. Kerekes-kuti-dülő Ds, sz. Kerekes kút volt itt valamikor. 

 24. Bivajrét V, r, l  

25.Öreg-hëgy [C. ~ K. Öreg és Uj-Hegy] Ds, sző  

26. Katykó, -ba Ds, ak,sző 

 27. Szőlők-alatti [C. ~ K. ~ szántóföldek] Ds, sz  

28. Főső-rét Ds, r.A hagyomány szerint a törökök egy kőkecskét hagytak itt, amelybe 

kincs volt elrejtve. Később egy török visszajött, és megkereste az elhagyott kincset.  

29. Régi temető. A hagyomány szeriont a török időkben itt templom és temető volt, és 

a környéken terült el a régi, elpusztult falu is.  

30. Kavaja,-’ba [C. K. ~ i] Ds, sz  

31. Kavaja-kuti-legelő Gödrös, l  

32. Kavaja-kut Kú  

33. Dögkut. Az elhullott állatokat temetik ide.  

34. Polëtár-főd : Polë-tár-dülő Ds, sz. Ide tartozik: 17., 49. 

 35. Hosszi-vőgy S, sz  

36. Csapás : Nagy-csapás : Legelő-csapás : Téglaházi-ut Ú  

37. Téglaházi-dülő S, sz. Tégla-égető volt itt a múlt század végén. 

 38. Bokor István-dülő Ds, sz, l. Régebben erdő volt. A hagyomány szerint egy Bokor 

István nevű remete lakott itt. Hosszú alagút is volt a föld alatt.  

39. Erdei-páskum S, sz  

40. Fájzás,-ba : Fájzási-dülő : Irtás-fődek [C. Irtási] Ds, sz. Valamikor erdő volt.  

41.Uj-hëgy [C. ~ i K. Öreg és Uj-Hegy] Ds, sző  

42. Dërékut Ú. Középen szeliát a földeket.  

43. Rétszél : Rétszéli-dülő [C. Nyárfaki] Ds, sz  

44. Rétszéli-ut Ú 

 45. Vaskapui-dülő Ds, sz  

46. Ádándi-ut Ú  

47. Ádándi-uti-dülő Ds, sz 

 48. Páskum, -ba Ds, l 

 49. Cseberei-dülő Ds, sz  

50. Temető  

51.Vaskapu : Vaskapui-ut : Mél-ut Ú, Ho  
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52. Vaskapui-kijáró Ds, bo, l ésútrészlet. Egyesek szerint a törökök idején vaskapu állt 

itt, ezen át vezetett az út a Kási-várhoz (lásd: 86.).  

53. Főső-Szita Ds, sz  

54. Kasziba, -’ba[C. K. ~ i] S, sz  

55. Somi-szél Ds, bo, ak 

 56. Cser-tető Ds, e 

 57. Cserës-ódal Ds, e 

 58. Cserës-lap [C. Cseres vőlgy] Vö, e  

59. Fenyves-erdő Ds,e  

60. Kurta-ódal Doo, ak  

61. Minárik-tanya Lakóépület  

62. Nadrágszij-dülő : Nadrágszij-ódal Doo, sz. Hosszú, keskeny alakjáról kapta a 

nevét. Egyesek szerint aratáskor a meredek domboldalon húzni kellett a nadrágszíjon, 

mert nehézvolt itt a kaszálás.  

63. Szenmiklósi-dülő : Szalma-hidi-dülő [C. Szalmahidi] Ds, sz. Ide tartozik: 94., 96. 

 64. Makodéi-ut Ú  

65. Makodé, -ba : Makodéi-ódal [C. Makodé K. Makodei] Ds, sz  

66. Hetyei-dülő Ds, sz. Egykori tulajdonosáról. 

 67. Báró-főd Ds, sz.Báró volt a tulajdonosa.  

68. Pénzës-gödör Vm. Állítólag valamikor sok pénzt találtak itt.  

69. Főjáró-dülő Ds,sz  

70. Kökényës, -be [C. ~ i K. ~] Ds, sz  

71. Álló-ódal Ds, sz 

72. Álló-főd Ds, sz. Egykori tulajdonosáról. Ide tartozik: 71.  

73. Választó-árok :Stuffër Vm, Á 

 74. Álló-erdő [C. Alsó e] Ds, e, ak. Egykori tulajdonosá-ról.  

75. Szen-Lászlói-ut Ú  

76. Füsti-hëgy : Füsti-hëgyi-dülő [C. Fűsti hegy] Ds, sz. Régebben erdő is volt itt, 

ahol faszenet égettek. 77. Állás : Hetyei-állás. Régebbi karám helye. 

 78. Szalma-hid Híd 79. Sürüs-ajj[C. Sűrű allyai] Ds, sz  

80. Szita-kut Kú 81. Āsó-Szita Ds, sz 

 82.Szita, -’ba Ds, sz, e. Ide tartozik: 53., 81., 100., 101.  

83. Fenyőfa-dülő Ds, sz.Valamikor fenyőfák voltak itt.  

84. Csicsókás-ódal : Csicsókás-legellő Ds, 

 85. Kási-erdő [C. Kasi vári K. Kási-Réti és erdei] Ds, e 

 86. Kási-várDs, e. Ezen a helyen a hagyomány szerint vár volt a török időkben. 

Állítólag 12 szobát vájtak a domb oldalába, amelynek nyomai ma is megvannak. 
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87.Kási-rét [C. Kási-rét K. Kási-Réti és erdei] S, r  

88. Kási-puszta [Hn. Kási-tanya] Lh 

 89. Kási-kastéj Épület 

 90. Sürüs-kuti-rét [C. Sűrűs Kuti]Ds, ka, e 

 91. Brëttyó V, Pa 

 92. Sürüs-kut F  

93. Bata-tanya Lakó-ház  

94. Bata-dülő Ds, sz, e  

95. Szen-miklósi-erdő Ds, e  

96. Rókalukak ajja [K. Alsó és fölső Rókalyuki P. Róka lukak] Ds, sz. P. szerint 1862-

ben Patkó rablóbandájából négyen itt tartózkodtak. Közülük kettőt a pandúrok 

agyonlőttek. Lásd még: 110.  

97. Mëgyeri-szél [C. Megyeri határa] S, sz  

98.Hármas-hëgy Do, e. Ide tartozik: 95., 99–101. 

 99. Hetyei-erdő Ds, e  

100.Szita-erdő Ds, e. Ide tartozik: 101.  

101. Szita-tető Ds, ak, e  

102. Szita-út Ú  

103. Kis-Kási-puszta S, sz  

104. Smit-tanya Lakóház  

105. Cignëheim-tanya Lakóépület  

106. Fejér-ut Vm, Ú. Fehér színű agyag található az út szélén.  

107. Fejér-uti-dülő Ds, sz  

108. [C. Babonyi utra]  

109. Bata-erdő Ds, e 

 110. Patkó fája Fenyőfa. Patkó betyárról kapta a nevét. 

 111.Gomboc-szél Ds, sz 

 112. Bábonyi-ut Ú.</P>Az adatközlők nem ismerték: 43. C. Nyárfaki 74. C. Alsó e 

108. 

C. Babonyi utra. – K: 1858. SmL.</P> 

<P>  <A-1>Gyűjtötte: Gergelics István tanár.  Adatközlők: Gesparics Ferenc 

60, Gesparics 

István 76, Horváth József 62, Hosszú Ferenc 74, id. Mojzes József 72, Orbán 

József 65 

és Pető Lajos 42 é.</A-1></P> 
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A gyűjtés időpontjáról nincs pontos adat, csak következtetni lehet, hogy a hetvenes 

években keletkezhetett. 

Élet a faluban 

Nyim civil szervezetek 

Nyim-i Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület 

8612 Nyim, Fő utca 26.  

képviselő: elnök Csallós Krisztina 

Az Egyesület általános célja a súlyos testi, lelki fogyatékossággal élők terápiás célú 

lovagoltatása, rehabilitációjuk elősegítése, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, a 

súlyos idegrendszeri problémákkal küzdő emberek depressziójának csökkentése, a 

környezettudatos életmód elsajátítása és továbbadása, a lovas és kutyás sportok 

népszerűsítése.  

  

Nyimi Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület 

8612 Nyim, Dózsa Gy. utca 15.  

képviselő: Kajdi Tiborné 

Az egyesület fő célkitűzései: A falu területén és közvetlen környezetében a rendszeres 

és állandó tisztasági felügyelet és karbantartás. A község területén lévő rendezetlen 

területek kiépítése, azok folyamatos karbantartása. Játszótér, tornapálya kialakítása és 

folyamatos karbantartása. Kapcsolódva a meglévő egyesületek programjaihoz, 

http://www.helyicivil.hu/r/nyim-i-lovas-es-kutyas-terapias-kozhasznu-egyesulet-nyim/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/h/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nyimi-faluszepito-es-kornyezetvedo-egyesulet-nyim/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/h/nyim-egyesulet-alapitvany
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céljaihoz: a Faluház rendbetétele, karbantartása, szakkörök szervezése és 

lebonyolítása. Szabadidős és hobbitevékenység támogatása és segítése.  

 Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület  

8612 Nyim, Dózsa Gy. utca 12.  

képviselő: Kerényi Tibor 

Az egyesület fő célkitűzései: Hagyományőrző és kulturális tevékenység végzése. 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén, művészeti, 

kézműves, szabadidős, hagyományőrző szakkörök, gyerektáborok szervezése, 

színjátszó kör működtetése. Szabadidős és hobbitevékenység szervezése, vezetése, 

támogatása és segítése. Tevékenységében a falu szépítésében és fejlesztésében, a 

környezet védelmében is vállaljon szerepet. A hagyományőrző és szabadidős 

tevékenység lehetőség szerint kapcsolódjék szabadtéri és sport tevékenységhez.  

NYIMI IFJUSÁGI ÉS SPORT-EGYESÜLET 

8612 Nyim, Rákóczi F. utca 30.  

képviselő: elnök Vas Tamás 

Az egyesület célja a rendszeres sportolás testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen 

igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 

kibontakoztatása. Az egyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres 

testedzéseiről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények 

tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.  

NYIMI POLGÁRŐR EGYESÜLET 

8612 Nyim, Dózsa György utca 4/a  

képviselő: elnök Herold József, elnökhelyettes ifj. Sebők Miklós, pénzügyes Kovács 

Marianna 

1. Az egyesület célja, hogy elősegítse a Nyim községben: a közrend, és a közbiztonság 

megszilárdulását, a személy, és vagyonbiztonság növekedését. 2. Az egyesület 

folyamatosan figyeli: a településen történő gyanús mozgásokat, a település nyugalmát 

http://www.helyicivil.hu/r/nyimi-hagyomanyorzo-es-kulturalis-egyesulet-nyim/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/h/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/h/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nyimi-polgaror-egyesulet-nyim/nyim-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/h/nyim-egyesulet-alapitvany
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zavaró történéseket. 3. Az egyesület lehetősége szerint járőrözési tevékenységet végez 

a település közigazgatási határán belül, különös figyelemmel a kereskedelmi, és ipari 

létesítményekre. 4. Rendellenességek esetén a törvény adta lehetőségek szerint 

intézkedik, és haladéktalanul tájékoztatja az illetékeseket: a Rendőrséget, az 

Önkormányzatot. 5. Részt vesz a település rendezvényein, igény esetén közreműködik 

azok lebonyolításában, rendjének fenntartásában. 6. Részt vesz a bűnmegelőzési 

propagandában, feltárja a vagyonvédelmi hiányosságokat, a veszélyeztetési 

körülményeket. . 

NYIMI ÖKOKÖZÖSSÉG 
8612 Nyim, Rákóczi u. 9. 

A településtől északra fekvő, A terv szerint a rendelkezésre álló 20 hektáros területen 

egy mintagazdaságot jön létre.  

Közösségünk célja a természet folyamatait mintául vevő életmód kialakítása és 

fenntartása. 

Közvetlen tervünk első körben kb. 20 család részére lakó- és élettér létrehozása Nyim 

határában. A rendelkezésünkre álló több hektárnyi területen minden tevékenységet a 

környezet, a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások megőrzésével, szükség 

esetén helyreállításával végzünk.  Olyan közösséget szeretnénk létrehozni, amelyben 

őszinte odafordulással és nyitottsággal viszonyulunk egymáshoz és a külvilághoz. 

Döntéseinket egymást meghallgatva, konszenzusos módon igyekszünk meghozni. Van 

köztünk méhész, pszichológus, tanár, építészmérnök, eladó, mezőgazdász, 

közgazdász, hangtechnikus, orvos-fizikus-kutató, zenész, zsonglőr, anya, apa, 

pályázatkezelő, óvónő, dúla, tolmács, természetgyógyász, masszőr, jógaoktató. 

Emellett jónéhány egyéb (elméleti és gyakorlati) dologgal is foglalkozunk. 

Terveinket, jövőképünket az alábbi tevékenységek révén szeretnénk megvalósítani: 

·         Ökológiai mezőgazdasági művelést és erdőgazdálkodást folytatunk.  

·         Lakóházakat valamint közösségi, kulturális és gazdasági épületek építünk és 

újítunk fel. 

·         Kisvállalkozásokat létesítünk a közösség megélhetése, valamint a helyi 

szükségletek kielégítése céljából. 

·         Alapvető jelentőségűnek tekintjük közösségünk bekapcsolódását a 

kistérség életébe. Ennek érdekében közösségi tevékenységeket, kulturális 

programokat szervezünk. 

·         Oktatási programokat valósítunk meg az ökológiai és közösségépítési 

tapasztalatok továbbadására a kistérségben, országos és nemzetközi viszonylatokban 

is. 

·         Támogatjuk az egészségmegőrzést szolgáló életformát, és természetes 

gyógymódokat alkalmazunk. 

·         Az ökológiai elveket betartva alakítjuk ki az ökofalu infrastruktúráját és  

energiaellátását.  
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Céljaink megvalósítását szolgálják szervezeteink: a Zöldzugoly Szövetkezet és a 

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület. 

  

  

A falu ereje 

Összefogás, közös munka 

 

Szent István Park építése 

 
 

 

 

 

Faluház felújítása 

  
 

Kemence építés 
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Vízelvezető árkok tisztítása 

 
 

Pihenő park kialakítása 

  
Baross iskola örökbe fogadta a falut 
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Tavaszi nagytakarítás 

       
 

Kapunyitogató program Somogyban  

2015. May 27.  

2015. május 24-én Nyim községben kezdődött a Nemzeti 

Művelődési Intézet Kapunyitogató programsorozata. 

Nyim – ez a dombok közt megbúvó drágakő – Somogy megye észak-keleti részén, 

Siófoktól mintegy 13 km-re, a 65-ös főútvonalról lekanyarodva érhető el. A festői 
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szépségű kis község a dombok ölében éli mindennapjait. A "rossznyelvek" szerint a 

falu fölé ponyvát lehetne feszíteni, hogy ne ázzon meg, annyira a dombok közé 

ékelődik. Sajátos fekvése a múltban is meghatározta az itt élő emberek életviszonyait. 

A fő megélhetési forrás a növénytermesztés, a szőlőművelés, az erdőgazdálkodás és a 

vadászat volt. 

A Kapunyitogató első állomásán nagy érdeklődés és igazán felszabadult hangulat 

jellemezte a rendezvényt. 

 

  

A pünkösdi ünnepléssel egybekötött program már délelőtt kezdetét vette. A Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális Egyesület aktív munkájának köszönthetően, a 

hagyományokban és humorban bővelkedő délelőttön a község férfijai és apró 

legénykéi mérkőztek a Pünkösdi Király és Kiskirály címért. 

A bátor jelentkezők különböző versenyszámokban mérették meg magukat. Teke, 

rönkhajítás, talicskatolás, íjászat és csikós ostor próba során bizonyíthatták 

rátermettségüket. 
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A kimerítő, de annál mulatságosabb vetélkedőt közös ebéd követte. A kondér és a 

serpenyő mellől szurkoló asszonyok cukorborsós ragulevessel és frissen sült lángossal 

kínálták a résztvevőket. A lakomát követően a Hangolda Együttes hívta táncba a 

nagyérdeműt. Kicsik és nagyok együtt ropták, és pillanatok alatt énekszótól lett 

hangos a Művelődési Ház udvara. 

 

A nagyteremben mindeközben a Pestről elszármazott és Nyimben otthonra találó 

Jónás László autodidakta fafaragó alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Munkái 

között fellelhetők sétabotok, festett tojások, rajzok és busó álarcok is. A falu utcácskáit 

és a temetőt faragott szobrai és számos, aprólékos munkával készített kopjafája díszíti. 

Váratlanul felcsendült a citeraszó is, amit egy helyi, ifjú lány jóvoltából hallhatott a 

közönség. Büszkén mutatta be kitartó gyakorlásának eredményét. 

Babodiné Csik Beáta, Samu Eszter 

Településrendezési tervi javaslatok 
Belterületi fejlesztések 

A belterületen belül a temetőig van lehetőség új építési ingatlanokon építeni, ezeket a 

fejlesztéseket 

a meglévő terv már tartalmazta.  

A belterület a 045 hrsz-ú falusias lakóterületi (Lf) besorolású építési telekkel bővül. 

A játszótér és a kis híd között a patak mellett gyalogos zöld sétány és kerékpáros út megépítésére 

lesz lehetőség. 
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A terv feloldja a házi kertek beépítésére vonatkozó tilalmat, helyette településképi eljárás 

lefolytatását 

írja elő. 

A 052/3-4 hrsz-ú sportterületen kisebb tó, pihenő-sport terület elhelyezését szeretnék 

megvalósítani. 
A szabályozási tervben a telek és környéke különleges sportterületi (Kk-Sp) besorolást 
kapott. 

A 26/3 hrsz-ú telek különleges turisztikai (K-Tu) besorolása a lovas-terápiás központ fejlesztését 

teszi lehetővé, a területen fedett lovarda építését tervezik. 
Külterületi fejlesztési javaslatok: 

A településtől északra fekvő (095 hrsz.) mezőgazdasági területeken ökofalu létrehozását 

határozták el a tulajdonosok. A szelíd tájba, csendes környezetbe költözők fenntartható 

gazdálkodást 

fognak folytatni. A 095-ös helyrajzi számú területből 22,3 hektár mezőgazdasági 

övezetből Kk-Ö jelű különleges beépítésre nem szánt ökofalu övezetbe kerül. A területen 

élők szándékaik szerint belső szabályrendszer alapján a fenntartható fejlődés szempontjából 

legoptimálisabb természeti és épített környezetet alakítanak ki, a meglévő beépítés zavarása 

nélkül. 

A 65-ös sz. főút és a falu közötti völgyben a képviselő-testület vad-kalandpark felépítését 

támogatta. A parkban lehetőség lesz állattartásra, és szabadtéri lőtér, vendégfogadó 

várná a 
turistákat. A 9,35 hektáros területen Kk-V jelű különleges vadaspark övezet kerül kijelölésre. 

A közigazgatási terület déli részén ma is működő vaddisznós-kert sok magyar és külföldi 

vadászt vonz. A park és a faluban élők, turisták együttélése problémákat okoz, ezért a 

rendezési 

terv eszközei is szolgálhatják a területhasználat összehangolását és a szükséges fejlesztések 

elősegítését: 

- A helyi építési szabályzat az erdőterületek megnyitását írja elő. 
- A településrendezési terv a Kási kastély (059/2 hrsz.) környezetében különleges 
övezetek kijelölésével a terület hasznosítását segíti elő. 

- A természeti területen lévő erdők megóvása miatt a településközi út megépítésére 

alternatív nyomvonal került kijelölésre. 
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A 12-16. század európai történelmének modell értékű jelensége a  

Jeruzsálemi Szent János (más néven Johannita, Ispotályos, Rodoszi vagy Máltai) Lovagrend 

.  

 

HATÁRJÁRÁSI  LEVÉL 

Részlet I I I . Béla királynak az anyja által a jeruzsálemi vendégház részére 

adományozott birtok határait megjelölő oklevélből 

(1193) 

A Szentháromság mint oszthatatlan egység nevében!- 

Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország és Ráma királya. 

Mindörökké! Mivel ritkán vagy sohasem merült f e l és f e l nem támad kétely akkor,- 

ha a birtoklás jogcímére hiteles írás segít emlékezni, ezért királyi felségünk hivatalával 

járó kötelességünk szerint - az igazságosság megkívánta mértéket betartva 

- azzal a kegyes indulattal, amellyel a jeruzsálemi vendégház iránt viseltetünk, 

méltányosnak tartottuk elejétől kezdve elmesélni, hogy a székesfehérvári 

Szent István egyház miképpen jutott az említett vendégház birtokába. 

A különleges tiszteletre méltó férfiú, Martirius esztergomi érsek tette l e 

le az egyház alapkövét és azt csaknem félig felépítette, ám a halál megaka- 

dályozta abban, hogy be i s fejezhesse. Végül anyánk asszony isteni sugallattól 

felbuzdulva lelki üdvéért és férjének, a mi atyánknak, a kegyes emlékezetű Géza 

királynak lelkéért, valamint a mi üdvözülésünkért az említett monostort a hiányzó 

résszel kipótolta, és a különböző birtokokkal bőségesen megajándékozott és gazdaggá 

tett monostort örök időkre szóló birtokul ennek a vendégháznak adta az iránta érzett 

vallásos tisztelete kifejezéseképpen. 

Azoknak a birtokoknak a neve, amelyeket anyánk asszony az említett monostornak 

adott, ezek: Újudvar, Csurgó, Szulok, Gadány, Ecsény, Kereki, Igal, Csiz, Megyer, 

Gámi, Nyim, Berény, Somberény, Máriáda, Fehéregyháza, Csepel, Jaba, Arcsa, 

Gyánt, Várasd, Fadd, Újlak, Tevel, Fetel, Dus, Pötölle, Borbála, Iszka, Szoboka, 

Tímár, Csősz, Harta, Szóld, Inota, Balinka, Konkoly, Bodajk, Ebszőny, 

Ság, Agárd, Boglár, Nadap, Nyék, Várong, Gobosz, Tüdő, Valk, Tapolca, Kapoly, 

Aranyos, Kér, Fényes, Széked, Halász, Bivaly ... 

Varasdon a határ az ároktól kezdődik és megy a körtefáig, onnan a másik 

körtefáig, itt megoszlik a határ a Kovácsi falu lakóival, innen határjelek mentén tart és 

megoszlik Bot ispánéval, innen a körtefáig, innen a halászóhelyig, 

innen a nagy földből hányt határjelig, ahol megoszlik a határ Antal fia Jánoséval 

innen határjelek mentén tart és megoszlik Kiszindiával, innen szintén határjelek 

mentén halad és megoszlik Farkas fiáéval, innen a három körtefáig, ahol az 

útra lép és addig a fáig megy, amely körül árok van, innen két fáig, a hol meg-  

oszlik a határ Tamás ispánéval és testvéréével, Grisogonuséval, itt az útra lép 
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és megy egészen a nagy földből hányt határjelig. 

Arcsán a határ a Füzegy folyótól kezdődik, innen egy tölgyfáig, innék a nagy 

útig, innen a dombig, amelynek vár a neve, innen a körtefáig, innen a Füzegy folyóig, 

innen a széles mezőig húzódik határjelről határjelre, majd így visszatér 

az említett Füzegy folyóig... 

Kelt az oklevél Katapán mester, székesfehérvári prépost, udvarunk kancellárja 

kezéből az Úr megtestesülésének 1193-ik esztendejében tisztelendő Jób esztergomi 

érsek, tisztelendő Saul kalocsai érsek, Péter egri püspök, Kalán pécsi 

püspök és egyúttal Dalmácia, valamint Horvátország kormányzója, Boleszló váci 

püspök, Ugrin győri püspök, János veszprémi püspök, Adorján erdélyi püspök, 

Domonkos zágrábi püspök, Mog nádorispán, ugyanakkor bácsi ispán, Domonkos 

országbíró és ugyanakkor bodrogi ispán, András soproni ispán, Botbihari ispán, 

Macarius szolnoki ispán, István varasdi ispán, Egyed zalai ispán, Fulko vasvári ispán, 

István baranyai ispán, Pázmány tolnai ispán idejében. 

Eredeti, kézzel, hártyára írt, latin nyelvű oklevél. 

(Fordította: Érszegi Géza) 

 

FORRÁS: MOL, Q Szekció, Diplomatikai Levéltár, DL 27. 

 

MEGJEGYZÉS: Az 1180-as évek fordulópontot jelentettek a magyar írásbeliség 

fejlődésében. 

I I I . Béla, a bizánci császári udvarban az írásbeliség területén szerzett 

korábbi tapasztalatait felhasználva, trónra jutva megszervezte a királyi udvar 

irodáját, a kancelláriát. A kancellária nemcsak a királyi udvar ügyintézésében, 

hanem a hazai írásbeliség fejlődésében i s új korszak kezdetét jelzi . Ettől 

kezdve határozott törekvés, és szép eredmény tapasztalható az oklevelek szabályszerű 

kiállításában.  

E fejlett oklevélformának példája oklevelünk. Részei: 

a Szentháromsággal kezdődő fohász, a király nevével kezdődő uralkodói 

címfelsorolás, a köszöntés.  

Ezek alkotják az oklevél bevezetőjét. 

Az oklevél lényegi részét képezik: az általános igazságot kifejező elvi állásfoglalás 

arról, hogy miért keletkezik általában egy oklevél; ezt követi az elbeszélő rész, 

amelyben az oklevelet és így az adományt nyerő egyház történetét foglalják írásba; az 

elvi állásfoglalás és az elbeszélés között foglal helyet annak a megindokolása, hogy 

minderről miért állít k i oklevelet. 

A legfontosabb része az oklevélnek az, amelyikben a birtokokat felsorolják és  

leírják azok határait, tartozékait. 

Az oklevél befejező szakasza a keltezéssel kezdődik, amelyben mindig szerepel az 

udvari iroda vezetőjének, a kancellárnak, majd az alkancellárnak a neve. A keltezést a 

méltóságsor Követi, amely eredetileg a király udvarában tartózkodó országos 

méltóságoknak, mintegy az oklevélbe foglalt cselekmény tanúinak nevét sorolja fel ; 

később a főméltóságokat, függetlenül attól, hogy jelen voltak-e az oklevél 
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kiállításánál, vagy sem. Korjelölő célzattal illesztik a végére, hogy ezáltal az azt 

hibásan közlő hamis oklevél könnyebben felismerhető legyen. 
Határjárási levél (1193) 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • 

Forgách család (Q 75) • 59120  

Kapcsolódó 

dokumentumok 

 

Képek 

 

DL-DF  59120  

Keltezés  1428-12-28  

Kiadó  ZSIGMOND KIRÁLY  

Régi jelzet  

Q 75 / 781 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • 

Forgách család (Q 75)  

Fennmaradási 

forma  
Másolat 1601-1700  

Regeszta  

Obuda. Innocentum, In Veteri Buda. Rozgonyi István temesi ispán feleségének – 

Szentgyörgyi Péter gróf leányának – Cecilia asszonynak a Galambóc vár 

ostrománál szerzett és részletesen leírt érdemei jutalmazására a Somogy megyei 

Feőlseőgaal, Alsogaal, Babon, Ffyad, Tak, Belder, Alsewkukche és Ogyukel 

possessiókat, meg részeket Chaba, Pezze, Lulya, Nyn, Bere, Chyhal, Ochman, 

Kozma, Kaporeuh és Farkberen possessiókban, valamint Pacol, Hassan s 

Wereswezzere prediumokat, a Tolna megyei Chomak, a Fehér megyei Maha, 

Seregelies és Petholia possessiókat, végül a Veszprém megyei Cvstan prédiumot 

adományozza. XVI. sz. egyszerű másolat,papír.– Regeszta forrása: OL regeszta 

(Ila)  

http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/132793/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/132793/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/132793/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/132793/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/isis/132793/
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/search/results/?query=JELZ%3D%2859120%29
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Kapcsolódó 

dokumentumok 

 

Képek 

 

DL-DF  106364  

Keltezés  1432-05-07  

Kiadó  VESZPRÉMI KÁPTALAN  

Régi jelzet  

Q 398 / 3 5 30 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények 

irataiból • Székesfehérvári keresztesek konventje (Q 398)  

Fennmaradási 

forma  
Eredeti  

Pecsét  Hátlapon  

Regeszta  

IV. p. Iacobi et Philippi. A veszprémi káptalan kiadványa. 

Demeter keresztes a Szt. István egyház custosa eltiltja Rozgon-i 

Jánost és Cecilia nevű feleségét Lyaba, Lulya, Nyn, Vgal, Bere, 

Zewles, Balvanus, Berky, Chyz, Gan és Ság (Somogy m.) 

birtokokon lévő keresztes birtokrészek használatától. Eredeti, 

papír, hátlapján kerek pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL 

regeszta (Érszegi)  

 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • 

Székesfehérvári keresztesek konventje (Q 398) • 106415  

http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/isis/137989/
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/search/results/?query=JELZ%3D%28106364%29
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Kapcsolódó 

dokumentumok 

 

Képek 

 

DL-DF  106364  

Keltezés  1432-05-07  

Kiadó  VESZPRÉMI KÁPTALAN  

Régi jelzet  

Q 398 / 3 5 30 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • 

Székesfehérvári keresztesek konventje (Q 398)  

Fennmaradási 

forma  
Eredeti  

Pecsét  Hátlapon  

Regeszta  

IV. p. Iacobi et Philippi. A veszprémi káptalan kiadványa. Demeter keresztes a 

Szt. István egyház custosa eltiltja Rozgon-i Jánost és Cecilia nevű feleségét Lyaba, 

Lulya, Nyn, Vgal, Bere, Zewles, Balvanus, Berky, Chyz, Gan és Ság (Somogy 

m.) birtokokon lévő keresztes birtokrészek használatától. Eredeti, papír, hátlapján 

kerek pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi)  

 

 

Hausz G. gyűjtése 2016.  

 

http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/137989/?query=SZO%3D%28Nyn%29
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/isis/137989/
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/search/results/?query=JELZ%3D%28106364%29

