
Az itt olvasható „életrajzi lexikon” az 1998-as és a
2000-es Somogyi Múzeumok Közleményeiben megje-
lent doktori disszertáció fontos része. Bár eredetileg a
dolgozat függelékében szerepel, összeállítása volta-
képp a szerzõ munkájának kiindulási pontja volt.

A lexikon olyan embereket mutat be, akik az adott
korban a helyi kultúra és közélet meghatározó szerep-
lõi voltak. Adótiszt és költõ, postáskisasszony és költõ-
nõ, tanító és nótaszerzõ, apátplébános és aranykoszo-
rús nótaköltõ, stb., ha nem is voltak „nagy személyisé-
gek”, történetírásunk, a vidéki középosztály mûveltsé-
gérõl alkotott képünk lenne szegényebb, ha végképp
megfeledkeznénk róluk.

Idõközben a szerzõhöz egyre többen fordultak olyan
kérésekkel, amelyek megválaszolása a még publikálat-
lan adatok rendelkezésre bocsátását tették szükséges-
sé (Pl.: Puskás Béla: Temetõk üzenete, Lévai József
honismereti kutatásai stb.). A tapasztalatok alapján –
úgy tûnik – hasznos megjelentetni a feltárt adatokat a
további kutatások1 megkönnyítésére.

Az életrajzok rekonstruálása nem volt könnyû fe-
ladat. A források egyenetlen megoszlásúak: minden
személynél más és más. Néhol csupán korabeli címtá-
rak, életrajzi lexikonok adatai, újságcikkek közlései,
máshol önéletírások, visszaemlékezések segítették a
munkát.

Az életrajz-gyûjteménybõl is látható, hogy az egyko-
ri somogyi szellemi élet szereplõire összefoglaló elne-
vezést találni nem volt könnyû. Az írástudók – egy kicsit
biblikus megfogalmazás, ugyanakkor Babits Mihály és
Lukács György szóhasználatát is felidézi. A morális fe-
lelõsség-vállalás igénye hangsúlyozódik benne, amely
nélkül ne fogjon senki könnyelmûen – a tollforgatáshoz.
A mérce egységesen ez kell, hogy legyen…

Babay Géza

(Szekszárd (Tolna vm.), 1896. július 3. – ?)

adótiszt, költõ

Követte hasonnevû édesapja pályáját, aki az õ szü-
letése idején állampénztári tanácsos volt Szekszárdon.
Iskoláit Szekszárdon végezte. Az érettségi után rögtön
hivatalba lépett, 1916-ban Tamásiban (Tolna vm.) adó-
hivatali gyakornoknak, a szakvizsga letétele után 1917.
májusában adótisztnek nevezték ki Tabra (Somogy
vm.). 1928-ban visszakerült Tamásiba, 1930-ban Szek-
szárdra, ahol fõtiszti minõségben mûködött. Költõi haj-
lamát atyjától örökölte. Már gimnazista korában kísérle-

tezett a versírással. Berzsenyi erõs hatást gyakorolt rá,
késõbb azonban felhagyott az idõmértékes verselés-
sel, a magyar versformát választotta. Az önképzõköri
sikereknek véget vetett a háború, a forradalmak után
ismét munkához látott. Többnyire irredenta verseket írt,
melyekkel a nyilvánosság elõtt is fellépett. Országos és
helyi lapok, antológiák közölték költeményeit. Buda-
pesti Hírlap, Daloló Szívek (II. Pápa, 1935.), Dunántúli
Közélet, Kalocsai Ujság, Magyar Otthon, Somogy-
ország Lantosai (Kaposvár, 1931.), Szivárvány, Tolna-
megyei Ujság, Uj Idõk, Uj Virradat (1936. III. évf. fény-
képét is hozza), Visszhang, Zalamegyei Közlemények
stb. A kaposvári Berzsenyi Társaság balladapályázatán
a „Galambos Juliska” a „Kis kadét tragédiája” és a „Ba-
log Rózsi” c. balladája dicséretet nyert, a társaság ren-
des tagjává választották. Székfoglalóját 1927. okt. 16-
án tartotta. 1930-ban a gyõri Kisfaludy Társaság óda-
pályázatán elsõ díjat nyert.

Munkája:

Magyar ne csüggedj! Szekszárd, 1925. (Két hónap
alatt 3 kiadást ért, a könyv elõszavát Rákosi Jenõ írta.)

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. I. k.
Bp., 1939. 943. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 11. p.
Lovag-Veszprémi: Könyvnapi figyelõ. Kaposvár, 1935.

Babay József

(Nagyatád, 1898. november 29. - Budapest, 1956. júli-
us 20.)

író, hírlapíró (róm. kat.)

A két világháború között népszerû író „törvénytelen”
származású volt. (Anyja: Babay Anna) Középiskolai ta-
nulmányait a kiskunfélegyházai internátusban végezte,
majd a budapesti Pedagógiumban a tanári pályára ké-
szült. 1916-ban bevonult katonának, 19 hónapot töltött
a fronton. Irodalommal 1913-tól foglakozott. Írt a kis-
kunfélegyházi, brassói és a pécsi újságoknak. A hábo-
rú után 1920. októberétõl december 20-ig a „Baranya”
majd az „Õrszem” c. irredenta lap szerkesztõje. A tár-
sadalmi és szépirodalmi hetilap a MOVE Somogy me-
gyei fõosztályának, az Ébredõ Magyarok somogyi
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egyesületének, a Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége
somogyi csoportjának hivatalos lapja volt 1920–21-
ben. A lapot a szerbek által megszállt területekre is át-
csempészték. Babay késõbb az Uj-Somogy (somogyi
politikai napilap) munkatársa lett. Azonban itt sem álla-
podott meg, bejárta Dél-Európát. Az újjáalakult Berzse-
nyi Társaság tagjai sorába választotta. 1925-ben már
Budapesten találjuk, ahol újságírásból és zongorataní-
tásból élt. 1935-ben a Magyarság belsõ, az Uj Idõk fõ-
munkatársa volt. 1935-ben a Petõfi Társaság rendes
tagja lett. A legkülönbözõbb pártállású fõvárosi lapokba
írt (pl. Magyar Hírlap, Magyarság (1935), Nemzeti
Ujság, Népszava, Világ (1922, 1925) stb.) A „Mindent
tudok” c. kisregénye Az Ujság 16. évkönyvében jelent
meg (Bp., (1936.), Szépanyám cipõi) c. kiadványban.
Regényeiben – melyek az ún. középosztály körében
voltak népszerûek – és színmûveiben a magyar faluról
rajzol megszépítõ, idealizált képet.

Munkái:

Bezárt ablak alatt. (Versek) Kaposvár, 1920.
Aranyuccasor. (Versek) Szeghalom, 1925.
Istenem, így élünk. (regény) Bp., (1932.)
A kék varázs. (regény) Bp., 1932.
Mi huszonketten. (ifjúsági regény) Bp., 1932.
Fillérkirály. (regény) Bp., 1932.
Vándorlegények. (regény) Bp., (1933.)
Kis Kék Peti Bp., 1933.
Kis Kék Peti kincset talál. Bp., (1934.)
A csodaorgona. Bp., 1934.
Menekülj a szerelemhez. (regény) Bp., (1934.)
Rózsafabot. (regény) Bp. 1935. (a regénybõl a
Palatinus Filmvállalat filmet készített. A filmet rendezte:
Galánthai Balogh Béla, a zenét szerezte: Polgár Tibor.
A film fõszerepeit Szeleczky Zita, Tímár József, Rózsa-
hegyi Kálmán, Gózon Gyula, Juhász József játszották.)
Mesepapucs.
Furó Feri furulyája. Bp., 1938.
Vidékrõl jöttem. (novellák)
Galambok. (regény)
Veronika. (magyar legenda 4 felvonásban.
Bem.: a bp.-i Nemzeti Színház 1932. IX. 18.)
Napraforgó. (falusi komédia 3 felvonásban.
Bem.: a bp.-i Nemzeti Színház 1935. XII. 4.)
Csodatükör. (színmû) Bp., 1937.
Gábor diák. (filmforgatókönyv) 1954.
Három szerelmesek. (rádiójáték) 1955.
Három szegény szabólegény. (színmû)
Bp., Petõfi Színház, 1956.

Irodalom:

Magyar Életrajzi Lexikon. Szerk.: Kenyeres Ágnes. Bp.,
1967. Akadémiai. 65. p.
Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. I. k.
Bp., 1939. 943–44. p.
P. Gy.: Meghalt B. J. (Magyar Nemzet, 1956. 171. sz.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 11–12. p.

Balogh Margit

(Gyöngyösmellék (Somogy vm.), 1902 október 13. –
Gyöngyösmellék, 1929. január 18.)

postáskisasszony, költõnõ

Szülei (Balogh Benedek és Vecsey Karolin) kisbirto-
kos parasztemberek voltak Gyöngyösmelléken. Négy
gyermekük közül Margit ábrándos lelkû, romantikus al-
katú volt. Az elemi iskola 5 osztályát szülõhelyén, a pol-
gári iskola négy osztályát Szigetváron végezte. Már
1915-ben a postához került s postakiadóként, ill. posta-
mester-helyettesként dolgozott Homokszentgyörgyön,
Gyöngyösmelléken, Balatonfüreden, Nagyatádon, So-
mogyszobon, Pécsváradon, Mecsekszabolcson, Pécs-
bányatelepen. 1927-ben újra Gyöngyösmelléken élt.
Tárcái és versei a Délvidék, a Dunántúl és a Postaköz-
löny oldalain láttak napvilágot. Néhány versét Bacsó A.
László Budapesten élõ zeneszerzõ megzenésítette.
Egzaltált, félmûvelt jellemének, romantikus alkatának
ékes bizonyítéka a Somogyi Helikon számára beküldött
életrajza. (Ld.: Somogy Megyei Levéltár a Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság iratai 1928. 1.
doboz). Írói tevékenységét titkolva az Aradi Csilla írói
álnevet használta. A Berzsenyi Társaság rendes tagja
volt. Fiatalon elhunyt, önálló kötete nem jelent meg.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. II. k.
Bp. 1940. 143. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 14. p.
Somogy Megyei Levéltár. A Berzsenyi Dániel Irodalmi
és Mûvészeti Társaság iratai. 1928. 1. doboz

Bársony János

(Kaposvár (Somogy vm.), 1881. december 22. – Ka-
posvár, 1945.)

tanár, felsõkereskedelmi iskolai igazgató, tankönyvíró

Középiskolai tanulmányait szülõvárosában, az
egyetemet Budapesten, 1905-ben végzi el. 1905-6-ban
a budapesti VII. kerületi állami fõgimnáziumban gya-
korló tanár, majd a temesvári áll. felsõbb leányiskola
helyettes, majd rendes tanára lett. 1919-ben menekült-
ként Kaposvárra jött, a leánygimnázium tanára lett.
1920-tól 1941-ig a kaposvári felsõkereskedelmi iskola
igazgatója. A Berzsenyi Társaság szakírói alosztályá-
nak elnöke volt.

Cikkei:

Pedagógiai és társadalmi cikkei a mûködésének szín-
helyein megjelenõ napilapokban láttak napvilágot. (Te-
mesvári Hírlap, Somogyi Ujság, Uj-Somogy) A temesvá-
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ri felsõbb leányiskola 1914 évi értesítõjében a jellemne-
velés kérdésével foglalkozott. Igazgatóként szerkesztet-
te a kaposvári felsõkereskedelmi iskola értesítõit.

Munkái:

A csillagászati földrajz elemei a felsõbb leányiskolák IV.
osztálya számára. Bp., 1910.
Földrajz. A leányközépiskolák III. osztálya számára.
Irta: Márki Sándor. Átdolgozta Bársony János Horváth
Károllyal. Bp., 1918. (2. kiad. Bp., 1922.)
Elõszava Berzsenyi: A magyarországi mezei szorga-
lom némely akadályairul. c. mûvéhez. (=Magyar Irodal-
mi Ritkaságok. 23. Bp., 1933.)

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. II. k.
Bp., 1940. 530. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928.19. p.

Bene Kálmán dr.

(Kolozsvár (Kolozs vm.), 1882. november 2. – ?, 1961.)

magyar-latin szakos gimnáziumi tanár, gimnázium-
igazgató, lapszerkesztõ,
irodalomtörténeti tanulmányokat írt.

Kolozsvári tisztviselõi családból származott. Tanul-
mányait Budapesten és Kolozsváron végezte. Magyar-
latin szakos középiskolai tanár lett, 1910-ben doktorált
Budapesten. A csurgói ref. reálgimnázium rendes taná-
ra (1917), majd igazgatója (1925) lett. 1942-ben nyug-
díjba vonult. A Belsõ Somogy c. politikai, társadalmi és
kulturális hetilap felelõs szerkesztõje (1922. nov.–1942.
márc.) volt. Szónoklatait összegyûjtve „Az élõszó ter-
mései” címmel jelentette meg. (1928.) A kaposvári Ber-
zsenyi Társaság rendes tagja, a csurgói református iro-
dalmi egyesület titkára volt.

Cikkei:

Somogyi koszorú. (Csurgó. 1937.)
Tóth Ferenc: Somogy földje és népe. = Járási monog-
ráfiák I. Csurgó, 1928. c kötetben megírta „A csurgói
ref. reálgimnázium mûvelõdési hatása járásunkra” c. 2
oldalas cikkét.
Vezércikkei az általa szerkesztett „Belsõ Somogy” c.
hetilapban

Munkái:

Tompa és a természet. Bp., 1910.
Arany természetérzéke. Csurgó, 1925.
Az élõszó termései. (ünnepi beszédek), Csurgó, 1928.

Irodalom:

Dr. Bene Zoltán: Dr. Bene Kálmán (1882–1961). A Cso-
konai Vitéz Mihály Gimnázium Arcképcsarnoka
XXXVII. = Csurgó és Környéke. Fõszerk.: Dr. Horváth
József. VII. évf. 11 sz. (1994. nov). 8–9. p.
Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. II. k.
Bp., 1940. 1029–1030. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 21. p.
Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Szerk.:
Kellner Béla. Kaposvár, 1957. 11. p.

Bereczk Sándor

(Kaposvár (Somogy vm.), 1856. július 21. – Kaposvár
(Somogy vm.), 1945. március 28.)

építészmérnök, helytörténeti monográfiát írt

Régi somogyi nemesi család sarja. Nagyapja Antal,
az 1820-as években Somogy vármegye esküdtje, ké-
sõbb táblabírája volt. Apja, Bereczk Antal, 1841–47-ig
Somogy vármegye alügyésze, a pozsonyi országgyûlé-
sen saárdi Somsich Miklós mellett írnok, késõbb ügy-
véd, majd 1857 és 1859 között Kaposvár polgármeste-
re volt. Bereczk Sándor az elemit és a gimnázium alsó-
ját Kaposváron, a reáliskolát Sopronban és Budán vé-
gezte, majd építészmérnöki oklevelet szerzett. 1879-
80-ban a bécsi képzõmûvészeti akadémiát látogatta.
1881. február 6-án szülõvárosa megválasztotta mérnö-
kének, 1912-tõl mint mûszaki tanácsos dolgozott. Mér-
nöki tevékenysége Kaposvár legdinamikusabb fejlõdé-
sének idõszakára, a századfordulóra esett. A villanyte-
lepet 1891 júniusától nyolc évig, késõbb a vízvezeték-
rendszer kiépítését vezette. Több apró cikke jelent meg
a helyi lapokban. Aktív társadalmi szereplés jellemzi
nyugdíjazása (1924.) után is. Számos egylet vezetõsé-
gében helyet foglalt. Tagja volt Somogy vármegye tör-
vényhatósági bizottságának, Kaposvár város képvise-
lõtestületének és tanácsának, az állami elemi iskolák
gondnokságának, az iskolaszék alelnöke. Tagja volt to-
vábbá a Nemzeti Kaszinónak, a Mérnök- és Építész-
egylet helybeli osztályának, választmányi tagja a váro-
si mérnökök országos szövetségének, a Katholikus
Körnek és az Egyesült Ipartársulatnak.

Munkája:

Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlõdé-
se. Bp., 1925.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. II. k.
Bp., 1940. 1235. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 21. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., (1932.) 154.p.
Zádor Mihály: Kaposvár. Bp., 1964. 228. p.
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Biczó Ferenc

(Keszthely (Zala vm.), 1895. január 28 – Kaposvár (So-
mogy vm.), 1945. május 4.)

Magyar-latin szakos gimnáziumi tanár, irodalomtörté-
nész

A budapesti tudományegyetemen tanári diplomát és
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az I. világháború
után a kaposvári leánygimnázium tanára volt. Tanul-
mányutakat tett Olaszországban és Franciaországban.
Kritikái, irodalomtörténeti tárgyú cikkei a budapesti és
kaposvári lapokban jelentek meg. Értekezései a kapos-
vári leánygimnázium értesítõinek különlenyomataiként
is fennmaradtak. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
és a kaposvári Berzsenyi Társaság rendes tagja volt.
1935-tõl szerkesztette a Pannon Múzsa könyveit. A so-
rozatban mindössze egyetlen verseskötet (Takáts Gyu-
la Kút c. kötete) jelent meg.

Különlenyomatban megjelent írásai:

1926. Mit olvassanak a fiatal lányok?
1928. Az elszakított Erdély és Felvidék irodalmi élete
1930. Pálffyné Gulácsy Irén
1931. Somogy vármegye szerepe a magyar irodalom-

ban
1932. Török Zsófia, Kazinczy Ferencné férjére vonat-

kozó eddig kiadatlan levelei
1933. Szalay Fruzina
1934. Trieszttõl Szmirnáig. Tengeri utazásom emlékei
1936. Mit olvassanak a diáklányok?
1937. Kosztolányi Dezsõ
1938. Munkáltató irodalomtanítás a kaposvári leány-

gimnáziumban
1942. Széchenyi – emlékfüzet

Munkái:

Összefoglaló nemzeti irodalomtörténet leányiskolák
számára rendszeres tételekben. Kaposvár, 1929.
Az irodalom tanítása a leányiskolában. Bp., 1934.
Somogyi Koszorú (összeállította) Kaposvár, 1937.
Diák-breviárium (összeállította) Kaposvár, 1938.
A magyar nyelv és irodalom korszerû tanítása. Kapos-
vár, 1939.
A magyar vers korszerû tanítása. Kaposvár, 1942.

Irodalom:

Judith Magyar Isaacson: Köszönet az életért. Bp.,
1993. 72-73. p.
Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. III.k.
Bp., 1941. 282-283.p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 26-27.p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp.,(1933.)166. p.

Bíró Lajos (1902-ig Blank Lajos Ányos)

(Sopronnyék (Sopron vm.), 1880. július 3. – Kaposvár
(Somogy vm.) 1962. április 21.)

bencés szerzetes, pap, gimnáziumi tanár, nyelvész,
irodalomtörténész

Szegény földmûves család tehetséges sarja. Jó ta-
nulmányi eredményeinek köszönhetõen egyházi párt-
fogással nyílt lehetõsége tanulmányai folytatására.
1893-ban Blank Ányos néven belépett a bencés rend-
be. Középiskoláit a soproni bencés fõgimnáziumban
(1893–99), majd Gyõrben (1900–2), a fõiskolát Pan-
nonhalmán (1902–6) végezte. 1906-ban pappá szen-
telték. 1907-ben magyar-német szakos középiskolai ta-
nári oklevelet kapott. 1910 és 1912 között Lipcsében,
Münchenben és Bécsben német filológiát hallgat.
1913-ban az upszalai egyetemen svéd nyelvészetet ta-
nult. Tanárkodott a kõszegi fõgimnáziumban (1906–
1910), a panonnhalmi fõapátsági fõiskola tanárképzõ
intézetében (1910–14). 1914-ben kilépett a rendbõl és
református vallásra tért át. 1914 júliusától a kaposvári
felsõkereskedelmi iskola tanára. 1915 július 29-én kö-
tött házasságot Jantsits Jolánnal. 1918-ban a kaposvá-
ri egyesületi leánygimnázium alapítója, egy évig ideig-
lenes, majd véglegesített igazgatója. 1943-ban nyug-
díjba vonult. Cikkei a pannonhalmi bencés rend fõisko-
lai évkönyvében, a kaposvári napilapokban (Az új
leányiskola. = Somogyvármegye. 1918. szeptember
10.sz. 1–3.p.) és a leánygimnáziumi értesítõkben jelen-
tek meg.

Munkái:

Lautlhre der heanzisehen Mundart von Neckenmarkt.
Leipzig, 1910.
A germán i-umlaut. Bp., 1911. (Ennek átdolgozása: Der
germanische i-Umlaut)
Magyarische Sprach-und Gesangaufnahmen. Wien,
1913.

Irodalom:

Dr. Bíró Endréné (Bordács Ilona) Kaposvár Ezredév ut-
ca 19. szám alatti lakos, Bíró Lajos menyének adatköz-
lése.
Lendvai Ernõ: Dr. Bíró Lajos.=A kaposvári egyesületi
leánygimnázium XXV.sz. évkönyve az 1942-43. iskolai
évrõl. 11-14.p.
Lóczy István: Bíró Lajos. = Pedagógus arcképcsarnok
Somogyban I.=Iskola és levéltár. Dokumentumok a
szülõföldrõl 20. sz. 52-66.p.
Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. III.k.
Bp., 1941. 402-403.p.
Dr. Rosta István: Egy leánygimnázium évtizedei. =
Somogyi Néplap. 1989. szept. 16.sz. 9.p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 28.p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., (1932.) 165–166. P.
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Czeglédi Lajos

(Nagygomba (Somogy vm.), 1883. december 4. – ? )

tanító, nótaszerzõ

A tanítóképzõt Csurgón végezte 1905-ben., majd
Vityapusztára (Somogy vm.) került az uradalmi iskolá-
hoz tanítónak. Az itt született szerzeményei a „Vityai
nóták” címet viselik. Vityáról Újpestre, majd Balaton-
lellére (Somogy vm.) került. Az elsõ világháborúban ön-
kéntes honvédként vett részt. Az orosz fronton harcolt,
ott súlyosan megbetegedett (hastífusz, mellhártyagyul-
ladás, idegbetegség), fõhadnagyi rangban leszerelték.
1922 augusztus 1-tõl nyugalomba helyezték. Ezt köve-
tõen Nagygombán gazdálkodott. Saját szerzeményei-
vel a háború elõtt több hangversenyen szerepelt, töb-
bek között Kaposváron is.

Ismert nótái:

Orgonanyíláskor gyere majd el hozzám; Itthon járok
gyermekkori kis falumban; Nóták és egyéb versek. Ka-
posvár, 1910.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 38–39. p.

Czeglédi Márton

(Pilis (Pest m.), 1882. május 24. - ?)

MÁV tisztviselõ, dunántúli lapok munkatársa, nótaszer-
zõ, regényíró

Egyszerû iparos családból származott. Iskolái elvég-
zése után a vasúthoz került. Nagyszombat (Pozsony
vm.) után Horvátországban állomásfõnök, majd 1919
után a pécsi MÁV-nál helyezkedett el. Az 1920-as
években a Dunántúl és a Pécsi Sportújság munkatár-
saként tárcákkal jelentkezett. Tárcákon, elbeszélése-
ken kívül regényt és bohózatot is írt. A kaposvári Ber-
zsenyi Társaság rendes tagja volt. Az Uj-Somogy
(1937) somogyi nótaszerzõként is emlegeti. Silány re-
gényei folytatásokban az Uj-Somogyban is megjelen-
tek. (Ld. pl. A kék róka 1936–37-ben, melyben az õsi
nemesi birtok megmenekül az árveréstõl egy jó házas-
ság nyomán, avagy Az aranyásó címû kalandos wes-
tern-történet 1937. júl. 6-tól) A népszerû, könnyû szóra-
kozást ígérõ mûveit az Uj-Somogy reklám célra is fel-
használta: a lap új elõfizetõi 1936 augusztusától kíván-
ságra megkaphatták „A kék róka” c. regényt.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 39. p.
Uj-Somogy 1936. 1937.

Csire Nagy István

(Rinyaszentkirály (Somogy vm.), 1885. február 18. – ?)

ref. tanító, ifjúsági színmûveket írt

A hat elemi osztály elvégzése után szegényparaszt
szülei Nagyatádra kereskedõtanoncnak adták. A keres-
kedõ, akinél tanoncoskodott, csõdbe jutott, Csire a
csurgói ref. gimnáziumban folytatta tanulmányait.
1906-ban tanítói oklevelet szerzett. Pályáját Nemes-
kisfaludon (Somogy vm.) kezdte. 1909-ben Istvándiban
(Somogy vm.), 1917-ben Lábodon (Somogy vm.) lett
tanító. Közéleti tevékenysége mellett ún. közérdekû
cikkeket, tárcákat ifjúsági és gyermekszínmûveket írt. A
kaposvári Berzsenyi Társaság tagja volt.

Cikkei, tárcái:

A Hét, Budapest, Délsomogy, Néplap, Néptanítók Lap-
ja, Téli Ujság

Munkái:

Meseország. Gyermekszínmû 3 felvonásban. Bp.,
1925.
Árva Gyuri. Ifjúsági színmû 5 felvonásban. Kaposvár,
1926.
Magyar siralmak völgyében. Ifjúsági színmû. Kaposvár,
1930.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. IV: k.
Bp., 1942. 1019. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 35. p.

Csurgó Jenõ (1898-ig Schön) dr.

(Csurgó, 1874. szeptember 6. – Budapest, 1956.)

kórházi fõorvos, a somogyi tüdõvész ellenes mozgalom
elindítója, szakirányú munkák szerzõje

Orvosi diplomáját 1899-ben szerezte Budapesten.
1900–1936 között a kaposvári kórház orvosa (1911-tõl
fõorvos). Nyugdíjazása után Budapesten telepedett le.
Nyugalomba vonulása alkalmából a helyi lapok meg-
emlékeztek pályájáról. Az Uj-Somogyban kollégája dr.
Óriás Pál méltatta érdemeit. 36 év munkásságát össze-
foglalva kiemelte, hogy Csurgó Jenõ megjárta „az orvo-
si munka szamárlétráját.” Kezdetben éppúgy végzett
hasmûtétet, mint szürkehályog eltávolítást, majd az or-
vostudomány szakosodásával egyidõben, a század-
elõn létrehozta a somogyi tüdõvészellenes mozgalmat.
A cikk szerzõje szerint egyenesen a lakodalmán gyûj-
tötte össze az elsõ jelentõs összeget, amelybõl rövide-
sen megnyílt a kaposvári tüdõvész-diszpanszer. Nem-
csak gyógyított, a felvilágosító propagandára is sokat
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adott: számos elõadást tartott az alkoholizmusról és a
tüdõvészrõl. Búcsúztatásakor kollégái õszintén fájlalták
távozását: „...Szem nem maradt szárazon...” – írta a tu-
dósító.

Cikkei:

Pesti Napló. (1904.), Közegészségü. Kalauz (1906.), B.
Orv. Ujság (1906.), Orsz. Orv. Szövets. (1909.)

Munkái:

Somogyvármegye kaposvári közkórházának évkönyve.
Kaposvár, 1926. (szerkesztette)
A somogyvármegyei Tüdõvész Ellen Védekezõ Egye-
sület 1927. évi jelentése. Kaposvár, 1928.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. IV. k.
Bp., 1942. 1176-1177. p.
dr. Óriás Pál: dr. Csurgó Jenõ. = Uj-Somogy. 1936. de-
cember 29. (XVIII. évf. 296. sz.) 1. p.

Dús József

(Babarcz (Baranya vm.), 1891. – ?)

vasúti tiszt, író

A gimnáziumot Pécsett, a MÁV tiszti tanfolyamot Bu-
dapesten végezte. 1910-tõl a MÁV-nál szolgált, 1928-
tól Gyékényesen teljesített vasúti tisztként szolgálatot.
Irodalommal diák kora óta foglalkozott. Novelláit
Pellérdy József álnéven jegyezte. A kaposvári Berzse-
nyi Társaság rendes tagja volt. (Egyetlen megjelent re-
gényének kiadási gondjairól a Berzsenyi Társaság ügy-
vezetõ igazgatójának, Hortobágyi Ágostnak írt levelet.
Azon kesereg, hogy a regény kiadásának költségei
igen megterhelik. Az 500 példányban kiadott könyvbõl
300 a nyakán maradt, s még 390 pengõs adósság ter-
heli, amelyet a nyomdának részletekben kell törleszte-
nie. A társaság irataiból sajnos nem derül ki, hogy tá-
mogatták volna a szerzõt.)

Novellái vidéki és fõvárosi lapokban, valamint az er-
délyi folyóiratokban jelentek meg.

Munkája:

Évi doktor. Regény. Pécs, 1928. Nemzedékek kiad.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 44. p.
Somogy Megyei Levéltár. Berzsenyi Társaság Iratai.
1928. 1. doboz

Egly Ernõ

(Pusztavacs (Pest m.) 1897. július 26. – ?)

hírlapíró, író

Tanulmányait Kaposváron végezte, 1916-ban a ka-
posvári fõgimnáziumban érettségizett. A háborúban
harcolt Galiciában, valamint az olasz és francia fronto-
kon. Tartalékos hadnagyként szerelt le. Az erdõmérnö-
ki pályára készült, 1920-tól azonban a hírlapírói pályán
mûködött. 1927. júliusától 1932. májusáig a Somogyi
Ujság szerkesztõje volt. A lapba tárcákat, riportokat, ve-
zércikkeket írt. A somogyi lapokban Dombóvárra költö-
zése után is olvashatták novelláit, sõt, kaposvári vonat-
kozású regényét is közölték folytatásokban. Sikerének
egy-egy megnyilvánulásáról (pl. országos lap közölte
novellája) lelkesen tudósítottak a helyi lapok. Kaposvár
közéletében jelentõs szerepet játszott. Számos irre-
denta tömörülés, kulturális és sportegyesület választ-
mányi tagja (Magyar Nemzeti Szövetség Somogy-
megyei Köre, Revíziós Liga, Somogymegyei Múzeum
Egyesület, Turul Sport Egyesület, Somogy Football
Club), a kaposvári Berzsenyi Társaság háznagya volt.
Regénye, a Három kopott egyenruhás 1937. március
14-június 2-ig az Uj-Somogyban jelent meg. Az Uj-
Magyarság c. lap 1937-ben a Szentjánosbogarak
Tolmeinnél c. háborús témájú novelláját hozta.

Irodalom:

Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 57. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 45. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., (1932.) 175-176. p.
Uj-Somogy. 1937. július 11. 7. p.

Écsy Ödön István dr.

(Nemeskisfalud (Somogy vm.), 1896. május 18. – Szi-
getvár, 1969. január 3.)

gimnáziumi tanár, gimnáziumigazgató, lapszerkesztõ,
költõ, író

Écsy Pál református lelkész és Begedy Aranka fia.
Tanári oklevelét 1920-ban a budapesti egyetemen sze-
rezte, a csurgói ref. gimnázium tanára, majd igazgató-
ja volt 1950-ig. 1922-ben cserkésztiszti képesítést
szerzett. A gimnáziumban a magyar, a latin és a görög
tanítása mellett cserkészparancsnok, majd leventepa-
rancsnok lett. Szaktudásának és tapasztalatának kö-
szönhetõen a magyar nyelv- és irodalom tantárgyak
tanfelügyelõje. Az 1946/47-es és az 1949/50-es tan-
években a csurgói gimnázium igazgatója volt. 1953-ig
Csurgón élt, majd Szigetvárra költözött. Az elsõ világ-
háborúban 1914–18-ig a 44. gyalogezred önkéntese-
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ként vett részt. A szépirodalom mellett iparmûvészettel
is foglalkozott. Írásai a somogyi lapokban láttak napvi-
lágot. Novellái leginkább az általa szerkesztett Csurgó
(késõbb Belsõ Somogy) c. politikai, társadalmi és kultu-
rális hetilapban jelentek meg. E lapnak eleinte tárcaro-
vat-vezetõje, majd – 1942 szeptemberétõl 1944. május
14-ig, a lap megszûntéig – felelõs szerkesztõje volt.
Tagja volt a kaposvári Berzsenyi Társaságnak, a Báró
Eötvös Kollégium volt tagjai Szövetségének és az Or-
szágos Bethlen Gábor Szövetségnek. Vezette a Somo-
gyi Népmûvelési Bizottság csurgói szervezetét. 1926.
szeptember 12-én a Niklán tartott országos Berzsenyi
ünnepélyen saját alkalmi ódáját szavalta el.

Munkái:

Virág a hó alatt. Versek. Csurgó, 1925.
A förgeteg. Elbeszélések. Szigetvár, 1926.
A történetíró Cserei Mihály, mint versszerzõ. Szigetvár,
1934.
Somogyi kéziratos graduálok eredete és rokonsága.
Tud. értekezés
A 17. század kisebb verselõinek munkássága. Csurgó,
1933.
Sziget vára és Zrínyi a magyarországi latin költészet-
ben. Kaposvár, 1935.
A latin alaktan táblázatos összefoglalása. Csurgó,
1938.
Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabja.
Csurgó, 1942.

Irodalom:

Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 11. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 47. p.

Faragó Lajos

(Siófok (Veszprém m.), 1872. február 8. – Kaposvár
(Somogy m.) 1927. december 16.)

gimnáziumi tanár

Iskoláit Siófokon, Veszprémben, Egerben, az egye-
temet Budapesten végezte. 1897-ben Budapesten,
1898-tól 28 éven át a kaposvári fõgimnázium tanára. A
Somogyi Helikon szerint a tanári tevékenységen kívül
Kaposvár kulturális és jótékonysági egyesületeinek
munkájában is tevékenyen részt vett. Történelmi, zenei
és egyéb kulturális témájú cikkei a helyi lapokban jelen-
tek meg. A párizsi világkiállításról 1900-ban cikkeket írt
a vidéki lapokba. Cikkei közül „A macsói bánság törté-
nete az Árpádok korában” címût emelték ki az életrajz-
írók. A Csánki Dezsõ szerkesztette „A Magyarország
vármegyéi és városai” somogyi kötetének munkatársai
között is olvashatjuk nevét. (A Közoktatásügy c. fejezet
szerzõje). A kaposvári gimnázium 100 éves jubileuma

alkalmából õ írta meg a gimnázium történetének egyik
(Az ifjúsági segítõ egyesület, a segítõ könyvtár és a
köztartás története. = A kaposvári M. Kir. Állami Fõgim-
názium emlékkönyve 1812–1912. Kaposvár, 1913.
237–242. p.) fejezetét. A kaposvári Berzsenyi Társaság
tagja volt.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. VIII.
k. Bp., 1992. 198. p.
Páti Ferenc: Faragó Lajos. 1872–1927. = A Kaposvári
Magy. Kir. Állami Somssich Pál Reálgimnázium értesí-
tõje az 1927-28. iskolai évrõl. Közzéteszi: dr. Pongrácz
Károly. Kaposvár, 1928. 5–8. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 47. p.

Fekete Gyula (1881-ig Schwarz) dr.

(Kaposvár (Somogy vm.), 1861. – eltûnt Auschwitz
1944. július 8.)

ügyvéd, helytörténetíró

Schwarz Lipót földmûves és Kunfy Katalin gyerme-
ke. Középiskoláit Kaposváron és Pécsett végezte,
majd a jogot a budapesti és a bécsi egyetemen. Diplo-
mája megszerzése után Budapesten kezdte pályáját,
1889-ben Kaposváron ügyvédi irodát nyitott. A város
egyik legkeresettebb ügyvédje lett. Jelentõs közéleti te-
vékenységet folytatott: a Somogymegyei Múzeum
Egyesület egyik alapítója, késõbb alelnöke, a reformá-
tus egyház presbitere, az Ügyvédi Szövetség kaposvá-
ri osztályának alelnöke volt. Személyében Kaposvár és
Fonyód helytörténetének kutatóját tisztelhetjük.

Munkája:

Az ötven év elõtti Kaposvár és fellendülésének korsza-
ka. Fonyód. Kaposvár, 1929.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. VIII.
k. Bp., 1992. 634. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 162. p.

Gruber Vilmos (írói neve: Gellért Vilmos)

(Eszék (Verõce vm.), 1909. február 4. – ?)

Lapszerkesztõ, hírlapíró, költõ

Gruber József, kaposvári szalámigyáros fia. Négy-
éves korában Kaposvárra került, itt végezte iskoláit.
A felsõkereskedelmi iskolai érettségi után a hírlapírói
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pályára lépett. A Somogyi Ujság munkatársa volt, majd
1936 márc. 13.-1938 máj. 28-ig felelõs szerkesztõje a
kaposvári „Riport Ujság”-nak. A lap alcíme: „Gellért Vil-
mos hetilapja”. A fõszerkesztõ Tatár János volt.
Grubernek és Tatárnak több sajtópere volt. Gruber írá-
sai (elsõsorban versek) a helyi lapokban és Tatár Já-
nos: Dunántúli antol. (Pécs, 1936.) c. gyûjteményes kö-
tetben jelentek meg.

Munkái:

Állok a viharban. Versek. Kaposvár, 1928.
Ember a máglyán. Versek. Uo., 1930.
Se úr, se paraszt. Versek. Bp., 1941.
Sértõ Kálmán életr. Bp., 1941.
Novemberi hajnal. (regény) Bp., (ny.:Pécs), 1943.
Az óceán hõsei. Bp., 1943.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XI. k. Bp., 1992. 497. p.
Uj-Somogy 1937. júl. 16., 17. sz.

Geiszler István (Gáthy)

(Kaposvár, 1887 január 22. – 1974.)

vaskereskedõ

Kereskedõ családból származott. Atyja, Geiszler Já-
nos (1857–1938) 1884-ben alapította üzletét. Az igen jó
nevû, nagy forgalmú cég tulajdonosát hosszú, eredmé-
nyes tevékenységéért, valamint törvényszéki és keres-
kedelmi ülnöki minõségben teljesített közérdekû mûkö-
désének elismeréséül 1911-ben királyi tanácsossá ne-
vezték ki. Az édesanya Haidekker Eugénia (1866–
1943), id. Haidekker Pál, a kaposvári szappangyár ala-
pítójának testvére volt. Geiszler István a gimnáziumot
Kaposváron, a felsõ kereskedelmi iskolát Sopronban
végezte el. Önkéntes katonai évét Graz-ban szolgálta
le. Az elsõ világháborúban a m. k. 20 h. gy. ezr.-ben
vett részt, több kitûntetésben részesült s mint t. fõhad-
nagy szerelt le. 1920-tól apjával együtt vezették az üz-
letet. 1920-21-ben a Kaposvári Kereskedõk Egyesüle-
tének elnökének választották, 1935–38 tagja volt az
Országos Magyar Kereskedõ Egyesülés elnökségé-
nek. Felesége Ivanich Margit (1898–1984), a dombó-
vári villanytelep igazgatójának a lánya volt. Leányukat
Kaposvár polgármesterének, dr. Vétek Györgynek a fia
vette el. A Geiszler család kiterjedt rokonsága révén is
a város (Kaposvár) elõkelõ famíliájának számított. Az
üzletükrõl még a helyi lapban közölt egykorú folytatá-
sos regény is megemlékezett. (Egly Ernõ: Három ko-
pott egyenruhás) Geiszler István irodalommal diák ko-
rában kezdett el foglalkozni, elnöke volt a soproni felsõ
keresked. iskola önképzõkörének. Versei (köztük sok
tréfás), politikai és közgazdasági cikkei a „M. Kereske-
dõ”, az „OMKE”, a „Somogyi Társaság”, a „Somogyi

Ujság”, a „Somogyvármegye”, a „Somogyvármegye Al-
manachja”, az „Uj-Somogy” stb. lapokban jelentek
meg. A kaposvári Berzsenyi Társaság rendes tagja
volt. Írói álnevei: Bolygó Hollandi, Gádor István, Gáthy
István, Fõutcai Figyelõ.

Munkái:

Egy vasárnap története. (tréfás verses elbeszélés) Ka-
posvár, 1920.
A munka társadalma. (Bp.), /1931./ (Gáthy István álné-
ven)

Irodalom:

Bereczk Sándor: Kaposvár rt. város története és fejlõ-
dése. Bp., 1925., 131–132. p.
Magyar írók élete és munkái. Írta és Összeáll.: Gulyás
Pál. X. k. Bp., 1992. 601–602. p.
Somogyi Helikon. Szerk. és kiad.: Hortobágyi Ágost.
Kaposvár, 1928. 56. p.
A családi kapcsolatokról Özv. Baló Kálmánné (Kapos-
vár, Füredi u. 75. alatti lakos) és Bánkuti Ferenc kapos-
vári régiségkereskedõ elbeszélésébõl, valamint a ka-
posvári keleti temetõben levõ családi sírbolt sírfelirata-
iból van tudomásunk.

Goitein Gábor dr.

(Kaposvár, (Somogy vármegye) 1885. szeptember 27.
– Kaposvár, 1963.)

ügyvéd, szerkesztõ

Kaposvári órás kisiparos hetedik gyermeke. Közép-
iskoláit Kaposváron, a jogot pedig Kecskeméten és Ko-
lozsváron végezte. Jogi doktori és ügyvédi diplomáját
Budapesten szerezte. Beutazta Ausztriát és Németor-
szágot. Közírói ambíciói a pálya lehetõségével a köz-
élet felé vonzzák. A századelõn csatlakozik a kaposvá-
ri Berzsenyi Dániel Szabadkõmûves Páholyhoz. Polgá-
ri demokrata érzelmû. 1905-ben a „Somogyvármegye”
c. napilap riportere. A kaposvári Demokrata Kör elnöke
volt. 1912-ben Kaposváron ügyvédi irodát nyitott.
(1944-ben még megvolt.) Vezércikkírója és 1918 szep-
temberétõl 1919. március 23-ig felelõs szerkesztõje a
„Somogyvármegye” c. politikai napilapnak. Az õsziró-
zsás forradalom idején funkciót vállalt a megalakuló
Nemzeti Tanácsban. A városi bizottság egyik elnöke
volt. 1926-tól mély barátság fûzte Móra Ferenchez. Mó-
rához hasonlóan ismeretterjesztõ, irodalom-népszerû-
sítõ munkásságot fejtett ki szûkebb pátriájában. Nép-
szerû ember volt Kaposváron. Az emberek szerették
könnyed csevegõ stílusát, a Munkásotthonban éppúgy,
mint az Iparosszékházban, a Kereskedõk Egyesületé-
ben vagy a Berzsenyi Társaságban. A Mórához fûzõdõ
barátság alappillére a köztük lévõ „világnézeti” rokon-
ság volt. Errõl tanúskodik az 1926-tól folytatott levele-
zésük is. A háború alatt az eredeti levelek egy része
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megsemmisült, ugyanis a deportáláskor Goitein féltett
emlékei, iratai között néhány Móra-levelet is magával
vitt. Szakcikkeket, humoros széljegyzeteket és tárcákat
írt a „Debr. Függetl. Ujság” (1908), a „Magyar Jogélet”
(1909), a „Világ” (1914:88. sz. Kaposvár) c. lapokba, to-
vábbá a „Somogyvármegyé”-be, a „Magyar Föld”-be, a
„Világ”-ba, A „Somogyvármegyei Közigazgatási La-
pok”-ba, a „Somogyi Társaság”-ba, a „Dunántúli Élet”-
be. A húszas-harmincas években tárca- és vezércikk-
írója az „Uj-Somogy” napilapnak. Irói álneve: Gábor di-
ák. A Somogyi Helikon megemlékezik arról is, hogy
négy hétig Budapesten a „Magyar Tejgazdaság” címû
szaklapot szerkesztette.

Munkája:

Két kerítés között. Kaposvár, (1932). (Móra Ferenc elõ-
szavával).

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál., Sajtó alá rend.: Viczián János. X. k., Bp., 1992.,
az Argumentum k. és a MTA Könyvtára kiad., 990. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. Szerzõ kiad. 57. p.
Wallinger Endre: Móra Ferenc ismeretlen levelei
Kaposváron. = Somogyi Szemle. Fel. szerk.: Sárdi La-
jos. 1967. 1. sz. 96–117. p.

Goitein György dr. phil.

(Kaposvár (Somogy vm.), 1911. – 1945)

izr. gimn. igazgató h., tanár, irodalomtörténész

Goitein Gábor ügyvéd és szerkesztõ fia. Egyetemi
tanulmányait Pécsen végezte, a tanári pályát óraadó-
ként a Kaposvári Községi Felsõkereskedelmi iskolánál
kezdte. 1940-ben az akkor alapított kolozsvári koedu-
kált izr. gimnázium r. tanára, 1941-ben a fiútagozat igaz-
gatóhelyettese lett. Cikkei a „Literatura” (1932), a „Ma-
gyar Zsidó Szemle” (1935), az „Uj-Somogy” (1936), „A
Kaposvári Községi Felsõkereskedelmi iskolai értesítõ”-
ben (Mit olvasnak a kereskedelmisták? klny. is!) szere-
pelnek. Az elsõ Móra-monográfia szerzõje. Amunkához
– mely doktori disszertációnak készült – Móra Ferenc,
mint a család barátja, szolgáltatott anyagot. Gyermek-
kori naplója is tartalmaz Móráról életrajzi feljegyzéseket.
Ennek anyagát az Ország-Világ 1966. aug. 31-i száma
„Autogramja Móra Ferenc - Egy kisdiák naplója és egy
író visszaemlékezése” címmel közölte.

Munkája:

Móra Ferenc, az író. (Specimina Dissert. Fac. Philos.
Univ. Quinqeccl. 56.). Kaposvár, 1934.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. Sajtó alá rend.: Viczián János. X. köt., Bp., 1992.,
az Argumentum és a MTA Könyvtára kiad. 990. p.
Wallinger Endre: Móra Ferenc ismeretlen levelei
Kaposváron. = Somogyi Szemle. Fel. szerk.: Sárdi La-
jos. 1967. 1. sz. 96–117. p.

Gönczi Ferenc (1886-ig Göncz)

(Rád (Zala vm.), 1861. július 29. – Kaposvár (Somogy
vm.), 1948. november 22.)

tanító, kir. tanfelügyelõ, múzeumigazgató, néprajzkutató

Korán elhalt atyja borkereskedõ volt, taníttatásáról
édesanyja gondoskodott. A polgárit Nagykanizsán és
Zalaegerszegen végezte, majd a znióváraljai (Túróc
vm.) áll. tanítóképzõben folytatta tanulmányait. 1880-
ban tett képesítõ vizsgát. Mint nevelõ egy évet
Istvándiban (Somogy vm.) töltött. 1880-81-ben Miké-
ben (Somogy) német-magyar nyelvû iskolában mûkö-
dött mint s. tanító, innét Dunaszekcsõre (Baranya vm.),
majd Nagypalinára (Zala vm.) a vend iskolába hívták h.
tanítónak. Itt 1884-ben rendes tanító lett. 1885 õszétõl
Zrínyifalván (Zala vm., késõbb Kusanec) a horvát nyel-
vû áll. elemi iskolában tanított. Innen 1895 szeptembe-
rében saját kérésére az újpesti áll. elemi iskolához he-
lyezték át. 1896 júliusában a Vallás- és Közoktatási Mi-
nisztériumba került, mint berendelt tanító, a VI/a. üo.
elõadójaként dolgozott. 1901-ben Budapest kir. segéd-
tanfelügyelõje, majd hasonló minõségben a Pest me-
gyei tanfelügyelõségre helyezték át. 1905-ben Szolnok
-Doboka vármegye királyi tanfelügyelõje. 1912-ben sa-
ját kérésére áthelyezték Somogy vármegyébe, ahol
1922-ig, nyugdíjaztatásáig dolgozott. A tanácsköztársa-
ság idején a Tanügyi Népbiztosság 1919 ápr. 16-án kelt
rendeletével felhívta, hogy a hivatalt további intézkedé-
sig Hortobágyi Ágoston segéd-tanfelügyelõnek adja át,
mely április 20-án jegyzõkönyvileg szabályosan meg is
történt. Nyugdíjazása után (1922) a Somogymegyei
Múzeum Egyesület ügyvezetõ igazgatója, ahol késõbb
mint múzeumigazgató élete utolsó pillanatáig dolgo-
zott. A Magyar Néprajzi Társaság 1941-ben tb. tagjává
választotta. Cikkei: a „Néptanoda” (1892), az „Ethnog-
raphia” (1895, 1900/7, 1910, 1939, 1947), „Ethnol.
Mitteil a. Ungarn” (1895), „Ország-Világ” (1895), „Ké-
pes Családi Lapok” (1902), „A Magyar Nemzeti Múze-
um Népr. O. Ért.” (1902/7, 1910/13), „Uránia” (1902/6,
1910) „Hazánk” (1904), „Muraköz” (1905), „Alkotm.”
(1909), „Zalam. alm.” (1912), „Néptan. Lapja” (1920)
„Somogyi Hírlap”, „Somogyi Ujság”, „Somogyvárme-
gye”, „Uj-Somogyvármegye”, „Uj-Somogy” stb. c. la-
pokban jelentek meg. Szobrának leleplezése Rádon
1974. szeptember 23. (ifj. Kodolányi János beszéde)
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Munkái:

Muraköz és népe. Bp., 1895.
A gazdasági ismétlõ-iskola. Bp., 1903.
Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének
összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914.
A zalamegyei vendek. Kaposvár, 1914.
A Göcsej és Hetés. Kaposvár, 1923.
A Somogymegyei Múzeum Egyesület 25 éves történe-
te. Kaposvár, 1935.
Somogyi gyermek. (a Csurgói Könyvtár sorozat 6. köt.)
Csurgó, (ny. Kaposvár) 1937.
A somogyi betyárvilág. Kaposvár, 1944.
Göcsej népköltészete. Zalaegerszeg, 1948. (Fülöp I.
elõszavával)
Somogyi gyermekjátékok. Kaposvár, 1949.

Irodalom:

Gönczi Ferenc emlékezete. = Göcseji Helikon. 8. Hon-
ismereti Közlemémények. Szerk.: Fülöp István. Zala-
egerszeg, 1976.
Magyar Életrajzi Lexikon. Szerk.: Kenyeres Ágnes. I. k.
Bp., 1962. 614. p.
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XI. k., Bp., 1992. 229-230. p.
Somogyi Helikon. Szerk. és kiad.: Hortobágyi Ágost.
Kaposvár, 1928. 59. p.

Gruber János dr.

(Kaposvár (Somogy vm.) 1846. január 18 – Kaposvár
(Ivánfai birtoka) 1931. október 19.)

ügyvéd, lapszerkesztõ, visszaemlékezéseket írt

Apja, Gruber János, gazdatiszt volt. Középiskolai ta-
nulmányait Kaposváron, a jogot Pécsett végezte. Ügy-
védi oklevelet Budapesten szerzett. 1869–1871-ig kir.
tanfelügyelõségi tollnok, 1871–1874 Somogy megyei
központi szolgabíró, 1878–1881. vármegyei alügyész,
1881–1887. országgyûlési képviselõ, 1887-1897. ügy-
véd, majd lapszerkesztõ. 1897-tõl pénzügyi tisztviselõ,
mint pénzügyi tanácsos. 1919-ben nyugalomba vonult.
Politikai és szépirodalmi cikkei a „Somogymegyei Bal-
párt”, a „Szombathelyi Ujság”, a „Somogy”, a „Somogy-
vármegye” az „Uj-Somogy” c. lapokban jelentek meg. A
Berzsenyi Társaságnak 1904-es megalakulásakor tag-
ja volt. Kaposvár közéletének ismert szereplõje. A helyi
mûkedvelõ színjátszók vezetõje az 1880-as években.
Visszaemlékezései fiatalkorának bohém társasági éle-
tét festik elénk. A kaposvári keleti temetõben levõ sír-
emlékén kõbõl a „Morzsák a negyvenéves asztalról” c.
mûvére utaló nyitott könyv látható, melynek baloldalán
a szerzõ neve, születési, halálozási adatai, a jobbolda-
lon pedig az említett könyv címe szerepel.

Munkái:

Morzsák a negyvenéves asztalról. (Roboz István elõ-
szavával) Kaposvár, 1913.
Morzsák az 50 éves asztalról. (Thury Zsigmond elõsza-
vával) Kaposvár, 1924.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és Összeáll.: Gulyás
Pál. XI. k. Bp., 1992. 489–490. p.
Özv. Baló Kálmánné kalauzolása a kaposvári keleti te-
metõben.
Somogyi Helikon. Szerk. és kiad.: Hortobágyi Ágost.
Kaposvár, 1928. 60. p.

Hal Pál

(Rácegrespuszta (Tolna vm.), 1890. szeptember 9. – ?)

kórházi lelkész, r. k. hittanár, (helytörténeti mûvek szer-
zõje)

Hal Viktor igazgató-tanító és Seldmayer Ida fia. Kö-
zépiskoláit Pécsett a ciszt. rendi fõgimnáziumban vé-
gezte, a teológiát a pécsi püspöki hittudományi akadé-
mián hallgatta, majd hittanári oklevelet szerzett. Az
1912–13. tanévben a teológusok irodalmi társulatának,
a Szent Pál Társulatnak elnöke volt. Több helyen káp-
lánkodott. (Babarc 1913/14, Püspöknádasd 1914/15,
Nemeskér 1915/16, Hõgyész 1916) 1916-ban került
Szigetvárra, ahol hittanár és kórházi lelkész volt. 1939-
ben a pécsi kereskedelmi középiskola hittanára lett.
Irodalommal fõiskolai hallgató korában kezdett foglal-
kozni. Történelmi, erkölcsi, pedagógiai és kritikai cikkei
a helyi lapokban („Szigetvár”, „Délsomogy”, „Uj-Dél-
somogy”, „Pécsi Kath. Tudósító”) és iskolai értesítõk-
ben („Szigetvári Áll. Polg. Iskola 1938/39. évi értesítõ-
je”) jelentek meg. Történelmi tárgyú cikkeiben elsõsor-
ban Szigetvárral és Turbékkal foglalkozott. 1925-ben a
Faluszövetség kiállítása idején jelent meg a „Szigetvá-
ri Kalauz” c. könyve, melyet Hauptmann Pállal írt. A szi-
getvári Zrinyi Miklós Múzeum Egyesület ezért tb. tagjá-
vá választotta. Szigetvár közélet ügybuzgó tagja volt.
Megírta a szigetvári kórház 25 éves történetét. A kór-
ház harmincéves fennállásának évfordulóján, az em-
léktábla leleplezésekor emlékbeszédet mondott. A szi-
getvári Kath. Legényegylet vezetõje, az Urinõk Mária
Kongregációjának pedig praesense, a Berzsenyi Tár-
saság rendes tagja volt.

Munkái:

Szigetvári kalauz. Szigetvár, 1925. (Hauptmann Pállal)
Szigetvár 1688 és 1689-ben. Szigetvár, 1939. (Klny. a
Szigetvári Áll. Polg. Isk. értesítõjébõl)
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Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XII. k. Bp., 1993. 241. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 64–65. p.

Hetyey József dr. (makkoshetyei)

(Bakóca (Baranya vm.), 1896. március 19. – ?)

magyar – német szakos gimnáziumi tanár, irodalomtör-
ténész, mûfordító

Apja Hetyey József, anyja Szita Julianna voltak.
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol
1922/23-ban doktorált. 1930 szeptemberében a kapos-
vári áll. Somssich Pál gimnázium helyettes tanára lett.
Mint magyar-német szakos rendes tanár 1944-ben is itt
tanított. 1930/31-ben öt hónapot töltött svéd ösztöndíj-
jal Upsalában (Svédország). Cikkei a somogyi lapok-
ban és a kaposvári Somssich Pál gimnázium 1939-es
értesítõjében jelentek meg. Az 1930-as évektõl a ka-
posvári székhelyû Berzsenyi Társaság tagja, majd
1936-tól titkára volt. A Magyar Nemzetpolitikai Társa-
ság, a Pátria Klub, a kaposvári Nagyboldogasszony
Egyházközség Kultúrbizottsága rendes tagja, a kapos-
vári Bulcsu Bajtársi Szövetség tiszteletbeli dominusa
volt. Svéd és norvég szerzõk elbeszéléseinek, regé-
nyeinek mûfordításaival kivívta a helyi értelmiség nagy-
rabecsülését. Kötetei Gyomán 1929 és 1931 között je-
lentek meg a Kner nyomda kiadásában. Hetyey nevet
szerzett magának Mécs Lászlóról, korának ünnepelt
költõjérõl és Gyóni Gézáról szóló elõadásaival. Mint a
Berzsenyi Társaság fõtitkára 1937-tõl szerkesztette a
Berzsenyi Társaság Könyvtára c. sorozatot.

Munkái:

Hallgatag, halálos szerelem. 3 elb. Írta: Per Hallström.
Gyoma, 1929.
A dal költészete. Elbeszélések. Írta: Pelle Molin.
Gyoma, 1929.
A vejlbyni pap. Elbeszélések. Írta: Steen Steensen
Blicher. Gyoma, 1930.
Két lövés. Írta: Holger Drachraam. Gyoma, 1930.
A királyfi. Elbeszélések. Írta: Gunnar Gunnarsen.
Gyoma, 1930.
Délibáb. Írta: Knud Hjortõ. Gyoma, 1930.
Jörgine. Elbeszélések. Írta: Johannes V. Jensen.
Gyoma, 1930.
Téli éjszaka. Elbeszélések. Írta: Hans Aannend.
Gyoma, 1931.
Hazatérés. Elbeszélések. Írta: Johann Bojer. Gyoma,
1931.
Kegyelemkenyér. Elbeszélések. Írta: Peter Egge.
Gyoma, 1931.
Kötelezõ irodalmi olvasmányok: Ludas Matyi. Kapos-
vár, 1936.

Magyar irodalomtörténeti tanulmányok: Fazekas Mi-
hály. Kaposvár, 1936.
A Berzsenyi Társaság Évkönyve. (Szerkesztette). Ka-
posvár, 1937.
Kaposvár mint kultúrközpont. Kaposvár, 1937.
Kultúra, erkölcs, irodalom. Kaposvár, 1938.
Sajtó alá rendezte Lakos Eta: Középen (Kaposvár,
1937.), gamási Lázár István: Ha a rõzselángok kialsza-
nak. (Kaposvár, 1937.) c. köteteket.
Kéziratban: Gyulai Pál mint dramaturg. (1922.) c. dok-
tori értekezése

Irodalom:

A kaposvári Magy. Kir. Somssich Pál Reálgimnázium
értesítõi. 1930-tól 1944-ig.
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XIII. k. Bp., 1993. 562–563. p.

Herczog Manó dr.

(Budapest, 1862. június 10. – Kaposvár (Somogy vm.),
1941. július 24.)

fõrabbi, (egyházi, egyház-filozófiai írások)

1877-ben a budapesti orsz. rabbiképzõ intézet nö-
vendéke, 1885-ben bölcsész oklevelet szerzett. 1887-
ben rabbivizsgát tett, május 22-én Kaposváron fõrabbi-
vá avatták. Cikkei a „Magyar Zsidó Szemlé”-ben, az
„Egyenlõség”-ben, a „Somogyi Ellenõr”-ben, a „Múlt és
Jövõ”-ben és az „Uj-Somogy”-ban jelentek meg. Az Iz-
raelita Magyar Irodalmi Társulatnak és az Országos
Rabbiegyesületnek választmányi tagja volt.

Munkái:

A biblia befolyása a magyar irodalomra. Bp., 1885.
Izrael eszmevilága. Bp., 1940.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XIII. k. Bp., 1993. 422. p. (Itt pontatlan születési és
halálozási dátum szerepel. A helyes évszámokat a ka-
posvári izr. temetõben található síremlékrõl vettem. A
sírkövön feltûntetve, hogy felesége Fischer Irma és le-
ányuk Herczog Vilma a Holocaust áldozata lett.)
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 67. p.
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Hollósi István

(Darány (Somogy vm.), 1859. december 13. – ?)

tanító, költõ

A csurgói ref. gimnázium hatodik osztályának elvég-
zése után Debrecenben folytatta a gimnáziumi tanul-
mányait. A szegénység és ábrándos hajlama a színé-
szethez vonzotta. A tanév közepén otthagyta az iskolát
és két évig színészkedett. Ezt követõen jegyzõsegéd
lett. Visszakerült Csurgóra, ott elvégezte a tanítókép-
zõt. Somogyviszlón h. tanító lett, majd Kaposvárra, az
alsófokú magánkereskedelmi iskolához került. Egy év
múltán vármegyei tisztviselõ lett. 1895-ben a kaposvá-
ri áll. elemi iskola tanítója. 1923-ban nyugalomba vo-
nult, Rákospalotára költözött. „Nagy ideálista és lelkes
hazafi volt” - írja róla a korabeli kaposvári irodalmi lexi-
kon. Irodalmi tevékenységét az ódaköltészet jellemez-
te. Az Országos Gárdonyi Társaságnak 1922-tõl, a ka-
posvári Berzsenyi Társaságnak 1925-tõl volt a tagja.
1926 szept. 12-én a niklai emléktábla avatásakor saját
alkalmi ódáját szavalta el. Kaposváron 1927 április 16-
án tartotta székfoglalóját. Versei a „Vasárnapi Ujság”, a
„Képes Családi Lapok”, a „Budapesti Hírlap”, „Magyar
Lányok” hasábjain, valamint több vidéki napilapban és
hetilapban (pl: „Somogy”, „Csurgó és Vidéke”) szórvá-
nyosan megjelentek.

Munkái:

Én. Versek. Kaposvár, 1899.
Verõfény. Versek. Kaposvár, 1900.
Õsz Pál és egyéb elb. költemények. Kaposvár, 1921.
Égõ csipkebokor. vál. versek és Õsz Pál elb. költ. Ka-
posvár, 1923. (a szerzõ kiadásában)

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XIV. k. Bp., 1993. 46. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 71. p.

Hortobágyi Ágost Árpád

(Szenice (Nyitra vm.), 1875. augusztus 24. – Kaposvár
(Somogy vm.) 1931. július 9.)

m. kir. tanfelügyelõ, író

Horinka Richárd, m. kir. adótárnok és pénzügyi író
fia. Tanulmányait Szenicén, Komáromban, Esztergom-
ban és Budapesten végezte. Oklevelét 1895-ben Esz-
tergomban megszerezve Gután a r.k. iskola tanítója
lett. 1896-ban katonai pályára lépett, elõbb mint önkén-
tes, majd mint hadnagy a KuK 12. gy. ezredben szol-
gált. Atyja halála után otthagyta a katonai pályát, az új-
ságírással próbálkozott. 1898-ban a komáromi polgári

fiú iskolában tanított, a „Komáromi Hírlap” s. szerkesz-
tõje, majd a „Budapest” tudósítója volt. 1902-ben az
alsókubini tanfelügyelõséghez nevezték ki tollnokká,
1908-ban Balassagyarmatra került kir. s. tanfelügyelõ-
nek, 1909-ben h. tanfelügyelõ az Ipolyságon, majd
Trencsénben. 1913 márciusában Kaposvárra került.
1914-ben bevonult a pécsi 19. h. gy. ezredbe. A hábo-
rút mint zászlóalj- és csoportparancsnok küzdötte vé-
gig. Háromszor volt a fronton, többször sebesült, 1918.
ápr. 1. mint harcképtelent századosi rangban nyugdí-
jazták. Ekkor ismét elfoglalta polgári hivatalát. A ta-
nácsköztársaság idején a Tanügyi Népbiztosság ápr.
16-i rendelete értelmében õ, mint segéd-tanfelügyelõ
vette át Gönczi Ferenctõl a tanfelügyelõséget. (ápr. 20-
án jegyzõkönyvileg ez legalábbis megtörtént.) Az ellen-
forradalom idején Kaposvár polg. karhatalmi zászlóal-
jának parancsnoka volt, majd számos hazafias egyesü-
lés elnöke lett. A Somogymegyei Tisztviselõk Kamará-
jának üv. elnöke s a MOVE másodelnöke lett. Nem sok-
kal ezután áthelyezték Zalaegerszegre, ahol 1923-ban
kir. tanfelügyelõvé lépett elõ. 1925 januárjában, a lét-
számapasztási törvény alapján nyugdíjazták. Ismét Ka-
posvárra költözött. Nevéhez fûzõdik a Berzsenyi Dáni-
el Irodalmi és Mûvészeti Társaság 1922-es újjászerve-
zése. Irodalmi ambíciói már diák korában jelentkeztek.
Az irodalmon kívül a festészettel és a zeneszerzéssel
is kísérletezett. Valamennyi irodalmi mûfajjal megpró-
bálkozott, nevét azonban szervezõi tevékenységével
tette ismertté. Írásai országos és vidéki lapokban láttak
napvilágot. (Állatvédelem, A Falu, Budapesti Hírlap,
Debreceni Hírlap, Érsekújvár és Vidéke, Honti Lapok,
Hontm. Népoktatás, Kisbér és Vidéke, Komáromi La-
pok, Komáromi Tanügyi Értesítõ, Komáromi Ujság, Ma-
gyar Család, Magyarság, Nagyatád, Néptan. Lapja,
Ország-Világ, Somogyvármegye, Somogyi Cserkész,
Uj-Somogy, Somogyi Ujság, Somogyi Levente, Sümeg
és Zalaszentgrót, Visszhang stb.) Szerkesztõje volt az
„Árvamegyei Értesítõ”-nek, a „Tárogató”-nak, az „Árva-
megyei Kis Ujság”-nak, a „Hontmegyei Friss Ujság”-
nak, a „Göcsej”-nek. Megindította és szerkesztette a
„Göcseji Könyvtár” c. sorozatot. Álnevei: Árpád diák,
Bánatos Gyuszi, Boros Kupa, Búvár Kund, Don
Gólégy, Mesélõ Gyuszi, Nevelõ Aba, Nimród Árpád,
Tsutorás Palkó, Vigyorgó Gyuszi, Vigyorgó Levente,
Letört Ágh és H. Á. betûjegyek.

Munkái:

Költemények. Komárom, 1898.
Szekszárdi verses emlékek. Szekszárd, 1921.
Nagymagyarország nemzetiségei. (Göcseji Ktár,1/3.)
Zalaegerszeg, 1923.
Magyar kalandorok. (regény) Zalaegerszeg, 1923.
Zalavm. földrajza. Zalaegerszeg, 1923.
Gránitszilánkok. Versek. Zalaegerszeg, 1924.
Csobánci diadal. (regény) Zalaegerszeg, 1924.
Régi jó diákélet. (elbeszélések) Zalaegerszeg, 1925.
Isteni gyermek. Színmû. Székesfehérvár, 1926.
A cserkészet hajdan. Kaposvár, 1928.
Pöndörösi mûkedvelõk. Bohózat. Bp., 1928.
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Somogyi Helikon I. II. Kaposvár, 1928/31. (A II. k.
Somogyország lantosai alcímmel)
Ott leszünk! Cserkészszínmû 1 felv. Kaposvár, 1929.
A Berzsenyi Társaság 1925-28 és 1929-es értesítõje.
Kaposvár, 1929. és 1930.
Házi sokszorosításban megjelent mûvei:
Gyermekversek. (Kvár, 1923.)
Nagy kiruccanás Mecsekszabolcsra. (Uo. 1926.)
Jegygyûrûtõl koporsóig. (Uo. 1927.)
Kispesti zengemények. Szatírák. (Uo. 1927.)
Pillanatfelvételek. Emlékversek. (Uo., 1928.)
A felsoroltakon kívül (állítása szerint) 30 regénye, 25
színmûve, 10 kötetnyi novellája és több zeneszerze-
ménye kéziratban maradt.
Megzenésítette: K. Pap János: Úri szokás és Kossuth
Lajos azt üzente c. népszínmûvét.

Irodalom:

Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
I. k., Bp., 1963. 471. p. (A halálozási évszám itt helyte-
lenül szerepel. /1948/)
Magyar írók élete és munkái. Szerk. és összeáll.: Gu-
lyás Pál. XIV. k. Bp., 1993. 222–225. p.
Özv. Baló Kálmánné (Kaposvár, Füredi u. 17.) a csalá-
di adalékokról. Balóné Hortobágyi leányának, Ibolyá-
nak az 1920-as évek második felében osztálytársa volt
a kaposvári leánygimnáziumban.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 73–74. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.,
237. p.
Uj-Somogy 1931. jól. 9. 3. p. és 1931. júl. 12. 8. p. a
hálálhírrel és a temetés idõpontjával

Hoss József dr.

(Ujnép (Zala vm.), 1881. szeptember 22. – Szentpál
(Somogy vm.), 1969.)

kaposvári apátplébános 1922–1937

A nagykanizsai piaristáknál, majd a budapesti egye-
temen tanult. 1906-ban áldozópappá szentelték. Tanul-
mányait a bécsi egyetem hittud. karán fejezte be. 1908-
ban doktorált. Közben rövid ideig zalaszántói káplán.
1908-ban Somogyba, Berzencére került. 1909-ben a
veszprémi papnev. int. lelki igazgatója, 1915-ben uo. a
teol. fõisk. tanára lett. 1922-tõl kaposvári plébános.
1924-ben a megyés püspök apáttá nevezte ki. 1936-
ban veszprémi praelátus kanonok, 1949-ben nagypré-
post lett. 1939/44.: a Magyar Élet Pártja programjával
Veszprém vm. egyik országgyûlési képviselõje volt.
1913. III. 25. – 1919. I. 12. és 1919. VIII. 10. – 1920. III.
2. között a Veszprémi Hírlapot szerkesztette. 1922-ben
a hollandiai Tilbourgban missziós tanulmányúton járt.

Munkája:

A kaposvári plébánia története. (A Veszprémi Egyhm.
Múltjából 12.) Veszprém, 1948.

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XIV. k. Bp., 1993. 567. p.
Özv. Baló Kálmánné kalauzolása a kaposvári keleti te-
metõben
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 127. p.
Somogyvármegye és Kaposvár megyei város általános
ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F. Sza-
bó Géza. Bp., 1932. 442. p.
Uj-Somogy 1936-os évf. nyári számok és 1937. márc.
26. sz. a készülõ könyvérõl

Huber Gyula

(Zalaegerszeg (Zala vm.), 1861. szeptember 7. – Barcs
(Somogy vm.), 1943. augusztus 17.)

apátplébános, „aranykoszorús nótaköltõ”

Apja Huber Alajos órás és ékszerész, édesanyja
Rajkay Magdolna. Iskoláit Zalaegerszegen és Veszp-
rémben végezte, 1886-ban pappá szentelték. Még eb-
ben az évben Káptalantótiba, 1896-ban Somogyvárra
került. 1901-tõl Barcson volt plébános. 1906-ban c.
apát, 1936-ban pedig m. k. kormányfõtanácsosi címet
kapott. A lelkipásztori teendõk mellett a helyi közügyek-
ben is tevékenykedett. Mindemellett a zeneszerzésben
és a dalköltészetben jeleskedett. A zeneelméletet és a
zeneszerzést autodidaktaként sajátította el. Elsõ dala
még a papi szemináriumi években született, melyet
Markos Gyula (a „Herkó Páter” c. vicclap szerkesztõje)
szövegére írt. Nótáit és csárdásait a kortársak nagyra
értékelték, a szerzõt „zenei vadvirág”-nak nevezték.
Dalai jó részének szövegét is õ írta. 1928-ig 105 szöve-
ges dala és 40 csárdása jelent meg, kéziratban 40 da-
la és 45 csárdása volt. 1926-ban fényesen ünnepelték
meg Barcson 20 éves apáti és 40 éves zeneszerzõi ju-
bileumát. Blaha Lujza kedvelt szerzõje volt. 1935-ben
az Ország-Világ hetilap elsõ Blaha Lujza ezüstérmét
nyerte el.

(Részlet egyik dalának szövegébõl, mely egyúttal a
dalszövegek minõségérõl és a korabeli tömegizlésrõl
árulkodik:

„Szomszédunkban van egy hajlék
Ha nem látnák meg is halnék
tyuhajja!....
Ott lakik egy vén kánya
Annak van egy leánya” stb.)
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Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 77. p.
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XIV. k. Bp., 1993. 670–671. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., 1932. 10. p.

Kájel Endre

(Balatonöszöd (Somogy vm.), 1881. május 28. – ?)

ref. lelkész

Kájel József ref. lelkész és udvardi Cserna Eszter
fia. Iskoláit Gyönkön, Kunszentmiklóson, Halason, a
theológiát Budapesten végezte, majd 9 hónapig Edin-
burghban folytatta tanulmányait. 1902-tõl kezdte lelké-
szi pályáját. Bálványoson (Somogy), Rimaszombaton
(Gömör), Losoncon (Nógrád), majd 1907 augusztusá-
tól Balatonendréden (Somogy) mûködött. Tárcákat,
társ.-i és történelmi cikkeket írt a református egyházi la-
pokba (Lelkészegyesület, Prot. Egyházi és Isk. Lap,
Kálvinista Szemle, Igehírdetõ stb.), a Vasárnapi Uj-
ságba, valamint a somogyi (Uj-Somogy) és zalai (Kani-
zsai Közlöny) lapokba. Érdemei között sorolják fel az
endrédi csipke és a háziipar propagálása terén kifejtett
buzgalmát. A Protestáns Irodalmi Társaságnak és a ka-
posvári Berzsenyi Társaságnak rendes tagja volt.

Munkái:

Adjon Isten szekularizációt minél elõbb Amen. Debre-
cen, én.
A falu politikája. Tahitótfalu, 1926. (3 kiadást ért meg,
több mint 40 ezer példányban fogyott el!)

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 87–88. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
229. p.

Kecskés Ernõ Rezsõ

(Gyulavarsánd (Arad vm.), 1867. február 13. – ?)

tanító, tanári segédkönyveket írt

Kecskés József r.k. kántor és Elek Jozefa fia. Taní-
tói oklevelét 1887-ben Csurgón szerezte. Tanítani
1888. okt. kezdett Ráckeresztúron (Fehér m.). Innen
Sükösdre (Pest m.), majd Dunapatajra (Pest m.), azu-
tán Kaposvárra (Somogy m.), Ceglédre (Pest m.) és is-
mét Kaposvárra került. 1923-ban nyugalomba vonult, a
‘20-as években takarékpénztári pénztárosként dolgo-

zott. A szépirodalommal és a zezeneszerzéssel is pró-
bálkozott. Tárcái, versei, szakcikkei és zenemûvei a
„Pesti Hírlap”, a „Magyar Dalár”, a „Magyar Tanítókép-
zõ”, az „Én Ujságom” c. országos lapokban jelentek
meg. A „Magyarország vármegyéi és városai” Somogy
megyei kötetének is munkatársa volt. 1888/89-ben rö-
vid ideig a „Czegléd és Vidéke” c. lap szerkesztõje. Írói
álneve: Aradi Rezsõ. Számos társadalmi és kulturális
egyesület szervezõje és vezetõje, az Országos Gárdo-
nyi Géza Irodalmi Társaság rendes tagja volt.

Munkái:

Tíz tan- és vezérkönyvet írt, melyek a Franklin Társu-
lat, a Singer és Wolfner cég kiadásában Budapesten,
ill. saját kiadásként Kaposváron jelentek meg.
Énekgyakorló könyv az elemi iskolák számára. (szer-
kesztette) 3 részben: a 3.–4.–5. osztály számára. Bp.,
1906., 1907., 1908. (2. kiad. 1926-ban)
Somogy vármegye földrajza. Segédkönyv az elemi is-
kola 3. osztály anyagának feldolgozásához. (a társ-
szerzõ: Tarján Antal) 8. kiad. Kaposvár, 1924.
A leggyorsabb folyóírás tankönyve. Kaposvár, 1921.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 89–90. p.

Kiss-Angyal Ernõ (1930-ig Angyal)

(Csurgó, 1899. május 22. – Budapest, 1968.)

volt nagyatádi szolgabíró, nóta- és mûdalszerzõ

Szülei: Angyal Guidó reálgimnáziumi tanár és ne-
mes Kiss Juliánna. Iskoláit Csurgón és Budapesten vé-
gezte, hol államtudományi doktori oklevelet szerzett.
Ezután Somogy vármegye szolgálatába áll, Kaposvá-
ron vármegyei aljegyzõvé választották, ezzel egyidejû-
leg a fõispáni titkári tisztséget is betöltötte. 1928-tól
szolgabíró volt Nagyatádon. Megalakulásakor fõtitkára
volt a kaposvári Berzsenyi Társaságnak. E tisztségérõl
a megyeszékhelyrõl való távoztával lemondott, a társa-
ságnak csupán rendes tagja maradt a továbbiakban.
Zenei tehetsége már gyermekkorában megmutatko-
zott. 16 éves korában színre került ugyanis egyik szer-
zeménye egy helybeli mûkedvelõ elõadáson. (Diákka-
tonák – operett 3 felv.) Több mûdalt és népdalt írt, né-
hány zenedarabja nyomtatásban is megjelent.

Munkái:

Valahol kacagva húzza a cigány – dalkeringõ (Bp.
1924.)
Somogyi induló (Nemzeti Szövetség kiadása, 1925.)
Táncolni csudajó (Bp., 1926.)
Máig ismert a „Jaj, de szép kék szeme van magának...”
kezdetû dala.
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Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. 1. kö-
tet. Bp., 1939. a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesülete. 610. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. Szerzõ. 8–9.p.

Klindáné Merényi Margit

(Magyaróvár (Moson vm.), 1877. – Kaposvár (Somogy
vm.), 1947.)

Tanítónõ, a Kaposvári Anya- és Csecsemõvédõ Egye-
sület ügyv. igazgatója, meseíró

Édesapja Merényi Kálmán igazgató-tanító, édes-
anyja Millner Katalin tanítónõ volt. A tanítóképzõt Po-
zsonyban végezte, majd Munkácsváralján (Bereg vm.)
tanítónõként kezdte pályáját. Férje Klinda Kálmán a
Kaposvári Siketnéma Intézet elsõ igazgatója (1897–
1922) volt. Tizenhétévi házasság után elváltak és akkor
hozta létre Klindáné a Kaposvári Anya- és Csecsemõ-
védõ Egyesületet, 1920 decemberében. A mai Tûzoltó-
ság épülete helyén, az egykori Honvéd téren álló régi
épületet vette meg az egyesület részére, s itt egy in-
gyenes anya- és gyermekgondozó intézete rendezett
be. Az egyesület mindennemû szociális, anya- és gyer-
mekvédelem körébe tartozó ügyekben segédkezet
nyújtott. Társadalmi mozgalmat indított a gyermekvé-
delem terjesztésére. Évente száz gyermeket nyaralta-
tott ingyen a Balaton partján. Továbbképzõ tanfolyamo-
kat szervezett a helybeli szülésznõknek. 1925-ben leg-
fontosabb tevékenységük a csecsemõotthon felállítása
volt. A város és a népjóléti minisztériummal folytatott
tárgyalások eredményeként, valamint közadakozásból
megvették a Tallián u. 26. alatti kis egyemeletes házat.
Földbirtokosok és mások megkeresésével, 1000 pen-
gõs alapítványi összegbõl berendezték. A csecsemõk
egyéves korukig leányanya édesanyjukkal együtt in-
gyenes ellátást kaptak. A csecsemõotthon egy orvos,
egy fõápolónõ és Klindáné felügyelete alatt mûködött.
A késõbbiekben valamelyest a megye is támogatta az
intézményt. Alapjában azonban jótékony adakozásból,
mûkedvelõ elõadások (Jávor Pál is részt vett egy alka-
lommal egy elõadás rendezésén), teadélutánok bevé-
telébõl tartották fenn az intézetet. Klindáné tagja volt a
kaposvári Berzsenyi Társaságnak. Elsõ önálló kötetét
a társaság jelentette meg 1938 márciusában a Berzse-
nyi Társaság Könyvtára c. sorozat ötödik köteteként.
Meseszüret c. könyvét a Szent-István Társulat adta ki.

Munkái:

Boldog emberek országa. Kaposvár, 1938.
Meseszüret. Bp., 1942.

Irodalom:

Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett tanácsú város
története és fejlõdése. Kaposvár, 1925. 160. p.
Ranga Jánosné (Klindáné unokahúga) Kaposvár Petõ-
fi s. u. 66.sz. alatti lakos adatközlése nyomán.

K. Pap János

(Kutas, (Somogy vm.), 1861. január 2. – Kaposvár,
1944. július 27.)

igazgató-tanító, színész, színmûíró

Apja Pap Ferenc negyedtelkes parasztgazda, anyja
Vörös Erzsébet (jómódú parasztszülõk leánya) volt.
Apját 1868-ban vesztette el. Az árván maradt öt gyer-
meket az édesanya nevelte fel. János a második fiú
volt. Taníttatását nagybátyjának, Vörös György falusi
bírónak köszönhette. 1874-ben a csurgói gimnázium-
ban folytatta tanulmányait. Miután az otthoni támogatás
kevésnek bizonyult, házitanítóskodásból tartotta fenn
magát. 1878-ban a budapesti tanítóképzõben folytatta
tanulmányait. A színészet iránti vonzalma miatt, diplo-
mája megszerzése után mindössze három évig tanítós-
kodott (Ötvöskónyi, Szilvásszentmárton), 1886-ban fel-
vették a színmûvészeti akadémiára. Hogy tanulmánya-
it folytathassa, házitanítóságot vállalt. Rákosi Jenõ La-
jos és Gyula nevû fiainak házi nevelõje lett. 1889-ben,
az akadémia elvégzése után a Népszínházhoz szer-
zõdtették. Az év végén a nyitrai társulathoz szegõdött.
A vidéki színészi élet nyomorúságát megelégelve visz-
szatért a tanítói pályájához. Alsósegesden volt ref. nép-
tanító, majd 1907-tõl kaposvári tanító, 1909-tõl címze-
tes igazgató-tanító lett. A tisztviselõi létszámapasztás-
kor, 1925-ben nyugalomba vonult. Nyugdíjas éveit az
irodalmi tevékenykedésnek szentelte. Diákkorában írt
verseket, elbeszéléseket és színmûveket. „A korcsma”
c. népszínmûvét elõször 1886-ban a Budai Színkörben
adták, „A Cseperkekalap” címût a budapesti Népszín-
ház 1891-ben mutatta be. Írásait több lap („Színészek
Lapja”, „Néptanítók Lapja”, „Csurgó és Vidéke”, „Ma-
gyar Szó”, „Ország Világ”, „Uj-Somogy”, „Somogyi
Ujság”, „Budapesti Hírlap” stb.) közölte. Az Országos
Gárdonyi Társaság és a kaposvári Berzsenyi Társaság
tagja volt. Az utóbbiban a pályázatokra beérkezett szín-
mûveket õ bírálta, értékelte. Egy idõben a társaság
igazgatótanácsának tagja, ill. könyvtárosa volt.

Mûvei:

Áldott karácsony. Ifjúsági színmû. Kaposvár, (1943.)
Áldozat. Elõjáték. (Prológ). Színpadfelavatás, vagy
más színielõadás alkalmára egy felvonásban. Kapos-
vár, (1936.) Szerzõ. kiad.
Áldozat. Fölvirrad még valaha. Zenés színmû. Kapos-
vár. (1940.)
Békesség és jóakarat. Színmû. Kaposvár, (1938.)
Szerzõ. kiad.
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Berzsenyi, mint kérõ. Vidám színjáték. Vas Gereben
után. Kaposvár, (1943.)
A birtok. Vidám népszínmû. Bp., (1932.) Kókai.
Cédrus Ferkó lakodalma. Népszínmû. Bp., (1933.)
Csinom Palkó. Énekes vígjáték három felvonásban a
Rákóczi korból. Kaposvár, (1936.) Szerzõ kiad.
A cseperkekalap. Népszínmû három felv. Zene: Erkel
Elek. Bp., én.
A csõsz. Falusi vígjáték dalokkal, tánccal. Bp., (1931.)
Csurgói diák. Regényes korrajz. Kaposvár, (1939.)
Szerzõ kiad.
Éjjeli vendég. Vígjáték. (1939.) Szerzõ.
Az elmaradt falu. Énekes vígjáték. (1934.) Szerzõ.
Emlékezés Rákosi Jenõre. Színpadi élmények és ta-
pasztalatok. Bp., (1931.), Szerzõ.
A falu esze. Népszínmû Kaposvár, (1942.) Kultúra ny.
A falu hadba indul. Vidám háborús életkép. Színmû.
Kaposvár, (1943.) Uj-Somogy ny.
Felsült jómadarak. Vidám népszínmû. Zenéjét szerez-
te: Tóth Zoltán. Kaposvár, (1938.), Szerzõ.
A garabonciás diák. Énekes vígjáték Petõfi Sándor
után. Bp., (1937.) Kókai kiad.
A harag. Népszínmû dalokkal és tánccal. Bp., (1933.),
Fráter ny.
Hervadt rózsa. Színjáték egy felv. Bp., (1930.), Szerzõ.
A hû feleség. Bizalom. Vígjáték. Zenéjét szerezte:
Murgács Kálmán verseire H. Várady Ilona. Kaposvár,
(1940.), Szerzõ kiad.
Karácsonyi ajándék. Vígjáték. Kaposvár, (1938.), Szer-
zõ kiad.
A kedves betörõ. Vígjáték. Kaposvár, (1936.) Szerzõ.
A két kis árva. Vígjáték. Kaposvár, (1938.) Szerzõ.
A kis békegalambok. Ifjúsági színmû. Kaposvár,
(1940.), Szerzõ.
A kis huszár és a pocsétakerülõ. Ifjúsági vígjáték. Ka-
posvár, (1940.) Szerzõ kiad.
A korcsma. Népszínmû dalokkal három felvonásban.
Zenéjét szerezte: Lányi Ernõ. Kaposvár, (1926.), Szalai
ny.
Kossuth Lajos azt izente... Énekes színmû három fel-
vonásban. Zene: Hortobágyi Ágost. Szentgotthárd,
(1928), Wellisch ny.
A körtelopók. Vidám falusi történet egy felvonásban da-
lokkal. Zene: Tóth Zoltán. Kaposvár, (1936.) Szerzõ ki-
ad.
Magyar átok. Trilógia 1. Történeti színmû öt felvonás-
ban. Bp., (1930.) Szerzõ kiad.
Magyar átok. Trilógia 2. Hej, Rákóczi, Bercsényi. Törté-
nelmi színmû három felvonásban régi kuruc dalokkal
és tánccal. Kaposvár, (1935.) Szerzõ kiad.
Magyar átok. Trilógia 3. Görgei. Történelmi színmû öt
szakaszban. Kaposvár, (1937.), Szerzõ kiad.
A Magyar nóta, a vén cigány. Komédia. A dalok szöve-
gét írta és zenéjét szerezte: Czeglédi Márton. Kapos-
vár, (1938.), Szerzõ kiad.
Mindenki lépik egyet. Vígjáték. Mikszáth elbeszélésé-
bõl. Bp., (1935.) Szerzõ kiad.
A nagytiszteletû úr ebédje. Humoros játék Baksay Sán-
dor elbeszélésébõl. Kaposvár, (1940.), Uj-Somogy ny.
Nyíló rózsa. Népszínmû három felvonásban dalokkal

és tánccal. Szentgotthárd, én., Szerzõ kiad.
Az öreg huszár. Falusi zenés vígjáték. Zenéjét szerez-
te Héjjas Pál. Kaposvár, (1934.), Kultúra ny.
Póruljárt részegek. Falusi komédia. Kaposvár, (1934.),
Kultúra ny.
Régi szép házasság. Vígjáték egy felvonásban. Vas
Gereben elbeszélése után. Kaposvár, (1943.), Uj-
Somogy ny.
Szent a béke. (Két pofon.) Vidám színjáték. A dalokat
szerezte: Pap László. Kaposvár, (1938.), Szerzõ kiad.
Szomorú karácsony. Ifjúsági színmû. Kaposvár, (1940.)
Szerzõ.
A szõllõpásztor. Falusi vígjáték. Zenéjét szerezte Pap
László. Kaposvár, (1938.) Szerzõ kiad.
Szuhay Mátyás. Daljáték három felvonásban II. Rákó-
czi Ferenc korából, Tompa Mihály elbeszélése nyo-
mán. Zenéjét szerezte: Hollósy Kornél. A verseket írta:
Sassy Csaba. Kaposvár, (1936.), Szerzõ.
A takarékos võlegény. Falusi vígjáték. Kaposvár,
(1935.) Szerzõ kiad.
A tanító. Vígjáték. Kaposvár, (1935.) Szerzõ.
Tépett rózsa. Eredeti népszínmû három felvonásban.
Dalait szerezte: Kecskés Ernõ. Bp., (1926.), Kókai kiad.
Úri szokás. Falusi vígjáték három felvonásban. Zenéjét
szerezte: Hortobágyi Ágost. Szentgotthárd, én., Szerzõ
kiad.
Vitéz Losonczy Géza fõhadnagy. Énekes vígjáték. Ze-
néje Hollósy Kornél népdalfeldolgozásaiból. Kaposvár,
(1938.) Szerzõ kiad.
A võ. Népszínmû három felvonásban. Zene: Kulcsár
Gyula. Bp., (1928.) Kókai kiad.
Bandi gulyás. Népszínmû. Bp., (1931.), Kókai kiad.
Cigány a kóterben. Falusi komédia egy felvonásban,
három képben. (Rákosi Viktorral közösen írt mû.), Ka-
posvár, (1942.), Uj-Somogy ny.
Somogyi Kistükör. Szerk.: K. Pap János. Kaposvár,
(1927.), Fenyvesi.

Irodalom:

K. Pap János: Csurgói diák. Regényes korrajz. Kapos-
vár, (1939.)
Magyar írók élete és munkái. Szerk: Szinnyei J. X. k.
Bp., 1980–81. 307–308. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 107. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 157.p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., (1932.) 471. p.
Varga Éva: „A cseperkekalap“ – K. Pap János
színmûvei. = Somogyi Múzeumok Közleményei. IX.
Szerk.: Király István Szabolcs. Kaposvár, 1992.
233–247. p.
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Lázár István ifj. (gamási)

(Sárvár (Vas vm.), 1888. november 21. – ?)

tejgazdasági üzemvezetõ, novellista

Szegényparaszti származású. Négy középiskolai
osztály elvégzése után hároméves gazdasági tanfolya-
mot végzett. Tejgazdasági tisztviselõ, majd gazdasági
üzemvezetõ lett Gamáson. Írásra - önéletrajza szerint -
a munkásmozgalmak elleni tiltakozás ösztökélte.
Keresztényszocialita érzelmû. „Valahogy Krisztus tör-
vénye lett rajtam urrá s még hazám iránt érzett vonza-
lom benyomásai alatt egy keresztényszocialista lapba,
mely akkor Szombathelyen jelent meg, verseket írtam.”
Állítása szerint késõbb õ maga is érezte, hogy ezek a
versek nem maradandó értékûek, s úgymond csak té-
májuk „ruházta fel” õket nyomdafestékkel. Az elsõ vi-
lágháborúban – sebesülése után – haditudósítóként
szolgált. Az összeomlás után, az átélt borzalmak hatá-
sára kezdett el igazából írni. Elsõ novelláját a Somogyi
Ujság azzal küldte vissza, hogy az nagyobb lapba va-
ló. Az akkori fõszerkesztõ, Egly Ernõ arra biztatta, hogy
olyan novellákat írjon, amelyek érdeklik a falut. A taná-
csot megfogadta, s ezután több novellája jelent meg a
„Somogyi Ujság”-ban. 1928-ban tagja lett a kaposvári
Berzsenyi Társaságnak. A jelentkezés alkalmával meg-
említette, hogy regény kéziratai is vannak. (Lobogó lán-
gok, Vak Bajtárs) Önéletrajzot is készült írni egy er-
kölcsrajz keretében. Elbeszéléseit 1937-ben a Berzse-
nyi Társaság jelentette meg, a Berzsenyi Társaság
Könyvtára sorozat harmadik köteteként. A kötet novel-
lái a paraszti életrõl, a nyomorúságról szólnak. A prob-
lémákra valláserkölcsi megoldást talál a szerzõ. Novel-
láskötetét Gamási Lázár István néven írta. A helyi Han-
gya Szövetkezet igazgatósági tagja volt.

Munkája:

Ha a rõzselángok kialszanak. (Elbeszélések), Kapos-
vár, 1937.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 114. p.
Somogy Megyei Levéltár. A Berzsenyi Társaság Iratai.
1. doboz. (Lázár István 1928. VII. 30. és IX. 22. kelte-
zésû levél) 449/1928.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., (1932.), 200. p.

Májay Dezsõné Evva Sári (májai és apagyi)

(?, 1885 – Kaposvár (Somogy vm.), 1962.)

írónõ

Evva Lajosnak, a Népszínház egykori igazgatójának
lánya. Férje dr. Májay Dezsõ kaposvári közjegyzõ, a
NEP helyi szervezetének elnöke volt. Életrajzi adatait
részleteiben nem ismerjük. Az 1930-as évek második
felében olvashatunk róla a kaposvári napilapokban.
Elõadásokat tartott, könyvajánlásokat írt. Különösen a
katolikus írókat propagálta (pl.: Prohászka Ottokár,
Mécs László). Kulturális rendezvények alkalmából (pl.
a Lorántfy Zsuzsánna Egyesület (reformátusok)
anyáknapi rendezvényén) szónokként szerepelt. A nõ
anyai hivatásáról írt és szónokolt, a magyar nagyasz-
szonyok „szelleméhez való visszatérést” hirdette. A
Berzsenyi Társaság 1937-es évkönyvében tanulmánya
jelent meg „A mese” címen. A mûfaj védelmében emel
szót, kidomborítva a mesék „erkölcsi és szociális hatá-
sát”.

Irodalom:

Özv. Baló Kálmánné Kaposvár Füredi u. 17. alatti lakos
kalauzolása nyomán a kaposvári keleti temetõben a
síremlék feliratai alapján.
Uj-Somogy. 1936. dec. 3. 2. p., 1937. máj. 19. 3. p.,

Máté Lajos

(Darány (Somogy vm.), 1865. május 31. – ?)

ref. lelkész, visszaemlékezést írt

Apja, Máté Lajos, szintén református lelkész volt. A
gimnázium elsõ hat osztályát Csurgón, a 7. és 8. osz-
tályt Debrecenben és Pápán végezte el. 1887-ben Pá-
pán tanítói oklevelet szerzett. Pappá avatása után se-
gédlelkész lett. Somogyi falvakban (Darányban, Ma-
gyarladon, Gigében, Somogyhatvanban) mûködött. So-
mogyvisontán 1896 áprilisától tevékenykedett. Egyházi
és politikai lapokban jelentek meg cikkei. A „Kisgazdák
Naptára” c. lapban jelent meg „Szabó István szûkebb
hazája” c. hosszabb cikke. Visszaemlékezésében írt
debreceni diákéveirõl, dicsérve egykori iskolatársát,
Szabolcska Mihályt. Dicsekszik továbbá azzal, hogy
1908-ban Nagyatádi Szabó István neki köszönhette a
megválasztását. Földi javai megszerzésének (hatszo-
bás családi ház és nyaraló Zamárdiban) történetét sem
felejti el megemlíteni, s ír élete úgymond „legkegyetle-
nebb” megpróbáltatásáról, 1919-es „kifosztásáról”.
Mindössze egy szobát hagytak meg használatában a
vörösök, állatait elrekvirálták, õ maga pedig éjjeliõrként,
illetve napszámos munkából tartotta fenn magát. Az
1920-as években mint megyebizottsági tag tevékeny-
kedett. Az újjászervezõdõ kaposvári Berzsenyi Társa-
ság rendes tagja volt.
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Munkája:

Egy falusi lelkipásztor élményei. Barcs, 1937.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 125. p.

Merényi Oszkár dr.

(Tótsóvár (Sáros vm.), 1895. június 28. – Budapest,
1981. március 19.)

tanár, irodalomtörténész

Apja Merényi Gyula m. k. erdõfõtanácsos, anyja
Garay Hermine. Mindketten régi szepességi családból
származtak. Merényi Oszkár iskoláit az eperjesi ev. kol-
légiumban, egyetemi tanulmányait Budapesten végez-
te. 1918-ban középiskolai tanári diplomát szerzett. Ta-
nulmányokat folytatott a berlini, firenzei, londoni és pá-
rizsi egyetemeken. Magyar-német szakos tanárként
Körmöcbányán vállalt tanári állást. A csehszlovák ható-
ságok kiutasították a magyar gimnázium egész tantes-
tületével együtt. 1919 februárjában a kaposvári gimná-
zium tanára lett. Belépett a szociáldemokraták közé. A
tanácsköztársaság idején szocialista szellemû elõadá-
sokat tartott, részt vett a téesz-szervezési mozgalom-
ban, gyermeknyaraltatási akciókat szervezett. Az ellen-
forradalmi rendszer hatalomrajutásakor letartóztatták.
1920 elején helyezték szabadlábra. Álláshoz nem ju-
tott. 1920 decemberében – ügye lezártával – Nagy-
kállóra került, másfél évig a nagykállói gimnáziumban
tanított. 1921. októberében itt kötött házasságot Gott-
wald Júliával. 1922. júlisában visszakerült Kaposvárra,
a Fiú Felsõkereskedelmi Iskolában talált állást. Itt taní-
tott 1941-ig. Tanári munkája mellett irodalomtörténeti
kutatómunkát folytatott. Fõleg Berzsenyivel és más, so-
mogyi írókkal foglakozott, valamint tankönyveket írt.
1928-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen böl-
csészettudományi doktori diplomát szerzett. 1938-ban
a pécsi egyetem magántanára lett. 1941-ben áttelepült
Nyíregyházára, az ottani felsõ kereskedelmi iskola ta-
nára lett. Nyíregyházán fõleg Bessenyeivel és más,
szabolcsi írókkal foglalkozott. 1947-tõl a nyíregyházi
közgazdasági technikum igazgatója, 1942-52-ig a deb-
receni egyetem magántanára volt. 1945 után elõbb a
szociáldemokrata, majd a kommunista párt tagja lett. A
Szabolcs-Szatmár megyei Tanács tanácstagja volt
1954-1967-ig. 1954 és 1963 között az Országos Béke-
tanácsnak is tagja volt. 1966-ban, hetvenéves korában
nyugalomba vonult. Nyugdíjasként Budapestre költö-
zött és újabb nagyszabású tudományos munkákba fo-
gott. Visszatért ifjúsága kedves költõjéhez, Berzsenyi-
hez. Munkásságának másik területe a vidéki irodalmi
élet megszervezésére és az ezzel kapcsolatos irodalmi
emlékek felkutatására, emlékmúzeumok, vidéki folyó-
iratok létesítésére irányult. Sokat publikált. Országos

szakfolyóiratokban („Napkelet”, „Irodalomtörténeti Köz-
lemények”, „A Kereskedelmi Szakoktatás” stb.), napi-
lapokban (pl.: „Magyar Nemzet”) és a helyi lapokban
(pl. „Uj-Somogy”, „Somogyi Ujság”, stb.) jelentek meg
írásai. 1920–21-ben Babay Józseffel szerkesztette az
„Õrszem” c. társadalmi és szépirodalmi hetilapot. 1927-
tõl a kaposvári Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság rendes tagja, 1932–36 pedig fõtitkára volt.

Munkái:

Fáy András meséi, különös tekintettel a mûfaj kortörté-
neti vonatkozásokra. Pécs, 1928.
Magyar irodalomtörténeti olvasókönyv a felsõkeresk.
isk. számára. Kaposvár, 1929.
A magyar irodalom története a felsõkeresked. isk. III.–
IV. osztálya számára. Tankönyv. Kaposvár, 1929.
A magyar lélek története. Kaposvár, 1929.
A magyar lélek és ideáljai a XIX. század elsõ évtizede-
iben. Irod. tört.-i vázlat. Kaposvár, 1930.
A lélek igájában. Versantológia. Bp., 1932.
Berzsenyi Dániel: A mezei szorgalom némely
akadályairul. (Sajtó alá rend.) Bp., 1933. (Magyar iro-
dalmi ritkaságok. 23. sz.)
Amagyar klasszicizmus szelleme. 1933. (megj.: ugyan-
az a mû Magyar klasszicizmus címen is szerepel.)
Irodalomtanítás a középiskolákban és a felsõ kereske-
delmi iskolákban. Bp., 1935.
Berzsenyi Dániel költõi mûvei. (Bev. és jegyz. ellátta)
Bp., 1937. (Régi Magyar Könyvtár. 39.) (Megj.: A Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a Berzsenyi Társaság
közös kiadása.)
Berzsenyi tanulmányok. Bp., 1936.
A Berzsenyi-Társaság Értesítõje. (Összefoglalás a Tár-
saság mûködésérõl 1925–36-ig.) (szerk.) Kaposvár,
1936.
Kiadástudomány. Pécs, 1937.
Berzsenyi Dániel versei. Kaposvár, 1938.
Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei. Bp.
1938.
Berzsenyi Dániel ismeretlen Berzsenyi adalékokkal.
1938.
Berzsenyi Dániel ismeretlen töredékei. 1938.
Berzsenyi Dániel kiadatlan verseinek õsszövegei. Bp.,
1938.
Berzsenyi Dánielrõl. 1938.
Bárd Miklós. Kaposvár, 1939.
Kozma Andor. Életrajz. Kaposvár, 1939.
Berzsenyi Dániel prózai mûvei. 1941.
Kozma Andor. Adalékok és tanulmányok a költõ életé-
nek és mûveinek ismertetéséhez. A költõ post humus
veresekötetével. Kaposvár, 1941.
Berzsenyi-problémák. Bp., 1962.
Kölcsey-dokumentumok. Bp., 1961.
Ujabb Berzsenyi-tanulmányok. Bp., 1971.
Berzsenyi a Kemenesalján. Szombarhely, 1971.
Berzsenyi Dániel versei. (tanulmányaival). Bp., 1976.
Berzsenyi Emlékkönyv. Bp., 1976.
Berzsenyi Dániel költõi mûvei. (Sajtó alá rend.). Bp.,
1979.
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Irodalom:

Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 37. p.
Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
II. k. Bp., 1965. 216. p.
Merényi Oszkár Emlékkönyv. Szerk.: Acél József és
Ódor László. Kaposvár, 1981.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 127. p.
Somogyi Honismereti Híradó. 1985./2. sz.

Nagy Virgil

(Komárváros (Zala vm.), 1871. – ?)

rom. kat. plébános, novellaíró

Középiskoláit Csurgón 1892-ben, a teológiát pedig
Veszprémben végezte. 1896-ban pappá szentelték.
1906-ig káplánkodott. Zalagyömörõ, Halimba, Zala,
Merenye, Somlóvásárhely és Kaposvár voltak állomás-
helyei. 1906-ban került Miháldra (Somogy vm.) plébá-
nosnak, itt találjuk az 1930-as években is. Cikkei, útle-
írásai, hangulatfestõ leírásai különféle lapokban jelen-
tek meg. Legnagyobb munkája: az „Utazás a Szent-
földre” c. útleírása volt, mely az „Uj-Somogy” c. politikai
napilapban sorozatként jelent meg, 1928-ban. 1936 jú-
liusában Miháld község megünnepelte plébánosa 40
éves jubileumát. Az „Uj-Somogy” is tudósított errõl.
Mindenki által nagyra becsült, nagy tudású papnak,
egyházi érdemekben gazdag, a lap hasábjairól jól is-
mert személynek aposztrofálva Nagy Virgilt. Az „idilli”
falusi életrõl szóló giccses elbeszélései az Uj-Somogy-
ban jelentek meg.
További elbeszélései az Uj-Somogyban:
Õszi merengés. (Az elmúlásról szól.) 1936. okt. 31. 7. p.
Elég volt egyszer is. (Miként vélekedik az 50. házassá-
gi évfordulóról a templomatya és a felesége. Tréfás el-
beszélés.) 1937. márc. 28. 10. p.
Félóra az ablakban. (Falusi kép.) 1936. júl. 5.
Aratás. (Aratáskor a falu népe fejedelmien él, komóto-
san elvégzi dolgát, sokszor megállnak enni, ezt követõ-
en egy óra „nyugvás” következik, az esti harangszóig
folyik a munka.) 1937. júl. 18. 1–2. p.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 138-139. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei jogú város ál-
talános ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.:
F. Szabó Géza. Bp., 1932. 68. p.
Uj-Somogy c. megyei napilap jelzett számai.

Németh József

(Mesztegnyõ (Somogy vm.), 1899. január 28. – ?)

tanító, „fûzfapoéta”

Paraszti származású. Tanulmányait a pécsi püspöki
tanítóképzõben végezte. Oklevele megszerzése után
1917. november 17 – 1922. március 25-ig Taszáron,
1927. szeptember 1-ig Mesztegnyõn tanítóskodott.
1927. szeptemberétõl Kaposfüreden volt kántortanító.
Diák korában kezdett verselgetni. Hazafias és tréfás
verseket, cikkeket, humoros riportokat, tudósításokat,
vezércikkeket írt a somogyi lapokba („Somogyi Hírlap”,
„Dunántúl”, „Drávavölgye”, „Uj-Somogy”, „Somogyi
Ujság”) és a fõvárosi „Szántó-Vetõ”-be. Ünnepélyek
rendszeres szónoka volt, számos népmûvelési elõ-
adást tartott. A kat. Írók és Hírlapírók Pázmány Egyesü-
letének rendes tagja volt. Vaskos humorú Fûzfa András
c. versét a helyi lapokból sokan ismerték. A „Fûzfa”-ver-
sek a nagy sikerre való tekintettel külön kötetben is
megjelentek. Szellemes, mûparaszti nyelvezetével, a
nagypolitikát gúnyoló (a parlamentben senki nem törõ-
dik az ország gondjával) kötet a Somogyi Ujság egyko-
ri fõszerkesztõjének öccse szerint igen népszerû lett,
kedvezõ visszhangra talált Kaposváron. Virtust csinál-
tak abból a kaposiak, hogy ki tud többet idézni a mûbõl.
Az életöm istóriája – mög más ögyebek – c. pamflet-
szerû humoros elbeszélõ kötetben a szerzõ a vidéki,
földhöz ragadt, ám józan paraszti eszû, immár politi-
kussá avanzsált kisgazda szemével láttatja Budapestet
és a „nagypolitikát”. Nem nehéz ráismerni, ki a fõsze-
replõ. A szerzõ sejtetni engedi (amit a kortársak vala-
mennyien tudtak), hogy Nagyatádi Szabó Istvánról van
szó. Az író álneve: Fûzfa András volt.

Munkája:

Életöm Istóriája. (Fûzfa András álnéven jelent meg.)
Kaposvár, 1927.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 140. p.

Nemess Ernõ (szentgyörgyvölgyi)

(Csepreg (Sopron vm.), 1889. szeptember 16. – ?)

a Kaposvári Elsõ Keresztény Biztosító Rt. vezetõ titká-
ra, költõ

Régi nemesi család sarja, szülei azonban már ke-
reskedelemmel foglalkoztak. Középiskoláit Kaposváron
és Csurgón végezte. Egy évig jogot, majd 2 évig teoló-
giát hallgatott. Az elsõ világháború kitörésekor önként
beállt katonának. Az oroszok és a franciák ellen össze-
sen 43 hónapig harcolt, fõhadnagyként szerelt le.
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Szombathelyen, Budapesten, Gyõrben, Székesfehér-
váron, majd Kaposváron volt tisztviselõ. Az 1920-as
években a Kaposvári Elsõ Keresztény Biztosító Rt. ve-
zetõ titkára volt. Cikkei, novellái és költeményei a du-
nántúli újságokban és szépirodalmi lapokban jelentek
meg. („Somogy”, „Veszprémi Hírlap”, „Alkotmány”,
„Élet”, „Zalai Közlöny”, „Soproni Hírlap”, „Somogy-
vármegye”, „Uj Élet”, „Vasvármegye”, „Fejérmegyei Hír-
lap”, „Fejérmegyei Napló”, „Magyar Nevelés”, „Dunán-
túli Hírlap”, „Fejérmegyei Napló”, „Magyar Népneve-
lés”, „Dunántúli Hírlap”, „Somogyi Ujság” stb.) 1918–
19-ben Sopronban a „Fáklya” c. hetilapot indította meg
és szerkesztette a tanácsköztársaság kitöréséig. A ka-
posvári Berzsenyi Társaságnak jegyzõje, majd ügyve-
zetõ titkára volt. A Horthy-rendszerben újjáalakuló Tár-
saság elsõ kiadványa Nemess Ernõ mûve, a „Lakos
Ágnes lakodalma” c. költõi beszély volt. Az elbeszélõ
költemény a Társaság 1927-es pályázatán elsõ díjat
nyert, 1928-ban meg is jelent. A szerzõ ekkor már két
verseskötettel, egy karcolatgyûjteménnyel s egy ope-
rett-szövegkönyvvel büszkélkedhetett. Az utóbbi szin-
tén pályanyertes, a Szegedi Városi Színház pályázatán
kitûntetett mû volt. Írói álneve: Szentgyörgyvölgyi Mi-
hály. Nemess Ernõ a 30-as évek elejéig a kaposvári
kulturális élet ismert személyisége. Tagja volt a Katoli-
kus Kultúrbizottságnak, a Rákóczi Szövetségnek pedig
fõtitkára.

Munkái:

Lírai hangfodrok. Szombathely, 1916.
Tizennyolcas honvédek. Karcolatok. Sopron, 1916.
Viharban csendben. Versek. Sopron, 1917.
Varázsöv. Operett 3 felvonásban. Szeged, 1924.
Lakos Ágnes lakodalma. Költõi beszély. Kaposvár,
1928.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 141–142. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 201. p.

Noszlopy Aba Tihamér (noszlopi)

(?, 1891. – Kaposvár, 1967.)

katonatiszt, lapszerkesztõ, újságíró, nótagyûjtõ

Apja Noszlopy Tivadar, vármegyei fõjegyzõ, kinek a
Vasárnapi Ujság gyakran közölte írásait. (pl.: Berzse-
nyirõl is írt, már csak rokonságuk okán is.) Fia pedig az-
zal büszkélkedett, hogy õ Noszlopy Gáspárnak, az
1848–49-es somogyi kormánybiztosnak a dédunoka-
öccse. Noszlopy Aba hivatásos katonatiszt lett, 1908-tól
pedig katonadalokat gyûjtött. Az elsõ világháború alatt
szerzett sebesülése következtében – mint rokkant hon-
védszázadost – leszerelték. Elsõ felesége Lieber Mar-

git, polgári iskolai tanárnõ, Budapest fõpolgármeste-
rének a húga volt. Az 1920-as évektõl hobbijának, a nó-
tagyûjtésnek és a dalok bemutatásának élt. Nótagyûjtõ-
ként 1926-ban az Országos Gárdonyi Irodalmi Társa-
ság égisze alatt rendezett Katonadal-esten mutatkozott
be. A dalok elõadásában Laurisin Lajos operaénekes
és Ádám Jenõ zeneszerzõ mûködött közre. Ezt követõ-
en a magyar rádió készített mûsort gyûjtéseibõl 1931.
június 4-én. Egy elõadói szereplése alkalmával ismerte
meg Eitner Irén operaénekesnõt. Mindketten bohém
„mûvészlelkek” voltak, egymásba szerettek. Légyottjaik
napvilágra kerültével Budapestet 24 óra alatt el kellett
hagyniuk. Így kerültek Kaposvárra az 1930-as évek kö-
zepén. A rokonság felkarolta õket. Noszlopy a katona-
dalok gyûjtését tovább folytatta. Egy csokorra valót
adott közre a Berzsenyi Társaság kiadásában is „Éb-
resztõtõl – takarodóig” címmel. Kaposváron lapszer-
kesztéssel és újságírással is megpróbálkozott. 1933
okt. 27. és 1937. máj. 26. között a „Rivalda” (közben
címváltozás: „Somogyország”) c. profilja szerint színhá-
zi, társadalmi, szépirodalmi hetilapot szerkesztette,
melyben az igényesség legfeljebb csak mint szándék
fedezhetõ fel. A második világháború után pedig a „Ma-
gyar Polgár” c. röplap (a Polgári Demokrata Párt somo-
gyi szervezetének lapja volt) felelõs szerkesztõje volt
(1946. szept. 2. – 1946. okt. 1-ig) Noszlopy. A rokonság
visszaemlékezése szerint leginkább a nótázás érdekel-
te, e tekintetben sok-sok barátra lelt a városi és megyei
vezetõk között. Névnapokon, hétvégeken együtt táro-
gatózott pl. Kiss-Angyal Ernõvel. Unokahúgának visz-
szaemlékezése szerint, szívesen látott vendég volt (nó-
taszenvedélye miatt) Kaposvár polgármestehelyette-
sénél, Lehotzky Brunónál is. (Lehotzky Brunó egyéb-
ként Lehotay Árpád színmûvész testvére volt.)
Noszlopy számos említésre méltó egyesületben képvi-
seltette magát: a Magyar Katona Írók Köre, az Orszá-
gos Gárdonyi Irodalmi Társaság rendes, a kaposvári
Berzsenyi Társaság örökös tagja, valamint a Pete Lajos
Daloskör ügyvezetõ alelnöke volt. Második felesége, a
már említett Eitner Irén operaénekes (1898–1978), a
Pete Lajos Daloskör nótaestjeinek rendszeres elõadója
volt. Eitner Irén a kaposvári Zenekedvelõk Egyesületé-
nek Zeneiskolájában tanított, túlélte férjét. Gyermekük
nem született. Súlyos agyi érelmeszesedése miatt a
gyöngyöspusztai szociális otthonba került, ott is halt
meg, 1978-ban. Kaposváron a Nyugati temetõben
nyugszik férje mellett. Érdekes életrajzi adalék, hogy
Eitner Irén kedvéért Noszlopy Aba Tihamér elhagyta a
noszlpoiak ev. hitét. Nemcsak hogy áttért katolikusnak,
hanem pápai engedélyt is kért ahhoz, hogy egyházi há-
zasságot köthessenek. E célból Noszlopy Aba Tihamér
a Vatikán számára a Noszlopyakról egy szép kivitelû
olasz nyelvû könyvet állított össze. 1948-ban meg is
kapták a vatikáni engedélyt.

Mûvei:

Ébresztõtõl – takarodóig. A magyar katona életének és
dalainak irodalmi és történeti ismertetése. Kaposvár,
1939.
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Régi Somogy – régi Kaposvár. Igaz történetek, elbe-
szélések és anekdoták Somogyország múltjából. Ka-
posvár, 1943.

Irodalom:

Bánkuti Ferenc kaposvári régiségkereskedõ szíves
közlése.
Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 29. p. és 38. p.
Dr. Nagy Lajosné (sz.: Noszlopy Erzsébet) Kaposvár
Bajcsy-Zsilinszky u. 32. I./4 sz. alatti lakos, Noszlopy
Aba Tihamér unokahúgának visszaemlékezése.
Szõllõsi Sándor Kaposvár Virág u. 75. sz. alatti lakos
visszaemlékezése
A születési és a halálozási dátum a kaposvári nyugati
temetõben levõ sírról.

Óriás Pál dr.

(Bajmok (Bács-Bodrog vm.), 1895. április 16. – Kapos-
vár, 1942. augusztus 25.)

orvos és fogorvos, lapszerkesztõ

Középiskolai tanulmányait Nagykikindán (Torontál
vm.), az egyetemet Budapesten végezte. 1918-ban or-
vossá avatták. Pályáját Budakeszin, a Tüdõbeteg Sza-
natóriumban kezdte. 1924-ben telepedett le Kaposvá-
ron. Magánorvosként, illetõleg a MÁV orvosaként tevé-
kenykedett. Fogorvosként is praktizált. Az elsõ világhá-
borúban 1916-tól (az orosz és az olasz fronton) több
nagy offenzívában vett részt. Mint egészségügyi had-
nagy szerelt le. A Károly csapatkereszt katonai kitûnte-
tést kapta. Verseket, novellákat, társadalmi cikkeket, ri-
portokat és színházi kritikákat írt a somogyi lapokba
(„Uj-Somogy”, „Somogyi Társaság”, „Dunántúli Élet”).
Egyes írásai a fõvárosi lapokban is megjelentek. („Nyu-
gat”, „Pesti Hírlap”, „Népszava”) A „Dunántúli Élet” c.
Kaposváron megjelenõ irodalmi, színházi, társadalmi
és mûvészeti hetilapnak 1924. nov. 15-tõl 1925. május
23-ig, a lap megszûntéig fõszerkesztõje. A kaposvári
Berzsenyi Társaságnak rendes tagja volt.

Munkája:

Fekete napok. Versek. Kaposvár, 1925.
Gyûlölet iskolája. (Novellák) Kaposvár, 1927.
Bûzbomba c. cikke a városi közmûvek áldatlan
állapotáról = Uj-Somogy. 1937. jún. 24.1. p.

Irodalom:

A kaposvári izraelita temetõ temetõkönyve és a sírfel-
iratok alapján nyert anyakönyvi adatok.
Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 15. p.

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost Kaposvár,
1928. 147. p.
Somogy megye adattára. Szerk.: Zsadányi Oszkár.
Pécs, 1937. 134. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 158–159. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., 1932. 449. p.

Páti Ferenc dr.

(? – Kaposvár (Somogy vm.), 1975.)

fõgimnáziumi tanár, tanfelügyelõ, c. igazgató, lapszer-
kesztõ

1918-tól tanár. A fehérgyarmati (Szatmár vm.) fõgim-
náziumtól 1923 októberében helyezték Kaposvárra, a
Somssich Pál reálgimnáziumba, ahol nyugdíjaztatásá-
ig, 1959-ig tanított. Latin-történelem szakos volt, de
szükség esetén a magyart is tanított. A gimnáziumi ér-
tesítõk részletesen beszámoltak a tanári kar közéleti és
irodalmi tevékenységérõl. Ezekbõl megtudható, hogy
Páti tanár úr rendszeres elõadásokat tartott a különbö-
zõ felekezeti egyesületek felkérésére (Református Le-
génykör, Ker. Ifj. Egyesület stb.). A ref. szabadegyetem,
a Zenekedvelõk egyesülete, ill. a tiszti kaszinó emlék-
estélyeinek, ünnepségeinek is gyakori szónoka volt.
Elõadásai, emlékbeszédei, szónoklatai az „Uj-Somogy”
c. napilapban évrõl évre rendszeresen megjelentek.
Írásait a gimnázium értesítõiben is közölték. (Pl.: 1936–
37-ben Madáchról, Shakespeare-rõl, Apponyi Albertrõl
jelentek meg cikkei, e témákban tartott szabadegyete-
mi elõadásaiból) Írásai jelentek meg a „Tiszamenti
Szemlé”-ben, a „Kaposvári Református Élet”-ben. Tör-
ténelmi, irodalom- és mûvészettörténeti, valamint ze-
netörténeti témái (pl. a Népszövetségrõl, gr. Zichy Mi-
hályról, Beethovenról stb.) az emlékbeszéd mûfajában
születtek. Gyakorta írt nekrológokat és más megemlé-
kezéseket, elmélkedéseket a már említett helyi napi-
lapba. A ref. egyháztanács tagja volt, a helybeli Bethlen
Gábor Szövetség kulturális szakosztályának elnöki
tisztét is õ töltötte be az 1930-as évek végén. Szigethy-
Gyula Sándorról (a Somogy megyei kórház köztiszte-
letben álló igazgató-fõorvosáról, a kaposvári ref. egy-
ház fõgondnokáról van szó) mondott emlékbeszéde
megjelent a ref. egyházközség kiadásában. A „Kapos-
vári Reformátusok Lapjá”-nak szerkesztõje 1925. febr.
és 1926. ápr. között.

Irodalom:

A Kaposvári Magy. Kir. Fõgimnázium Értesítõje az
1923–24. iskolai évrõl. Szerk.: Pongrácz Károly. 2. p.,
14. p.
Ua. (megj. 1924-tõl reálgimnázium) az 1927–28 évrõl
18. p.
Ua. az 1936-37. évrõl 13–14. p.
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Ua. az 1938-39. évrõl 25. p.
A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Jubileumi Év-
könyve. Szerk.: Mihályfalvi László. Kaposvár, 1987.
105. p., 113. p.
Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 26. p.

Pete Lajos dr.

(Hetes (Somogy vm.), 1867. október 3. – Budapest,
1924. augusztus 2.)

fõszolgabíró, nótaszerzõ

Atyja id. Pete Lajos, a Somssich uradalom tiszttartó-
ja, anyja nemes Bogyay Anna. Az elemi iskolai tudást
házi nevelõtõl kapta, a középiskoláit Kaposváron,
Nagykanizsán (Zala vm.), a jogot Budapesten végezte.
Somogyban lett joggyakornok, majd megyei aljegyzõ,
1906-ban Lengyeltótiban (Somogy vm.) fõszolgabíró,
hol nyugalomba vonulásáig, 1918-ig mûködött. Felesé-
ge Csorba Erzsébet, dr. Csorba Ede ügyvéd leánya
volt. Két gyermekük született, László és Klára. Zenét
otthon, apjától tanult. Gyermekkorában feltûnt virtuóz
zongorajátékával, 8 évesen gr. Somssich Pál vert arany
inggombkészlettel jutalmazta játékáért. Mûvészi játéká-
val a késõbbiekben is nagy sikereket aratott. Dalszerzõ-
ként is hírnévre tett szert, bár a kottaíráshoz nem értett.
1886-ban jogászcsárdása pályadíjat nyert. Híresek vol-
tak még somogyi, millenniumi csárdásai. Nagyobbrészt
testvérének, Pete Márton költõnek a dalait zenésítette
meg. De Pálinkás Béla, Nádor Jóska, Pósa Lajos, Far-
kas Imre, Endrõdi Sándor, Szabolcska Mihály és
Noszlopy Tivadar szövegére is írt dalokat. Több szerze-
ménye a Rózsavölgyi cég kiadásában jelent meg. Dala-
inak nagy része halála után is „közszájon” forgott. Több
katonadalt is írt. Somogyban többször lépett fel jóté-
kony célú hangversenyeken. Énekelt és zongorázott. A
rá visszaemlékezõ Noszlopy Aba Tihamér szerint kelle-
mes hangja hatásos elõadásmóddal párosult. Speciali-
tása az ún. „paraszt nóták” elõadásában érvényesült.
Rákosi Jenõ a magyar zene virágos kertjében száz
évente egyszer nyíló „Aloe”-virághoz hasonlította virtu-
óz ügyességét. Mivel tisztviselõnek még tiltva volt saját
céljaira hangversenyezni, zártkörû társaságokban adta
elõ szerzeményeit. Hallgatói között ott volt gr. Tisza Kál-
mán, Széll Kálmán is. Barátai biztatására a késõbbiek-
ben kétszer hangversenyezett a Zeneakadémián. Ka-
posváron, a Katholikus Körben is szerzõi esteket adott.
Utolsó hangversenyét Kaposváron, másfél évvel halála
elõtt, már nagybetegen tartotta. Emlékét Somogyban a
róla elnevezett nótabarát daloskör, 1937-tõl utca, Tátra-
Füreden pedig fehér márványtábla örökítette meg. Ha-
lála után felesége, Csorba Erzsébet férje hagyatékának
kiadásáról a Berzsenyi Társasággal folytatott tárgyalá-
sokat. Végül Pete Lajos mûveinek kiadási jogát Bárd
Ferenc kiadónak adta el a család. Bárd három kötetben
jelentette meg Pete dalait. (Noszlopy Aba Tihamér sze-
rint tele szövegi és zenei hibával.)

Irodalom:

Noszlopy Aba Tihamér: Ébresztõtõl – takarodóig. Ka-
posvár, 1939. 33–34. p. (Noszlopy a Pete Lajos Dalos-
kör ügyvezetõ elnöke volt.)
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 152. p.
Somogy Megyei Levéltár. Berzsenyi Társaság Iratai. 2.
doboz Özv. Pete Lajosné levelei Hortobágyi Ágosthoz.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
255. p.

Pintér Lajos dr.

(Marcali (Somogy vm.), 1886. szeptember 7. – ?)

gimnáziumi tanár, c. igazgató és tanfelügyelõ, lapszer-
kesztõ, nyelvészeti értekezéseket írt

Apja Pintér Ede tanár, író és zeneköltõ. Pintér Lajos
középiskoláit a kaposvári fõgimnáziumban 1896-1904
között végezte. Tanulmányait a budapesti egyetemen
folytatta. Eötvös-kollégista volt. 1909-ben, latin és gö-
rög szakos középiskolai tanár diplomát szerzett. Mûkö-
dését a budapesti I. ker. áll. fõgimnáziumnál kezdte
mint gyakorló tanárjelölt. 1910-ben a mezõkövesdi
(Borsod vm.) polgári fiú- és leányiskolában, 1911-ben a
petrozsényi (Hunyad vm.) áll. fõgimnáziumban, 1912–
19 a besztercebányai (Zólyom vm.) rom. kat. fõgimná-
ziumban, 1919 február 4-tõl a kaposvári áll. reálgimná-
ziumban tanított. Besztercebányán a „Besztercebányai
Hírlap” szerkesztõje volt. Számos irodalmi, nevelésügyi
elõadást és ünnepi szónoklatot tartott. Több értekezé-
se (a latin nyelv oktatására vonatkozóan) nyomtatás-
ban is megjelent. (Országos Középiskolai Tanáregye-
sületi Közlöny) Kisebb lélegzetû, neveléssel kapcsola-
tos írásai a „Somogyi Ujság” c. politikai napilapban.
Számos egyesületnek, így az Országos Középiskolai
Tanáregyesület, a Kath. Tanáregyesület, a Szent István
Társaság, a budapesti Philologiai Társaság, az Eötvös
József Colleg. Szövetsége, a Magyar Nemzeti Szövet-
ség Somogymegyei Köre, a Somogyvármegyei Isko-
lánkívüli Népmûvelési Bizottság, a Kaposvári Nemzeti
Casino, Kaposvári Kath. Kör rendes tagja, a Magyar
Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének vál. tag-
ja, a kaposvári Berzsenyi Társaságnak fõtitkára, a
Somssich Pál reálgimnáziumi Diákszövetség titkára
volt. A sajtó dicsérte elõadásai magas színvonalát, lebi-
lincselõ elõadásmódját. A róla szóló cikkek a város
szellemi elitjéhez tartozását hangsúlyozták.

Munkája:

Korszerû (munkáltató) latin nyelvtanítás. 1944.
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Irodalom:

A görög filozófusok szelleme a szabadegyetemen. =
Uj-Somogy 1938. febr. 4. 3–4. p. (Pintér Lajos elõadá-
sának sajtóvisszhangja)
A Kaposvári Somssich Pál reálgimnázium értesítõi
1919–1944.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 157. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
232. p.

Pongrácz Károly dr.

(Budapest, 1874. március 30. – Kaposvár, 1943. de-
cember 1.)

gimnáziumi igazgató, cikkei, értekezései jelentek meg
a somogyi lapokban

Korán árvaságra jutott. Anyai nagybátyjának, dr.
Pongrácz Sándor budapesti ügyvédnek a házában ne-
velkedett. Középiskoláit Budapesten (a piaristáknál) és
Esztergomban (a bencéseknél) végezte. A papi pályá-
ra készült, a bécsi Pázmáneum növendéke lett. Két év
múltán a budapesti egyetem hittudományi karán foly-
tatta tanulmányait. Kis idõ múltán – egészségügyi
okokra hivatkozva – a bölcsészkarra iratkozott át. Ta-
nulmányai közben öt évig volt házitanító Verõcén a gr.
Pejacsevich családnál. 1902-ben doktorált és h. tanár
lett a zalaegerszegi áll. fõgimnáziumban. 1908-ban a
gyergyószentmiklósi (Csík vm.) áll. fõgimnáziumhoz
nevezték ki tanárnak, az igazgatói teendõkkel is meg-
bízták. 1909-ben rendes igazgatóvá nevezték ki. 1911-
ben került a kaposvári Somssich Pál áll. fõgimnázium
élére. Huszonhat évig volt az iskola igazgatója. 1937-
ben nyugalomba vonult. A város közéletében aktív sze-
repet játszott. Tanári mûködésének 25 éves, igazgatói
mûködésének húszéves jubileuma alkalmából meleg
ünneplésben részesült. A helyi napilapok méltatták te-
vékenységét, az iskola tantestülete portréjának meg-
festetésével kedveskedett. A város képviselõtestületé-
nek tagja, a kaposvári Szépítõ Egyesület alelnöke volt.
Nyugdíjazása után a városi iskolaszék gondnokságá-
nak elnöke (beiktatása: 1938. jan. 10.), e minõségében
a leköszönõ Tallián Gyula ny. alispán utóda lett. A helyi
sajtóban gyakran jelentek meg cikkei. Értekezései a
gimnázium általa szerkesztett értesítõiben láttak napvi-
lágot. Írt ifjúsági színmûveket is, melyeket a tanulóifjú-
ság ünnepélyes alkalmakkor adott elõ. („A szekrény tit-
ka”. Vígjáték egy felvonásban. Elõadták 1922. március
18-án a városi színházban. „Rádió az iskolában”. Isko-
lai történet két részben. Elõadták 1927 április 30-án
ugyanott.) A forradalmak után elnöke volt a Somogy-
vármegyei Tisztviselõk Kamarája Irodalmi Körének.

Munkái:

A görög prózai colon és comma. Bp., 1902.
Miért üldözik a klasszikus nyelveket? Zalaegerszeg,
1905.
Gyergyói emlék. (zongorára írt keringõ) Bp., 1912.
(Klöckner kiad.)

Irodalom:

Arcképét ld.! Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett ta-
nácsú város története és fejlõdése. Kaposvár, 1925.
114. p.
Kaposvári Somssich Pál reálgimnázium értesítõje az
1943–44-es iskolai évrõl. Közzéteszi: Ercsey Jakab.
Kaposvár, 1944. 3–4. p.
Nyugdíjbavonulása alkalmából méltatást közöl róla az
Uj-Somogy 1937. június 17. száma
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 159-160. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., (1932.) 164–165. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei jogú város ál-
talános ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.:
F. Szabó Géza. Bp., 1932. 443. p.

Rabati Jenõ

(Nagybajom (Somogy vm.), 1900 november 6. – ?)

hírlapíró

Középiskolai tanulmányait a kaposvári felsõkereske-
delmi iskolában végezte. Diák korában megnyerte a
Magyar Nemzeti Ifjúsági Szövetség országos ifjúsági
pályázatát. Hírlapírói tevékenységét 1921-ben a „So-
mogyi Ujság”-nál kezdte, majd 1921. augusztus 8-tól
az „Uj-Somogy” munkatársa lett. Többször járt külföld-
ön. Beutazta Ausztriát, Svájcot, Hollandiát, Olaszorszá-
got, Franciaországot, Németországot és Csehorszá-
got. Útleírásait az „Uj-Somogy” sorozatban leközölte.
1936-ban az USA egyik vezetõ magyar lapja, a „Hír-
adó” folytatásokban hozta le a „Tolvajok, akik boldogsá-
got loptak” c. regényét. Opciót szerzett regénye, a
„Szerelem is hatalom” közlésére is. Hangulatos írásait
szerették a kaposváriak. (Pl. Beszámolt Kaposvár
egyik legendás cukrászdatulajdonosának emberbaráti
cselekedetérõl, arról, hogy Hifzi Semzi kaposvári mu-
zulmán cukorkaárus hogyan nevelt magyar embert egy
albán kisgyerekbõl, akit a fronton találtak.) Írásait r. j.-
vel is jegyezte.

Munkája:

A szerelem is hatalom. Regény. Bp., 1944. (a regény
cselekménye Kaposváron játszódik)
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Irodalom:

Özv. Baló Kálmánné visszaemlékezése egykori kollé-
gájára.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 161. p.
Somogy megye adattára. Szerk.: Zsadányi Oszkár.
Pécs, 1937. 136. p.
Uj-Somogy. 1936. júl. 12. 7. p.

Réthy László

(Golop (Zemplén vm.), 1886. szeptember 21. – ?)

ref. lelkész, (egyházi, hazafias, irredenta cikkek)

Szülei, Réthy Pál ref. lelkész és Török Klára, korán
elhaltak. A gimnáziumot Sárospatakon, a theológiát
Debrecenben végezte. A bölcseletet Budapesten hat
féléven át hallgatta. Nagykikindán (Torontál vm.), Ung-
váron (Ung vm.) segédlelkészkedett. 1915. márc. 14.
Magyaregresen (Somogy m.) lelkésszé választották,
az 1930-as években is ott mûködött. Az egyetem elvég-
zése után Gyóni Géza életének és kötészetének meg-
írására fordította idejét. A Gyóni-kultusz egyik népsze-
rûsítõje volt a Dunántúlon. Az írót bemutató elõadásai-
val Csurgón, Kaposváron, Szekszárdon, Pécsen,
Szombathelyen és Budapesten szerepelt. Hazafias, ir-
redenta és történelmi cikkei az „Uj-Somogy”-ban és a
„Délmagyarország”-ban láttak napvilágot. A kaposvári
Berzsenyi Társaság rendes tagja volt.

Munkája:

Gyóni Géza. (doktori értekezés.) Kaposvár, 1929. Uj-
Somogy ny.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 163. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., 1932. 155. p.

Sárközy Imre (nádasdi)

(Nagybajom (Somogy vm.), 1869 április 15. - Buda-
pest, 1937. július 18.)

Nagybajomi földbirtokos (1200 kh.), mérnök és genea-
lógus

Familiája évszázadok óta szerepet játszott Somogy
megye történetében. (Egyik híres õse, az a Sárközy Ist-
ván (1759–1845) volt, aki széleskörû kulturális terveivel
és mecénási tevékenységével írta bele nevét Somogy
megye és Magyarország mûvelõdéstörténetébe. A ko-
rának neves magyar íróival, költõivel – köztük rokoná-

val, Pálóczi Horváth Ádám költõvel, ki 1797–1812-ig
szintén Nagyabajomban lakott, valamint Berzsenyi Dá-
niellel is - kapcsolatban állott. Csokonai Vitéz Mihályt is
pártfogolta, fiának, Sárközy Albertnek tanítójává fogad-
ta (1798–99). A csurgói gimnáziumban álláshoz is jut-
tatta a költõt. Kazinczyval is baráti viszonyban volt. A
Sárközy család tagjai fontos megyei közigazgatási
tisztségeket töltöttek be nemzedékeken át. Csokonai
tanítványa, Sárközy Albert a megye fõispánja volt
1848-ban. A família tagjai között számos szépíró, ver-
selõ ember akadt. Családi és somogyi témájú verseik
országos lapokban is megjelentek.) Sárközy Imre apja
Sárközy Dénes (1831–1881) földbirtokos, 1848/49-es
honvédfõhadnagy, késõbb vármegyei fõjegyzõ, anyja
györgyfalvi Csépán Apollónia volt. Középiskoláit Pápán
és Sopronban, mérnöki tanulmányait a budapesti Mû-
egyetemen végezte el. 1891-ben mérnöki oklevelet
szerzett. 1891-tõl kultúrmérnökként a földmûvelésügyi
minisztérium szolgálatában kezdte pályáját, Budapes-
ten majd Székesfehérváron folytatta munkáját. 1902-
ben átvette a családi birtok kezelését. Családja irodal-
mi tradícióit követve tudományos kutatásokkal foglala-
toskodott. Cikkei, tanulmányai országos szakfolyóirat-
okban („Turul”, „Építõ Ipar”, „Magyar Mérnök és Építész
Egylet Havi Értesítõje”, Nagy Iván családtörténeti folyó-
iratában) a családtörténeti tárgyú „Nemzetségi Zseb-
könyv” II. kötetében, a „Kaposvár” c. hetilapban és a
két világháború közötti somogyi lapokban jelentek meg.
1904-ben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társa-
ság levelezõ tagjává választotta. Ugyanekkor tagja lett
a régi Berzsenyi Társaságnak. Rendes tagja volt továb-
bá a Történelmi Társaságnak is. Somogy vármegye
törvényhatósági bizottságának választott virilis tagja
volt több mint 30 éven keresztül. 1927-ben gazdasági-
fõtanácsosi címmel tûntették ki, ugyanez évben a
Johannita-rend tiszteletbeli lovagja lett.

Munkái:

Régibb vizi mérnökök életébõl vázlatok. Bp., 1897.
A Kapos szabályozási tervének mûszaki leírása. Szé-
kesfehérvár, 1900.
Mûszaki leírás a Sió és Sárvíz alsó szakaszának sza-
bályozási tervéhez. Székesfehérvár, 1901.
A Nadosdi Sárközy család. Székesfehérvár, 1906.
A Sárközy-család története. (A Csurgói Könyvtár VI-VII.
köteteként.)

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 172–173. p.
Somogy vármegye. = Magyarország vármegyéi és vá-
rosai. Fõszerk.: Csánki Dezsõ. Bp., (1914.), 262. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei jogú város ál-
talános ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.:
F. Szabó Géza. Bp., 1932. 162. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
233. p.
Uj-Somogy. 1937. július 21. 1–2. p. (nekrológ)
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Sipos Gyula

(Tüskepuszta (Tolna vm.), 1921. február 19. – Buda-
pest, 1976.)

író, költõ, újságíró

Szülei még gyermekkorában Kaposvárra költöztek.
Paraszti õsei hosszú sora után elsõként apja – de va-
lójában a tehetséges fiú – szakította meg rendhagyó
módon a sort. Már elemi iskolai tanítói felfigyeltek rend-
kívüli képességeire. A Somogyi Ujság 1931-ben Egy
kaposvári csodagyerek címmel cikket írt róla. Igen
szorgalmas, folyton könyveket bújó gyerek volt. Már
tízévesen versírással foglalkozott. Akció indult, hogy a
tehetséges diák folytathassa tanulmányait. 1932-ben
bekerült a nagyhírû kaposvári fiúgimnáziumba. Diák
éveiben is foglalkoztatta a költészet. Az utolsó tanév-
ben a gimnázium Virág Benedek Önképzõköre diákel-
nökének választották meg. Alig tizennyolc éves, amikor
megjelenik elsõ verses kötete a Lámpák a ködben a
Berzsenyi Társaság kiadásában. A kötetet az önképzõ-
kör vezetõje, dr. Hetyey József gondozta. A gimnázium
elvégzése után Budapesten élt. Egyetemi hallgatóként
a Györffy-kollégium vezetõje lett. 1944-ben a politikai
rendõrség letartóztatta, majd katonaszökevényként
bujkálni kényszerült a háború végéig. Verseivel, újság-
cikkeivel egyaránt részt vett az ún. „kulturális forrada-
lom” megvalósításában. Több irodalmi folyóirat munka-
társa volt. A politika és a versírás az 1950-es évektõl
vált számára egyenrangúvá. Versek mellett regények-
kel is jelentkezett. 1970-ben az Írószövetség közgyûlé-
sén az irodalmi társaságok újjáalakítását javasolta. Az
irodalomtörténet a mai napig adós Sipos Gyula életmû-
vének elemzésével. A mûveirõl készült méltatásokban
leginkább a tartalmi szempont, a politikusság feszege-
tése dominál.

Munkái:

Lámpák a ködben. (versek) Kaposvár, 1939.
A három lépés. (versek) Kaposvár, 1941.
Szóljatok bátran. (versek) Bp., 1954.
Tíz éve. (versek) Bp., 1955.
Vadludak. (versek) Bp., 1956.
Férfikor. (versek) Bp., 1962.
A nagy éjszaka. (kisregény) Bp., 1963.
Gyümölcs és virág. (versek) Bp., 1964.
Könnyû részegség. (versek) Bp., 1970.
Szomjúság. (versek) Bp., 1975.
Hétvége (versek) Bp., 1978.

Irodalom:

Andrássy Antal: „Egy kaposvári csodagyerek.” = Somo-
gyi Néplap. 1971. február 21. 7. p.
Gyõri László: Sipos Gyula ötven éves.= Somogy. Fel.
szerk.: Szita Ferenc. Kaposvár, 1971. 2. sz. 3–4. p.

Laczkó András: Irodalmi arcképcsarnok Somogyban.
Kaposvár, 1979. 65–71. p.
Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
III. k. Bp., Akad. 1965. 66. p.
Szijártó István: Sipos Gyula lírájának utolsó évtizede.=
Somogy. 1981. 4. sz. 44–55. p.

Serényi Antal dr.

(Igló (Szepes vm.) 1886. február 20. – ?)

tanfelügyelõ, zenetanár, szerkesztõ, zenekritikus

Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte.
1911-ben az államtudományok doktorává avatták.
Egyidejûleg zenei tanulmányokat is folytatott. Zongorát
és zeneelméletet tanult. Mint ügyvédjelölt kezdte pályá-
ját. 1912-ben Kaposvárra kir. tanfelügyelõségi tollnok-
ká nevezték ki, hamarosan s. tanfelügyelõvé lépett elõ.
Irodalommal és mûvészettel már diák korában is foglal-
kozott. 1902–4-ben összegyûjtötte Eger népdalait, az
önképzõkörben „Szt. István alkotmánya” c. munkájával
1904-ben pályadíjat nyert. Irodalmi felolvasásokat tar-
tott, tárcái a „Független Magyarország” c. lapban jelen-
tek meg. Tanügyi cikkei a „Néptanítók Lapjá”-ban és a
„Nemzetnevelés”-ben láttak napvilágot, zenemûvészeti
cikkeit és zenekritikáit a helyi lapok közölték. Írásait a
Drsa, és a Dr. S. A. aláírással jegyezte. 1912–19-ig
szerkesztette a kaposvári zeneiskola értesítõit. A zene-
iskolában zongorát, zeneelméletet és zenetörténetet
oktatott. A kaposvári dalárda jeligéjének szövegpályá-
zatán I. díjat nyert. Az elsõ világháború idején „Zenekul-
túra” címmel lapot jelentetett meg. A kaposvári Zene-
kedvelõk Egyesületének zeneigazgatója, a Berzsenyi
Társaságnak rendes tagja volt.

Munkái:

A tanügyi jog. Pécs, 1928.
A kaposvári zeneegyesület története. = Bereczk Sán-
dor: Kaposvár rendezett tanácsú város története és fej-
lõdése. Kaposvár, 1925. 168–171. p.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 179–180. p.
Somogy megye adattára. Szerk.: Zsadányi Oszkár.
Pécs, 1937. 138. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 171. p.
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Szalay Fruzina (Obetkó Károlyné)

(Kaposvár, 1864. szeptember 10. – Kaposvár, 1926.
július 10.)

költõnõ

Apja Szalay Károly (1813–1906) ügyvéd, kaposvári
törvényszéki jegyzõ, majd vizsgálóbíró. A függetlensé-
gi pártot Kaposváron õ szervezte. 1884-ben antiszemi-
ta programmal parlamenti képviselõ lett, ekkor Buda-
pesten megindította és szerkesztette az antiszemita
„Magyar Ujság”-ot. Késõbb a Kaposváron megjelenõ
„Népjog” szerkesztõje. A hírhedt tiszaeszlári perben,
mint országos hírû ügyvédet, õt hívták meg, hogy
Solymosi Eszter anyja nevében a vádat képviselje.
Öccse volt a híres utazó író, Szalay Imre. Szalay Ká-
roly 1852-ben feleségül vette Kisfaludy (kisfaludi) Atala
(1836–1911) költõnõt. Három leányuk közül Fruzina
örökölte anyja verselési hajlamát. Önmûveléssel, nagy
szorgalommal megtanult németül, franciául és angolul.
E nyelveken sokat olvasott és fordított. 13 éves korától
naplót vezetett. 1886-ban feleségül ment Obetkó Ká-
roly ügyvédhez, Somogy vármegye tiszti fõügyész-
éhez. Házasságuk gyermektelen maradt. Szalay
Fruzinát betegsége, gyenge szervezete visszavonulttá
tette. Álmodozó hangú, borongós költeményeket elbe-
széléseket írt. 1890-tõl állandó munkatársa volt Kiss
József lapjának, „A Hét”-nek. Versei megjelentek to-
vábbá a „Fõvárosi Lapok”-ban, a „Koszorú”-ban, az
„Ország-Világ”-ban, a „Vasárnapi Ujság”-ban, a „Ha-
zánk”-ban, a „Kert”-ben, a „Somogy”-ban és az „Uj-
Somogy”-ban. Nagy hatással voltak rá a századvég
francia költõi, leginkább Sully-Prudhomme, akinek ver-
seit elsõnek ismertette a magyar közönséggel. A szá-
zadvég egyik legjobb magyar költõnõjeként tartják szá-
mon. Versei finomak, nõiesek, dallamosak. Családja
rokonságban volt a Kisfaludyakkal, Ányos Pállal,
Endrõdi Sándor íróval és Roboz Istvánékkal is.

Munkái:

Versek. Bp., 1893.
Egy marék virág. Költemények. Bp., 1898.
Bébi és Micóka. (ifjúsági regény) Bp., 1906.
Versei szerepelnek a „Századvégi költõk“ (1959) c. an-
tológiában is.

Irodalom:

Magyar Életrajzi Lexikon. Fõszerk.: Kenyeres Ágnes.
II. k. Bp. 1969. 695. p.
Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
III. k. Bp., 1965. 136. p. (uo. fotó is)
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 187. p.
Somogy vármegye. = Magyarország vármegyéi és vá-
rosai. Fõszerk.: Csánki Dezsõ. Bp., (1914.) 266. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
224. p.

Sziládi Béla

(Hirics (Baranya vm.), 1889. december 4. – ?)

nyomdász, MÁV állomás-elöljáró

Atyja hétgyermekes, falusi kántortanító volt. Az ele-
mi iskola elvégzése után Sziládi Bélát szülei a nyom-
dásznak adták. A mesterséget Kozáry Lajos szigetvári
(Somogy vm.) könyvnyomdájában tanulta. Itt megked-
velte az irodalmat, tovább képezve magát magánúton
elvégezte a polgári iskolát. Ekkor a MÁV alkalmazásá-
ba lépett és az 1920-as években mint MÁV állomás-
elöljáró Szigetváron mûködött. Irodalommal már nyom-
dásztanonc korában kísérletezett, a 48-as függetlensé-
gi eszmék nagy hatást gyakoroltak rá. Helyi lapokban
(„Szigetvár és Vidéke”, „Délsomogy”, „Somogyi Hírlap”,
„Pécsi Napló”, „Szigetvár”, „Délvidék”) jelentek meg
versei, meséi, társadalmi és politikai vezércikkei. 1914-
ben segédszerkesztõje volt a „Szigetvár és Vidéke” c.
profilja szerint „társadalmi és közmûvelõdési” hetilap-
nak. A helyi közéletben is tevékenykedett. A Zrínyi Mik-
lós Múzeumegyesület egyik szervezõje, kezdettõl fog-
va jegyzõje volt. Színdarabokat is írt. „Hí a haza” c.
egyfelvonásos irredenta színmûvét a színészek két-
szer játszották Szigetváron.

Munkája:

Hí a haza. (Irredenta színmû egy felvonásban.) Sziget-
vár, 1926.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 197-198. p.

Szilágyi János (felsõszentmártoni)

(Sárszentmihály (Fejér vm.), 1883. szeptember 12. – ?)

vármegyei irodafõtiszt

Apja MÁV-tisztviselõ volt. Iskoláit Kaposváron vé-
gezte, majd Somogy vármegye szolgálatába lépett, az
1920-as években irodafõtiszti állást töltött be. A két me-
gyei napilapba („Uj-Somogy” és „Somogyi Ujság”) „tár-
sadalmi” és szakcikkeket írt. A kaposvári Berzsenyi
Társaság rendes tagja volt.

Munkái:

Somogyvármegye helységnévtára és közigazgatási át-
nézeti kimutatása. (összeállította Földes Lajossal) Ka-
posvár, 1909.
A hadi fegyver ismerete és a lövészet elmélete. 1909.
Vármegyei telefonkönyv. 1919.
Somogyvármegye helységnévtára és közigazgatási át-
nézési kimutatása.(összeállította) Kaposvár, 1924.
Kormányrendeletek gyûjteménye. 1924.
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Állat és növényvédelem. 1924–25.
Vármegyei mindenttudó. Könyvkalauz Somogy várme-
gyérõl. Kaposvár, 1926. (szerkesztette)
Memento 896. Felvilágosítás a leventék számára.
Kaposvár, 1926.
A kisgazdatársadalom fejlõdése, múltja jelene, jövõje.
Kaposvár, 1926. (Fonyó Istvánnal)

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 198. p.

Szõllõsy Ferenc dr. (vitéz)

(Várda (Somogy vm.) 1897. szeptember 2. – Balaton-
szemes, 1977. augusztus 29.)

újságíró, lapszerkesztõ, MTI kirendeltség-vezetõ

Szülei Szõllõsi Ferenc és Papp Julianna voltak. Ti-
zenkét gyermekük született, közülük 5 érte meg a fel-
nõtt kort. Az apa a kaposvári zaranyi vadaskert erdõõre
volt, késõbb a donneri átjáró építésénél mint munka-
csapat-vezetõ dolgozott. Ekkor Várdáról járt be a mun-
kahelyére. Mikor megnõsült, sertésekkel kezdett foglal-
kozni, így szerzett egy kis vagyont az elsõ világháború
elõtt. A Nagyatádi Szabó féle földosztás után pénzét
földbe fektette, az 1930-as években ezek eladására
kényszerült. Id. Szõllõsi Ferenc gyermekeikbõl tanult
embereket kívánt nevelni. Ferenc fia a felsõkereskedel-
mi iskolát Kaposváron, a fõgimnáziumot Budapesten
végezte. A bölcsészkaron és a közgazdasági egyete-
men folytatta tanulmányait. A világháborúban mint tar-
talékos hadnagy vett részt, az orosz és az olasz fron-
ton harcolt a 44-es gyalogezred kötelékében. Kétszer
sebesült. Harctéri érdemeiért megkapta a tiszti nagy-
ezüstöt, a másodosztályú és a bronz vitézségi érmeket,
a sebesülési érmet, a háborús emlékérmet és a Károly
csapatkeresztet. 1919-ben újságíró lett. 1919-21 között
budapesti („Magyar Lobogó”, „Kisgazda”, „Budapesti
Ujság”, „Magyarország”), 1921-tõl kaposvári lapoknál
dolgozott. 1921–24 között a „Délmagyarország” c. kis-
gazda lap felelõs szerkesztõje volt dr. Neubauer Fe-
renc fõszerkesztõ mellett. 1925-tõl a kaposvári „Sport
Ujság” fõszerkesztõje, 1929–1944 pedig a „Somogyi
Ujság” c. keresztény politikai napilapot szerkesztette.
1929-46 között az MTI kaposvári kirendeltségének ve-
zetõje. Verseket írt a „Somogyvármegyé”-be, a „Somo-
gyi Hírlap”-ba, a „Külügy-Hadügy”-be, a „Pesti Hírlap”-
ba, az „Ifjúság”-ba stb. Úgyszólván mindegyik kaposvá-
ri egyesület vezetõségi tagja. A Nemzeti Munkaközpont
díszelnöke, a Berzsenyi Társaság rendes tagja, a tár-
sadalmi egyesületek választmányi tagja, a Somogy
Futball Club fõtitkára, a kaposvári Sakkör háznagya
volt. 1944–47 között Budapesten az Alkotás kiadóválla-
lat igazgatója lett. 1948-as „nyugdíjazása” után
Balatonszemesen volt könyvelõ. Szépirodalommal új-
ságíróként kezdett foglalkozni. Minden mûnemben kí-

sérletezett. Legkevesebb sikert a verseivel érte el. Le-
ánykérés címû bohózatát viszont 1921-ben az egyik
budapesti kabaré bemutatta. Tanulj c. egyfelvonásosát
somogyi mûkedvelõk adták elõ a megye több települé-
sén a 20-as évek közepén. A legnagyobb írói sikert A
balatoni aranyhíd c. novellája hozta meg számára,
mellyel az IGE 1932-es novella-pályázatán elsõ díjat
nyert.

Munkái:

Koronás koldusok. (regény) Szeged, 1922.
A balatoni aranyhíd. (elbeszélések) Kaposvár, 1934.
Vágy és szerelem. (színmû) Kaposvár, 1940.
Hét vár kincse. (regény) Kaposvár, 1941.
Palota visszaüt. (regény) Kaposvár, 1941.
Ördög a sombókon. (történelmi regény) Kaposvár,
1942.

Irodalom:

Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 12. p., 57. p, 66. p.
Laczkó András: Irodalmi-mûvészeti jelenségek a két vi-
lágháború között Somogyban.=Fejezetek Somogy me-
gye történetébõl. Szerk.: Suri Károly. Kaposvár, (1987.)
297–331. p.
Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
III. k. 1965, 280. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 200–201. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 176. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
244. p.
Szõllõsi Sándor (Kaposvár, Virág u. 74.), Szõllõsy Fe-
renc öccsének visszaemlékezési.

Takáts Gyula dr.

(Tab (Somogy vm.), 1911. február 4. – )

gimnáziumi tanár, múzeumigazgató (1949-tõl), költõ,
író, mûfordító, kritikus, festõ

Apai nagyapjának férfiszabósága és üzlete volt
Tabon. Atyja, id. Takáts Gyula, a kaposvári fiú polgári
iskola tanára volt. Ifj. Takáts Gyula Kaposváron kezdte
tanulmányait. (1917–1921: a donneri, majd az Anna ut-
cai Állami Elemi Iskola, majd 1921–1929: a Somssich
Pál reálgimnázium tanulója) 1925-tõl már versei jelen-
tek meg a kaposvári napilapokban, országos ifjúsági
folyóiratokban. A gimnázium elvégzése után Pécsett,
az Erzsébet Tudományegyetemen folytatta tanulmá-
nyait. Történelmet, földrajzot, filozófiát, mûvészettörté-
netet tanult, 1931–32-ben Grazban ugyancsak egyete-
mi elõadásokat hallgatott. Közben írásaival a Magyar
Minervában (1931–38) és a Napkeletben (1932–1940)
jelentkezett. 1934-ben Pécsett történelem-földrajz sza-

481ÍRÁSTUDÓK SOMOGYBAN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
III.



kos középiskolai tanári és bölcsészdoktori diplomát
szerzett. Már ebben az évben meg is jelent doktori ér-
tekezése: A somogyi Nagyberek. Az egyetemen alkotó
irodalmi miliõbe került. 1935-ben „Kut” címmel megje-
lent elsõ verseskötete. Tanárként kezdte pályáját. Elõ-
ször (1935–38.) a kaposvári Szakirányú Iparostanonc
Iskola, majd (1936–37.) a kaposvári Felsõkereskedelmi
Iskola óraadó tanára volt. 1937-ben megjelent második
verses kötete Kakuk a dombon címmel. Ebben az év-
ben lett tagja a Márciusi Frontnak, s Finnországban na-
gyobb utazást tett. 1937–1941 között a Kelet Népe
munkatársa volt, s a Nyugatban, valamint a Magyar
Életben jelentek meg írásai. 1939-ben Május címmel
immár harmadik verseskötete látott napvilágot. 1939–
40-ben a munkácsi Árpád gimnázium tanára volt, 1940
március 5-tõl mint segéddíjas tanárt alkalmazták a ka-
posvári Somssich Pál gimnáziumban. 1940 július 1-tõl
helyettes tanárrá nevezték ki. A gimnáziumban 1947-ig
állt alkalmazásban, mellette folyamatosan publikált.

Rövid munkácsi és budapesti tartózkodástól elte-
kintve állandó lakhelye Kaposvár. 1949-tõl 1972-ig a
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója volt. Vidé-
ken élõ országos nevû költõ, a kortárs magyar líra
egyik kiválósága, a somogyi kulturális élet „nagy öre-
ge”. Már a középiskolai években több mûvészeti ágban
születtek kísérletei. A költészet mellett 1923–26 között
Balázs János és Rippl-Rónai József hatására a festé-
szettel is megpróbálkozott. A festészet volt az elsõ
nagy szerelme, ehhez idõnként újra és újra visszatért.
Legnagyobb elismerés költõi munkásságát kíséri. A
Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. A pályakez-
dés éveiben Babits Mihály (azaz a Nyugat) és a kapos-
vári Berzsenyi Társaság támogatását élvezte. Költõi
munkásságáért 1941-ben Baumgarten-díjat kapott. Re-
gényeiben a vidéki város kispolgári világáról mondott
máig érvényes ítéletet. (Polgárjelöltek) Takáts Gyula
mûvészetében a Berzsenyi-hagyományok továbbvivõ-
je. Így érthetõ, hogy pályakezdése után rövidesen kap-
csolatot talált a kaposvári Berzsenyi Társasággal. Má-
sodik verseskötetét (Kakuk a dombon) a társaság je-
lentette meg. A társaság 1946-os, majd 1985-ös újjáa-
lakulásakor Takáts Gyulát választották meg elnöknek.
Ahogy költészete, úgy irodalom- és mûvészetszervezõ
tevékenysége is kapcsolódik a somogyi hagyományok-
hoz. Munkásságát immár több önálló bibliográfia foglal-
ja össze.

Fõbb díjai, kitüntetései:

1941. Baumgarten-díj
1960. József Attila-díj II. fokozata
1970. Kaposvár város mûvészeti díjának I. fokozata
1971. a Munka Érdemrend arany fokozata
1971. Tab nagyközség díszpolgára
1973. Kaposvár város díszpolgára
1975. József Attila-díj I. fokozata
1977. Somogy megyei Tanács mûvészeti díja
1981. a Szocialista Magyarországért Érdemrend
1983. a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapjának

nagydíja

1985. Déry Tibor-jutalom
1986. a Magyar Népköztársaság aranykoszorúval dí-

szített Csillagrendje
1991. a Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesí-

tett Zászlórendje
1991. Kossuth-díj
1995. „Somogyért” kitüntetõ cím

Munkái (a teljesség igénye nélkül):

A somogyi Nagyberek. Adatok a somogyi Nagyberek
gazdaság- és településföldrajzához. Pécs, 1934. (dok-
tori disszertáció)
Kút. Versek. Kaposvár, 1935.
Kakuk a dombon. Versek. Kaposvár, 1937.
Május. Versek. Pécs, 1939.
Családfa helyett. Vál. versek. Bp., 1941.
Vágják a berket. Kisregény. Bp., 1942.
Hold és hárs. Versek. Bp., 1943.
Polgárjelöltek. Regény. Bp., 1945.
Se ég, se föld. Versek. Bp., 1947.
Vízitükör. Versek - Egry József rajzaival. Pécs, 1955.
Az emberekhez. Válogatott és új versek. Bp., 1955.
Színház az Ezüst Kancsóban. Regény. Bp., 1957.
Rózsává lett róka. Gyermekversek. Bp., 1958.
Mézöntõ. Versek. Bp., 1958.
Virágok virága. Versek. Bp., 1961.
Képek és versek útjain. Tanulmányok. Kaposvár, 1961.
Kinek könnyebb? Novellák. Bp., 1963.
Évek, madarak. Válogatott versek. Bp., 1965.
Egy flóbertpuska története. Ifjúsági regény. Bp., 1967.
A tündérhal és a háló. Balatoni halászrege. Bp., 1968.
Villámok mértana. Versek. Bp., 1968.
Vitorlás a berken. Ifjúsági regény. Bp., 1971.
Egy kertre emlékezve. (Válogatott tanulmányok) Bp.,
1971.
Sós forrás. Versek. Bp., 1973.
Száz nap a hegyen. Versek. Bp., 1975.
Vulkánok fügefák. Versek. Bp., 1978.
stb.

Irodalom:

Laczkó András: Irodalmi arcképcsarnok Somogyban.
Kaposvár, 1979.
Laczkó András: Takáts Gyula. Bp., Akad., 1976.
Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
Bp., Akad., 1965. 295. p
Takáts Gyula hatvan éves. = Somogy.1971. 1.sz. 3–5.
p.
Takáts Gyula. Bibliográfia. Összeáll.: Magyar Józsefné.
Kaposvár, 1981.
Takáts Gyula. Bibliográfia 1981–1991. Összeáll.: Ma-
gyar Józsefné. Kaposvár, 1992.
Takáts Gyula. Bibliográfia. 1992–2002. Összeáll.:
Köpflerné Szeles Judit. Kaposvár, 2003.
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Tamás József (Felczán 1936-ig)

(Galgóc (Nyitra vm.), 1886. – ?)

tanító, a Somogyvármegyei Iskolánkívüli Népmûvelési
Bizottság titkára,
közmûvelõdési szakíró.

Középiskoláit és a tanítóképzõt Galgócon ill. Modo-
ron (Pozsony vm.) végezte. Pályáját 1907-ben Szent-
istvánfalván (Nyitra vm.) kezdte, 1909-ben Goricsra ke-
rült. Tanítói mûködését 1919-tõl Kaposváron folytatta,
ahol elõbb az áll. elemi iskolában, majd a polgári isko-
lában tanított. 1921-ben a Somogyvármegyei Iskolán-
kívüli Népmûvelési Bizottság titkára lett. Pályája során
több magyarországi és külföldi szaktanfolyam hallgató-
ja volt. Többek között Jénában, Marburgban folytatott
speciális tanulmányokat. Fõvárosi és helyi lapokban je-
lentek meg a népmûveléssel kapcsolatos írásai.

Munkái:

A Somogyvármegyei Iskolánkívüli Népmûvelési Bizott-
ság 10 éve. (1921–1931), az 1930–31. tanévi beszá-
moló jelentése és a jövõ 3 évi munkaterve. (Összeáll.)
Kaposvár, (1931.)
Magyarságunkért... Emberségünkért. Somogyvár-
megyei népmûvelés 3 éve. 1935–37. (Bev.:Stephaich
Pál) Kaposvár, 1937.
Népmûvelõ számolás jelentõsége, célja, anyaga és
módszere. (Munkatervek, elõadási és számolási
példák.) Kaposvár, 1938.
Életerõs magyarságot! (A falusi iskolánkívüli nõi nép-
mûvelés kérdései)
Népmûvelés Somogyban. Népmûveléstörténeti mono-
gráfia. Kaposvár, 1941.
Utmutatás és munkarend az iskolánkívüli népmûvelés-
hez. (1941–42.) (Stephaich Pállal és Ódor Gyulával)
Kaposvár, 1941.
21 idõszerû népmûvelési elõadás. Kaposvár, 1943.
Gyakorlati tanácsok a népmûvelési elõadások sikeres
megrendezéséhez. Kaposvár, 1944. (a szerzõ kiad.)

Irodalom:

Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. VIII.
k. Bp., 1991. 704. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932.

Tarján Antal

(Csács (Zala vm.), 1862. szeptember 26. – Kaposvár,
1931.)

áll. elemi iskolai igazgató, pedagógiai szakíró

Tanítói oklevelét 1881-ben szerezte Csurgón. Elsõ
tanítói állomása (1861. szeptember 15.) Nagyrécse
(Zala vm.) volt. Innen Sóskútra (Fejér vm.), majd Ka-
posvárra került. (1888. december 3-án) Elõbb a közsé-
gi iskolánál tanított, majd késõbb a város öt különbözõ
helyén lévõ iskoláinak igazgatója, az ún. központi álla-
mi iskola igazgatója lett. 1925-ben vonult nyugalomba.
Ez alkalomból a város közönsége nevében a polgár-
mester – aki egykori tanítványa volt –, a tanulók nevé-
ben pedig a fia búcsúztatta. Az iparos-tanonciskola leg-
elsõ tanítója és megalapítója, majd a kereskedõk ta-
nonciskolája, ill. a polgári fiúiskola megalapítói között
találjuk. Közéleti aktivitásának érzékeltetésére életraj-
zában kiemelik, hogy „számos társadalmi és kulturális
egyesület vezetõ tagja volt”. Felesége (sz. Nyeste Te-
réz) a kaposvári polgári iskolában tanított. Leányuk
szintén polgári iskolai tanárnõ lett. Tarján Antal több
éven át szerkesztette az állami elemi iskolák értesítõit.
Az általa írt földrajzi tanári segédkönyvet a két háború
közti somogyi elemi iskolákban használták. A könyv
alapján harmadikos elemistákat tanítottak magas szin-
ten a földrajzi alapismeretekre. A geográfiai alapfogal-
makat a szülõföld ismeretén keresztül vezették be. Is-
merteti a könyv a 2000 lakoson felüli somogyi települé-
sek rövid történetét, a megye nevezetességeit, sõt,
alapvetõ állampolgári ismeretekre is megtanít. Máig ér-
vényes, szép definíciót ad a kötet a haza fogalmára
mintegy cáfolatául annak, hogy ami egyszerû szavak-
kal van kifejezve, az egyúttal okvetlenül demagóg kell
legyen: „Magyarország a mi hazánk, ahol születtünk,
nevelkedtünk, ahol élnünk és halnunk kell, ahova min-
dig visszavágyunk, bárhova kerüljünk is s amelyért, ha
kell, életünket is készek leszünk feláldozni.” Tarján An-
tal tragikus körülmények között – vérmérgezésben –
halt meg 1931-ben. A kaposvári Berzsenyi Társaság
rendes tagja volt.

Munkája:

Somogy vármegye földrajza. Segédkönyv az elemi is-
kolai III. osztálya anyagának feldolgozásához. Kapos-
vár, 1924. (Kecskés Ernõvel)

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 207. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., (1932.)
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Thury Zsigmond dr.

(Botpalád (Szatmár vm.), 1885. július 22. – Kaposvár,
1948. december 12.)

tanár, újságíró, lapszerkesztõ

Régi nemesi családból származott. („Tagjai közül
immár 400 évre visszamenõen kerültek ki lelkészek,
katonatisztek és ügyvédek.”) Érettségit a szatmárné-
meti (Szatmár vm.) ref. fõgimnáziumban tett, 1903-ban.
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. Ezután a
tanári pályára lépett. Mezõtúron (Jász-Nagykun-
Szolnok vm.), Kiskunhalason (Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm.), Kolozsváron (Kolozs vm) és Szászvárosban
(Hunyad vm.) egy-egy évig tanított. A világháború kitö-
résekor a cs. és kir. 44. gyalogezredhez vonult be. A
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített. Vitézségéért
a kisezüst vitézségi éremmel és a Károly csapatke-
reszttel tûntették ki. A háború utáni forradalmak idején
Kaposváron tartózkodott. 1919 augusztusában volt pa-
rancsnoka felkérésére a „rendcsinálás” idején Kapos-
vár város parancsnokságának elsõ segédtisztje volt.
Ekkor kérték fel az ugyancsak 1919 augusztusában
alapított és megindított „Uj-Somogy” c. politikai napilap
szerkesztésére. A lapnak megszûntéig (1944. novem-
ber 29.) felelõs szerkesztõje volt. 1936. november 25-
én kötött házasságot Tormássy Jolánnal, az esemény-
rõl az Uj-Somogy részletesen beszámolt. Egyetemi
évei alatt tudományos cikkei jelentek meg az „Erdélyi
Muzeum”-ban és a „Századok”-ban. Késõbb munkatár-
sa lett a „Mezõtúr és Vidéke”, a „Szászváros és Vidé-
ke”, és a „Kolozsvári Ujság” c. vidéki lapoknak. Ezen kí-
vül cikkei jelentek meg a „Somogyi Hírlap” és a
„Somogyvármegye” c. kaposvári lapokban. A harctéren
szerkesztett sabáci „Hõsök Lapjá”-ba és a 44-esek
„Farsangi Hírharsonájá”-ba írt cikkeiért József fõherceg
sajátkezû elismerõ sorait kapta, mivel azok jó hatást
gyakoroltak az ún. „rosseb”-bakák harci szellemére.
Kaposvár társadalmi életének egyik meghatározó figu-
rája, a református egyházközség ügyeiben is tevékeny-
kedett. A 30-as évek végétõl tagja volt a város képvise-
lõtestületének is. A kaposvári Berzsenyi Társaság újra-
szervezésében részt vett az 1920-as években, s a tár-
saság rendes tagja volt.

Munkái:

A szombatos kódexek bibliográfiája különös tekintettel
azok énektartalmára. (doktori disszertációja)
Kaposvári kalauz. Kaposvár, 1938. (a „virágos Kapos-
várról“)
Elõszava Gruber János: Morzsák az ötvenéves asztal-
ról. c. visszaemlékezéshez. Kaposvár, 1925.

Irodalom:

Fekete László: Megõrizve. Kaposvár, 1993. (Visszaem-
lékezés)

Kellner Béla: Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográ-
fiája. Kaposvár, 1957. 74. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 210–211. p.
Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
249. p.
Uj-Somogy. 1936. november 25. 3–4. p.

Tódor János

(Felsõsegesd (Somogy vm.), 1901 október 21. – ?)

tanító, az Uj-Somogy egyik versfaragó poétája

Tanulmányait Szigetváron és Csurgón végezte. Ta-
nítói pályáját 1922-ben Pesten kezdte, 1923-ban Szar-
kavárra (Somogy m.) került. 1924-tõl jelennek meg tré-
fás, „népies” versei az Uj-Somogyban. Írói álneve: Va-
karcs Péter. E néven megjelent munkáira Németh Jó-
zsef, kaposfüredi kántortanító Fûzfa András álnéven
ugyancsak tréfásan válaszolgatott.

Munkája:

Vakarcs Péter könyve. Kaposvár, 1926.

Irodalom:

Özv. Baló Kálmánné (Kaposvár Füredi u. 17.) és
Szõllõsi Sándor visszaemlékezése.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 213. p.

Tóth Ferenc

(Abony (Pest vm.), 1892. szeptember 30. – ?)

tanár, földrajztudós, szakirodalmi tevékenység

Iparos családból származott. Apja Tóth István, any-
ja Ihriczky Mária. Elemi iskolai tanítói oklevelét Kiskun-
félegyházán (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), polgári iskolai
tanári oklevelét és a tanítóképzõi tanári oklevelét Buda-
pesten szerezte. Ezek után a berlini tudományegyete-
men még négy szemesztert végzett. A berlini magyar
iskola szervezõje és annak vezetõje volt 1921–1923
között. 1919–21-ig az Országos Meterológiai Intézetnél
mûködött. 1924-ben fél évig a nagykanizsai polgári is-
kolánál tanított, majd a csurgói áll. tanítóképzõ földrajz
szaktanára lett. Külföldi tartózkodása idején a hallei
egyetem földrajzi intézetében elõadásokat tartott, a
„Föld és Ember” c. Kogutovicz vezette lapnak külföldi
tudósítója és rendszeres szerzõje volt. Az Ungar
Jahrbücher-be településföldrajzi tudósításokat írt. Az
„Ifjúság és Élet” c. folyóiratba tudományos ismeretter-
jesztõ, népszerû szakcikkeket jelentetett meg. A „Nép-
tanítók Lapjá”-ba pedagógiai és szakmetodikai cikkek-
kel jelentkezett. A pécsi tudományegyetem Geographia
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Pannonica c. szaklapjának külsõ munkatársa volt. Õ
szerkesztette és írta az Országos Járási Monográfiák
elsõ kötetét. Ünnepélyeken, gyûléseken számos szó-
noklatot, elõadást tartott. Tagja volt a berlini Gesell-
schaft für Erkunde-nek, a Földrajzi Társaságnak és a
kaposvári Berzsenyi Társaságnak. (Az elsõ világhábo-
rút végigharcolta. Lembergnél megsebesült.)

Munkái:

Csurgó és környéke. = Somogy földje és népe I. (Járá-
si monográfiák.) Csurgó, 1926.
A berlini magyar iskola I. értesítõje. Csurgó, 1927.
A németség elterjedése és településformái a Dunán-
túlon. = Geographia Pannonica. Pécs, 1931.

Irodalom:

Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 214–215. p.
Somogy Megyei Levéltár. Berzsenyi Társaság Iratai.
494/1928.

Vajthó Zoltán

(Kaposvár (Somogy vm.), 1877. november 24. – ?)

gimnáziumi tanár, lapszerkesztõ, irodalomtörténész

Testvére Vajthó Jenõ ipartestületi jegyzõnek. Apja
Vajthó János telekkönyvvezetõ, anyja Kokály Paulina.
Az elemi és a középiskolát Csurgón, az egyetemet Bu-
dapesten végezte. Gimnáziumi tanárként 1899-tõl
Podolinban (Szepes vm.), Trsztenán (Árva vm.) Kapos-
váron (Somogy vm.), majd Újdombóváron (Tolna vm.)
mûködött. 1926-ban nyugalomba vonult, majd végleg
Kaposvárra költözött. Irodalommal 1899-ben kezdett
foglalkozni. Szépirodalmi és politikai cikkeket írt a
„Csurgó és Vidéke”, az „Árvamegyei Hírlap”, az „Árva”
és a „Somogyi Ujság” c. lapokba. Az „Árva” c. politikai
lapnak öt évig fõszerkesztõje volt. Ünnepélyeken szó-
nokként, egyesületek felkérésére irodalomtörténeti elõ-
adásokat tartott. (Pl. 1936. dec. 18.: Ady Endrérõl)

Munkái:

Lisznyai Kálmán élete és mûvei.
Reviczky Gyula és mûvei.
A líra esztétikája. Bp., 1899.

Irodalom:

Özv. Baló Kálmánné (Kaposvár Füredi u. 17.) vissza-
emlékezései.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 219. p.
Somogy megye adattára. Szerk.: Zsadányi Oszkár.
Pécs, 1937. 145. p.
Uj-Somogy híradásai (pl.: 1936. dec 11. 5. p.)

Varasdy Imre

(Nemesdéd (Somogy vm.), 1899. október 23. – Szen-
tes (Csongrád vm.), 1949. augusztus 26.)

ref. lelkész, költõ

Apja, Varasdy Sándor földmûves, anyja Mészáros
Katalin volt. A gimnáziumot Csurgón, a ref. teológiai
akadémiát Budapesten végezte 1927-ben. 1924-tõl se-
gédlelkész és áll. hitoktató volt Budafokon, 1925-tõl
Ókécskén (Pest m.) káplán, 1926-tól Dunaszent-
györgyön (Tolna m.) esperesi káplán, 1927-tõl Tengõ-
dön és Kajdacson (Tolna m.) h. lelkész volt. 1928-tól
Böhönyén (Somogy vm.) rendes lelkésszé választot-
ták, itt tizenöt évet töltött. 1942-tõl Tótszentgyörgyön
(Somogy m.) lett lelkipásztor. Irodalommal 1919-tõl fog-
lalkozott. Verseket és tudósításokat írt az „Õrálló”, a
„Magyar Falu”, a „Duna-Tiszaközi Hírlap”, az „Uj-
Somogy” c. lapokba. A Somogy megyei „Református
Élet” rovatvezetõje, az „Uj-Somogy” és a „Szigetvári
Hírlap” külsõ munkatársa volt. Irodalmi munkásságával
számos irodalmi pályadíjat és kitûntetést nyert. Papi
funkcióin kívül irredenta ünnepélyeken szónoklatot tar-
tott. Böhönyén a község képviselõtestületének tagja
volt. Az elsõ világháborúban 1918-ban részt vett. A ka-
posvári Berzsenyi Társaság rendes tagja volt.

Munkái:

Át a homályon. (versek) Nagykõrös, 1925.
Megérkezés. (versek) Kaposvár, 1938. (A Berzsenyi
Társaság Könyvtára 6.)

Irodalom:

Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Benedek Marcell.
III. k. Bp., 1965., 486. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 220–221. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., (1932.) 234. p.

Weissenbach Iván báró

(Gyöngyösmellék (Somogy vm.), 1883. október 2. –
Kaposvár, 1946.)

középbirtokos nemes, vármegyei fõjegyzõ, (közig.-i
szakíró)

Régi fõúri családból származott. Középiskolai tanul-
mányainak elvégzése után 1906-ban Budapesten ál-
lamtudományi államvizsgát tett. 1905-ben mint köz-
igazgatási gyakornok kezdte pályafutását Lengyeltóti-
ban és Nagyatádon. 1907-ben szolgabíróvá választot-
ták Barcson, 1908-ban Csurgón, 1910-ben Szigetvá-
ron, Marcaliban, 1911-ben Tabon mûködött. 1919

485ÍRÁSTUDÓK SOMOGYBAN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
III.



The biographical lexicon was an important part of the PhD
dissertation published in the Somogyi Múzeumok Közlemé-
nyei (Communications of the Somogy Museums). Though
originally situated in the supplement of the dissertation, its
enumeration was in fact the starting point of the authr’s work.
This lexicon sums up those persons who were defining
participants of local culture and public life at a given time.
Revenue officer and poet, post mistress and poetess, teacher
and melody compose, abbot and gold-medal melody maker

etc. – even if they were not big scale personalities, our history
and view of the cultural life of provincial middle class would be
poorer, if we forgot about the entirely.
In the course of time a growing number of people turned to the
author with questions, which made it necessary to reveal the
yet unpublished data as well. According to experience, it
seems it is essential to publish the discovered data for further
research.

november 4-én a tabi járás fõszolgabírájává, 1926 má-
jusában Somogy vármegye fõjegyzõjévé választották.
Hivatali elfoglaltsága mellett behatóan foglakozott filo-
zófiával és társadalomtudománnyal. Több szaklap
munkatársa volt. A Hortobágyi féle életrajzi lexikon
megemlíti, hogy nagy magánkönyvtára van. Kulturális
és szakcikkeket írt több lapba, különösen a „Várme-
gye”, a „Közigazgatás” c. lapokba. A helyi napilapokban
(az „Uj-Somogy” és a „Somogyi Ujság”) is jelentek meg
írásai. 1928-ban hivatalos kiküldetésben az Amerikai
Egyesült Államokban járt. Benyomásairól elõadásokat
tartott, a helyi sajtóban és több folyóiratban beszámo-
lókat közölt. Egy kis kötetet is megjelentetett. A kortár-
sak páratlan mûveltségûnek jellemezték. Több kulturá-
lis egyesületnek volt a tagja, köztük a kaposvári Ber-
zsenyi Társaságnak is. 1932–36-ig a társaságnak elnö-
ke. 1937-ben tisztségérõl lemondott. Különféle társa-
dalmi egyesületek, mozgalmak vezetõségében is meg-
találjuk. Ügyvezetõ igazgatója volt pl. a kaposvári Nem-
zeti Kaszinónak, elnöke a Magyar Nemzeti Szövetség
kaposvári csoportjának.

Munkája:

Benyomások a nemzeti Kossuth Zarándokbizottság
1928. év március havában tartott amerikai útjáról. Ka-
posvár, 1928.

Irodalom:

Gudenus János – Szentirmay László: Összetört címe-
rek. Bp., Mozaik, 1989. 303. p.
Özv. Baló Kálmánné (Kaposvár, Füredi u. 17.) vissza-
emlékezése.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 233. p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós.
Bp., 1932. 87. p.
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általá-
nos ismertetõje és címtára az 1932. évre. Fõszerk.: F.
Szabó Géza. Bp., (1932.), XV.
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