
A pápai esperesi kerület összeírása 1748-ban 
RAJCZI PÁL 

A tridenti zsinat (1545—1563) előírja, hogy a püs
pökök a múlt hagyományait követve kétévenként lá
togassák meg egyházmegyéjüket és tapasztalataikat 
foglalják írásba. Ilyen alkalommal a püspök figyelme 
terjedjen ki a szent helyekre, a személyekre és az egy
házi dolgokra egyaránt. 

Ennek az előírásnak a legjobb akarat mellett is 
képtelenek voltak eleget tenni a főpásztorok a XVII. 
század végéig. A török által meg nem szállt zalai főes-
peresség területét 1554-ben meglátogatta Gáspár mes
ter, egerszegi plébános. A püspöki helynök részére ké
szített jelentését Pfeiffer János tette közzé.1 

A későbbiekben Padányi Biró Márton (1741-62) 
látogatta végig az egyházmegyét. Vállalni merte a sú
lyos feladatot, s töretlen utakon, hóban, vízben, sár
ban, hol szekéren, hol gyalog kereste föl egyik falut a 
másik után.2 Az egyházmegye területi rendezése 
(1777) után Pészaki Bajzáth József (1777-1802), 
majd Kurbély György (1809-21) járták végig az egy
házmegyét. A püspöki levéltárban hatalmas, vaskos 
kötetek őrzik eme látogatások jegyzőkönyveit. Eze
ket a jegyzőkönyveket nevezi a szóhasználat Visitatio 
Canonicanak, egyházlátogatásnak. Geleji Makai Antal 
(1823-25) és Kopácsy József (1825-42) végeztek 
több látogatást. Ezek után következett a XIX. század 
közepén Zichy Domonkos vizitája a cseszneki, ba-
konyszombathelyi, palotai, veszprémi és füredi kerü
letben.3 

A veszprémi egyházmegye területe 1777-ben nyer
te el mai formáját. Ekkor szakították ki testéből a 
mai székesfehérvári püspökség egészét és az egerszegi 
kerületet, viszont megkapta Győrtől a pápai főespe-
rességet és néhány Dráva-menti plébániát Zágrábtól. 
Mindkét területen végeztek látogatást. Zágráb többet 
is, ezzel is bizonyítani kívánván a terület feletti illeté
kességét, amit a veszprémi püspökök mindig is vitat
tak. A látogatások jegyzőkönyvét közli le Pfeiffer idé
zett műve. Ugyanitt megtalálható a pápai főesperessé-
get végiglátogató Mikoy Ferenc pápai főesperes írása, 
aki 1698-ban Keresztély Ágost herceg, győri püspök 
utasításának tesz eleget. Pfeiffer nemcsak a jegyző
könyvek szövegét közli, hanem alapos elemzésnek is 
aláveti azokat. 

Az egyházlátogatások a világi hatóságok közremű
ködésével történtek. A püspök mellett a megye képvi
selője és a falu elöljárói is jelen voltak. így a jegyző

könyvek kétoldalú szerződés hatályával bíró, állami
lag is elismert közokiratok, perdöntő bizonyítékok. 

Tartalmuk rendszerint a következő: leírja a plébá
nia történetét, határait, népét, az egyházi épületeket, 
azok állapotát, fenntartását, az egyháznak és alkalma
zottainak javadalmazását és kötelezettségeit, az isten
tiszteletek rendjét, a látogatáskor tett esetleges intéz
kedéseket. Odafigyel a protestánsokra is. 

A legtöbb esetben latin nyelven készült jegyző
könyvek kincsesbányái a legkülönfélébb szakembe
reknek, de nélkülözhetetlen a saját szűk pátriáját 
megismerni kívánó helytörténészeknek is. 

Ha a püspök alapos munkát akart végezni, akkor 
megfelelő módon elő kellett készíteni a látogatást. 
Ezt az előkészítő munkát szolgálta az esperes által 
végzett összeírás, a conscriptio. Ezekben általában jó
val több adat található, mint a végleges jegyzőkönyv
ben. = 

A pápai kerület 1748-as összeírását4 közöljük ma
gyar fordításban. Szerzője ismeretlen. Az összíró ré
szére küldött kérdőpontok nincsenek meg, a válaszok
ból utólag kíséreltük meg összeállítani azokat. 

KÉRDŐPONTOK 
Az egyház 

1. A helység megnevezése, mater vagy filia, a mater
től való távolsága. 

2. Templomának védőszentje? Mikor épült? Mikor 
tartják a búcsúnapot? 

3. Milyen állapotban van? 
4. Van-e ingatlana? 
5. Alapítványok. 
6. Készpénze. 
7. ? 
8. Hogyan tartanak számadást? 
9. Tudnak-e elidegenített vagyonról? 

10. A templom fölszerelése. 
11. Oltár, harang, temető. 
12. Testvérületek, egyesületek. 
13. Zarándoklatok. 
14. Keresztek. 
15. ? 
16. Földesúr, kegyúr. 
17. ? 
18. Protestáns templom. 
19. ? 
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A plébános és lelkipásztorkodás A PÁPAI BSPERESI KERÜLET PLÉBÁNIÁINAK 
ÖSSZEÍRÁSA 1748-BAN 

1. A plébános neve, életkora, nyelvtudása. Mióta 
van itt? Hol szolgált előtte? Hol tanult? Tett-e 
hitvallást? Milyen könyvei vannak? Kitől kapott 
joghatóságot? 

2. Milyen a hívekkel való kapcsolata? 
3. Eleget tesz-e egyházhatósága rendelkezéseinek? 
4. A szentségek kiszolgáltatásánál hogyan áll helyt? 
5. Kihirdeti-e a házasulandókat, ünnepeket, böjtö

ket? 
6. Vezet-e anyakönyvet? 
7. Milyen a szentségház, a szentolajok, kehelyfelsze-

relés állapota? Van-e örökmécses? Mikor szentel 
keresztkutat? 

8. Mikor renoválja az Oltáriszentséget? 
9. Mikor misézik? 

10. Tart-e rendesen szentbeszédet? Megtérések. 
11. Ki a bába? Tett-e hitvallást? Ismeri-e teendőit? 
12. ? 
13. Protestáns lelkész; vannak-e hitehagyottak? 

A lakosság 

1. A népnyelve. 
2. Felekezeti megoszlás. 
3. Vallásos buzgóság. 
4. Megtartják-e a kötelező ünnepeket? 
5. Nyilvános vétségek. 

A plébánia és javadalma 

1. Milyen állapotban van a paplak? Melléképüle
tek? 

2. Ki gondoskodik az épületek fenntartásáról? 
3. Javadalmi földek, hivek szolgáltatásai, párbér. 
4. Elidegenített javak. 
5. Stóladíjszabás. 
6.- Nincs-e visszaélés a stólánál? 
7. Mennyi az évi stoláris jövedelem? 
8. Van-e a plébánián leltári tárgy? 
9. ? 

10. ? 
11. Protestáns lelkész lakása. 
12. Protestáns lelkész javadalmi földje, párbére. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Katolikus mester neve, nemzetisége, nyelvtudása, 
életkora, tett-e hitvallást? 

2. Fogyatékossága. 
3. Plébános iránti viselkedése. 
4. Eleget tesz-e kötelezettségeinek? 
5. Lakása, ki tartja fönn? 
6. Javadalmi birtoka, párbére, stoláris jövedelme. 
7. ? 
8. Protestáns mester adatai javadalma. 

„Senki nem emlékszik, hogy a pápai kerületben 
mikor volt egyházlátogatás.5 A méltóságos és. főtisz
telendő gróf Zichy Ferenc megyéspüspök úr által hoz
zám küldött kérdőpontok alapján végeztük el mi alul
írottak ezt az összeírást. 

1748. február 12. 
NAGYSZÖLLÖS6 

helység összeírása, amely a győri egyházmegyében,7 tekinte
tes Veszprém vármegyében és a pápai esperesi kerületben van. 

Az egyház 
1. Nagyszőlló's mater*, négy filiája van: Kerta, Dóba, Ve-

cse9, és Salamony ' °. 
2. A templom Szent György vértanú tiszteletére épült, úgy 

mondják pár évszázada. 
3. A szentély kivételével teljesen elpusztult, ennek ép a bol

tozata. 
4.5. Semmi 
6. A hivek adományából van 40 forintja. 
7. Semmi 
8. Évente szokták ellenőrizni a bevételeket és a kiadásokat 

a plébános és a község elöljárói. 
9. Hogy van-e elidegenített javadalma? nem tud róla senki. 

10. Fölszerelése a következő: kopott és törött réz kehely, 
ugyancsak réz Urmutató,1 ' két szakadozott és egy jobb 
miseruha, egy jó és egy szakadt misekönyv, két szertar
táskönyv, három korporálé, hat kehelykendő. Mindezt 
tisztán és rendben tartják. Egy tönkrement oltár, egy 
oltárkő,12 aminek nem látni pecsétjét; két nagy temető, 
el van választva a luteránusok és a kálvinisták helye, való
színűleg meg van áldva. 

12. Semmi. 
13. A mostani plébános körmenetet kezdett vezetni Szent 

Margii vértanú-szűz somlóhegyi kápolnájához, mégpedig 
Szent Margit ünnepén,13 húsvét és pünkösd másnapján. 
Aztán mivel a nép nem jött, kénytelen volt abbahagyni. 

14. Közterületen egy kereszt van. 
15. Semmi. 
16. Földesurak méltóságos gróf Zichy János és István, akik 

alapítás jogán kegyurak is.1 4 

17. Semmi. 
18. A luteranusoknak és kálvinistáknak15 közös temploma 

van, kb. 300 embert képes befogadni, 23-24 éve épült. 
A falu nem becikkelyezett hely,'6 hogy mikor és kinek a 
révén kerültek ide az eretnekek, nem tudni. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. Salamon Ferenc a plébános, egyházmegyés pap,17 

34 éves, 8 éve pap, 7 éve lelkipásztor, itt 6 esztendeje 
van. Először Czenken volt káplán 10 hónapig. Csak azt a 
hitvallást tette le, amit a szemináriumban szokás. A győri 
szemináriumban végzett, csak magyarul beszél. Könyvei: 
latin és magyar Szentírás, erkölcstanból Reiffenstuel, Vi-
gand és Buzenbaum, a hitvitázó Pázmány és Becanus, 
Pázmány, Ginther, Faber, Delaminetz vasár és ünnepna
pi, Horn, Ginsel prédikációi. Joghatóságot1 * az Istenben 
boldogult méltóságos és főtisztelendő Adolf ' győri püs
pök úrtól kapott. 

2. A hívekkel jó kapcsolata van. 
3. A püspöki és helynöki rendeleteknek pontosan eleget 

tesz. 
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4. A szentségek kiszolgáltatásánál szorgalmas, senki nem 
halt mêg a szükséges szentségek fölvétele nélkül, senkitől 
semmit nem fogad el a szentségek kiszolgáltatásáért. 

5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, szokás szerint háromszor 
kihirdeti őket.20 

6. Van könyve, amibe pontosan bejegyzi a keresztelteket, 
házasultakat és halottakat.2 ' 

7. Az oltárszekrényt,2 2 a szenlolajolcaí,2 3 korporálékat, 
kehelykendőket és minden más egyebet rendben tart. Az 
oltáriszentség előtt nincs lámpa,2 4 és remélni sem lehet, 
hogy legyen. Nagyszombaton megáldja a keresztkutat.2 s 

8. Az Oltáriszentséget kéthetenként újítja meg. 
9. A misét a nép egyetértésével 9 és 10 óra körül tartja, 

semmiféle nézeteltérés nincs e kérdésben. 
10. Szentbeszédet, hitoktatást nem hagyja el. Kb. 24 ember 

tért meg az ő idejében az igaz hitre.2 6 

11. A bába katolikus, becsületes életet élő asszony, esküt 
tett, a szükséges tennivalókban képzett.2 7 

12. Semmi. 
13. A luteri szektának2* van helyben prédikátora: Bognár 

György. Elődje a kuruc lázadás idején, mintegy 35 vagy 
36 éve jött ide, minek utána a plébánost maga a lakosság 
szemérmetlenül elkergette. E dolognak ma is élnek még 
szemtanúi. A jelen prédikátor annyira makacs és vakme
rő, hogy sok olyat, akinek apja vagy anyja katolikus, 
tévedésbe és a kárhoztatott szektába vitt vagy megeske
tett. Többek között pár éve a nagy szőllősi néhai Badics 
Mihály leányát is, akit összeesketett egy luteránussal és 
luteránussá is lett, bár szülei mindketten katolikusok vol
tak. 

A lakosság 

1. A lakosság magyar. 
2. Részint katolikus, részint eretnek.29 összesen 189 kato

likus van, ebből 122 a gyónóköteles. 304 az összes eret
nek, ebből gyónókorú30 235. Formális hitehagyott 
nincs, de olyan igen, aki annak ellenére eretnek, hogy 
apja és anyja katolikus volt. 

3. A szent dolgokat tisztelik, de a prédikáció és a hitoktatás 
hallgatásában ridegek, a járandóságot csak nehezen adják 
meg. 

4. A kötelező ünnepeket az eretnekek megszegik, sokak 
nagy megbotránkoztatására a nagy ünnepeken mint hús
vét és karácsonykor mulatozás, tánc és részegeskedés 
megy. Ez az istenkáromlás már az égbe kiált. 

5. Az egész nép körében nagyon dívik a káromkodás. 

A plébánia javadalma 

1. A paplakás megfelelő karban van, kivéve a siralmasan 
kinéző istállót és csűrt. 

2. A lakóházat és a csűrt a nagyszőllősi és kertai hivek, az 
istállót részben a dobaiak, részben a salamoniak kötele
sek javíttatni. A vecseiek ez ideig nem folytak be, de 
őket is kötelezni kellene valamire. Az említett épületeket 
rendbe kell hozni, a három társaság összefogásával menne 
is, de nehéz. 

3. Fél jobbágy teleknek megfelelő földje van.31 Nagy része 
műveihetetlen, mivel vagy mocsaras vagy terméketlen tá
jon van. Egy másfél-két pozsonyi mérős földet őszivel, 
egyet meg tavaszival vetnek be a hivek. A párbérgabo
na32 6 győri mérőt33 tesz ki, a készpénz pedig 5 forint 
50 krajcárt. A közös legelőből van kiszakítva egy rét, ha 
nem legeltetnék meg, akkor három kocsi szénát hozna.34 

4. Sokan állítják, hogy a templom alatt levő kb. 16 hold 
föld egészen a tóig valamikor a plébániához tartozott. 
Elidegenítették a tizehhatódot is. 

5. A stóla35 a következők szerint van megszabva: a keresz
telés és avatásnál egy máriás, temetésnél 8 garas, énekes 
gyászmisénél 1 forint. 

6. Esketési és temetési beszéd ez ideig szabad stóla volt. 
Visszaélés nem volt, mert 1 forintot, illetve 25 garast 
kapott, egy esetben volt 29 garas. 

7. így a stólajövedelem az egész plébánián 20 forint körül 
mozog. Fogattal rendelkezők tartoznak egy kocsi fát 
hozni. 

8.9.10. Semmi 
11. A prédikátor36 háza jó állapotban van, a hivek gondos

kodnak róla. 
12. A prédikátornak 12 hold földje van. Ebből ötöt őszivel, 

egyet tavaszival vetnek be. Van két rétje: egyik Nagy-
-Szőllősön, úgy is hívják, hogy Papréttye, ez öt, időnként 
hat kocsi szénát terem. A másik Merete-pusztán van és 
9-10 kocsinyit ad. Ez mind ahhoz a házhoz tartozott, 
ahol a plébános lakik, amíg a prédikátor lakta. Terményt 
is kap házankint: részben egész, részben fél mérőt. Ez 35 
győri mérőre rúg, készpénzben 15 forintot fizetnek. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Nincs katolikus mester,37 így a plébános héten át 
csak akkor tud misézni, ha a filiákba megy. A gyerekek 
hite is veszélyben forog, mert a katolikusok közül töb
ben is a luteránus mesterhez küldik őket tanulni, s ezek 
szinte magukba szívják az eretnekséget. 

2.3.4.5.6.7. Semmi. 
8. Némethi István a luteránus mester. Háza jó karban van, 

az eretnekek gondozzák. Fél holdja van, amit évente be
vetnek neki. Rét nincs, hanem készen kap egy kocsi szé
nát. A párbérgabona 15 győri mérő, a készpénz 24 forint 
70 krajcár. 

1748. február 13. 

KERTA ugyanabban az egyházmegyében, megyében és kerü
letben van. Valamikor mater volt, ma Nagyszőllős filiája, egy 
órányira attól.*J_ 

2. Temploma egykor magyarországi Szent Erzsébet tisztele
tére épült, ennek ünnepén tartják a búcsút.39 

3- Annyira romos, hogy a szentélyt kivéve, amit a mostani 
plébános hozatott rendbe a hivek adományaiból, szinte 
csak romhalmaz. 

4.5.6.7.8. Semmi. 
9. Nem tud senki arról, hogy a templom javait elidegenítet

ték volna. 
10. A hivek adományaiból van. egy új réz kehely, egy új mise

könyv, ugyancsak egy új miseruha és egy régi, egy mise
ing, egy korporále, kehelykendők. Mindezt rendben tart
ják. 

11. Egy oltárkő, egy az eretnekekkel közös harang: hogy ez 
valamikor a katolikusoké volt, világosan mutatja a fölira
ta. A templomnál van az elég nagy, az eretnekekkel kö
zös temető, valamikor fallal, ma bizonyos részein sö
vénnyel kerítve.4 ° 

12.13. Semmi. 
14. A temetőben van egy új kereszt, eddig törődtek vele. 
15. Semmi. 
16. Méltóságos gróf Zichy János és István a földesurak, akik

nek alapítás jogcímén kegyúri joguk is volt. 
17. Semmi. 
18. Mintegy négy éve épült a luteránusok imaháza. A plébá

nos tiltakozott ellene a megyénél, mivelhogy a plébánia 
telkén építették. Mintegy 200 embert tud befogadni. A 
falu nem be cikkely ezett hely. 

19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. mintáz anyaegyháznál. 
11. A bába luteránus, esküt tett a prédikátor előtt. 
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12. Semmi. 
13. Németi Mihály az evangélikus prédikátor, régóta itt 

van, csak az uraság jóvoltából maradhat itt. Annyira 
merész, hogy nem kevés embert elcsábított, akinek apja 
vagy anyja katolikus. Olyan katolikusok is vannak, akik 
férjük vagy feleségük kedvéért az eretnekek templomá
ba járnak. A plébános tiltakozása ellenére könnyen 
megesketi a katolikus szülők gyermekeit. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Részint katolikusok, részint eretnekek. A 176 katoli

kusból 124 gyónóköteles, a 171 eretnekből 116 gyónó
korú; Formális hittagadó nincs, de olyan igen, hogy 
vegyesházasok minden gyermeküket eretnekségben ne
velik. 

3. Istentiszteletre elég szorgalmasan eljárnak, de anyagi 
kötelezettségeiket nehezen teljesítik. 

4.5. Mint a máterban. 

A plébánia javadalma 

1.2. Válasz a máternál. 
3. Egyéb telke vagy javadalma nincs a plébánosnak, mint 

kb. 8 hold, amiből a hivek kötelesek kettőt őszivel, 
egyet tavaszival bevetni, egyet megtrágyázni, ezt azon
ban négy éve már elmulasztják. Az említett földek 
egyenkénti hozama két pozsonyi mérő.4 * Van egy más
fél-két kocsi szénát hozó rét. A fogattal rendelkezők 
fizetnek házanként fél győri mérőt és 8 garast. Ez 
terményben eléri a l l győri mérőt készpénzben pedig a 
7 forintot. A fogató sok kötelesek hozni egy kocsi fát. 

4. Lenne a plébánosnak 4-5 háznyi telke, de a lakosság 
ezt elidegenítette. Itt lakik a katolikus mester, az eret
nek mester és a prédikátor. A plébániához tartozó 
szántó és rét ugyancsak a prédikátoré. Tizenhatod 
nincs. 

5.6.7.8.9.10. mint a máternál. 
11. A prédikátor háza nagyon jó állapotban van, az eret

nekek gondoskodnak róla. 
12. A nevezett prédikátornak 12 hold kétnyomásos4 2 föld

je van, amiből kettőt őszivel, kettőt pedig tavaszival 
vetnek be. Mindegyik 3-4 pozsonyi m érős. Van két 5, 
időnkint 6 kocsi szénát adó rét. A fogattal rendelkezők 
adnak házanként egy nagy köböl gabonát, a többiek 
felet, ami 24 nagy köblöt tesz ki. Készpénzben fizetnek 
4 forintot. Két filiát is ellát, mégpedig Karakót és 
Kamondot. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. A katolikus mester Bozzaj György, aki még nem tett 
hitvallást, úgy-ahogy tudja a maga dolgát, a gyermeke
ket a hit elemeire oktatja. 

2.3.4. Engedelmes és tisztelettudó a plébános iránt, köte
lességének mind a templomban, mind azon kívül eleget 
tesz. 

5. Háza siralmas állapotban van, a község tartozna azt 
rendben tartani. 

6. Földje nincs, hanem a plébános engedélyével annak 
földjéből kettőt őszivel, egyet tavaszival vetnek be neki. 
Három kocsi szénát hoz a rétje. Házanként kap egy 
negyed köblöt és 10 krajcárt, ez 13 pozsonyi mérőt és 
2 forint 10 krajcárt tesz ki. Ha virraszt, a temetésnél 
24 krajcárt kap. 

7. Semmi. 
8. Az ágostai eretnekeknek is van mestere. Háza jó állapot

ban van, az eretnekek tartják fenn. Két holdat őszivel, 

egyet tavaszival vetnek be. A párbér 12 pozsonyi mérőt 
tesz ki, készpénzben 3 forintot. 
DÓBA helység összeírása a győri egyházmegyében, tekin
tetes Veszprém vármegyében, a pápai kerületben. 

1748. február 12. 
Az egyház 

1. Dóba község Nagy Szőllős filiája, attól háromnegyed 
óra távolságban. 

2. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére épített templo
ma van, ennek búcsúnapját a két apostol ünnepén43 

tartják teljes búcsúkiváltsággal.44 

3. A szentély kivételével minden romos. 
4.5. Semmi. 
6. A házanként összegyűjtött pénzből 40 forintja van, köl

csönként kiadva kamatot fizetnek érte.4 s 

7. Semmi. 
8. Az említett forintokról évenként számadást tesznek a 

plébános és az elöljárók előtt. 
9. Senki nem emlékszik, hogy eltulajdonítottak volna bir

tokot. 
10. A következő fölszerelése van: réz kehely és ennek ezüst 

tányérkája, egy új és egy régi miseruha, egy miseing, 
egy új misekönyv, két korporále és két kehelykendŐ. 
Mindezt rendben tartják. 

11. Van egy oltár, egy oltárkő, egy harang, amiről nem 
tudni, hogy megáldották-e. A templom melletti temető 
elég nagy, sövénykerítése van. 

12.13. Semmi. 
14. A templom mellett levő keresztet a plébános áldotta 

meg. 
15. Semmi. 
16. Földesurai méltóságos Erdó'di László gróf úr és Vaida 

Ádám nemzetes úr. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Minden pontban egyezik a materrel, kivéve a 12. és 13. 
pontot. Erre a válasz: Semmi. 

A lakosság 
1. A lakosság magyar. 
2. Mindenki katolikus, összesen 334, amiből gyónóköteles 

211, azaz kettőszáztizenegy 
3. Mint a materben. 
4. A parancsolt ünnepeket megtartják. 
5. Mint a materben. 

A plébánia és javadalma 
1.2. Mint a materben. 
3. Van 8 hold föld, amiből egyet őszivel, egyet tavaszival 

bevetnek. Mindegyik 2-2 1/2 mérős. Van két rét: egyik a 
Sósban másik a Füzes-kertben. Két kocsi széna terem raj
tuk. Aztán az igásállattal bírók adnak házanként fél kö
böl terményt és 8 garast, a többiek negyedet és 4 garast. 
Ez 14 győri mérőt és kb. 9 forintot tesz ki. A fogatos 
hoz egy kocsi fát. 

' 4. Mivel a mesternek nincs szántója, a mostani plébános az 
elődeihez hasonlóan jóindulatból átenged a plébánia 
földjeiből három holdat, amit a hivek át akarnak juttatni 
a mesternek. 

5.6.7.8. Mint a máterban, a többire: semmi. 

Az egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: a magyar Szatovics Mihály. Hit
vallást még segédként tett, a vallás elemeit jól ismeri, az 
ifjúságot erre oktatja. 
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2.3.4. Meg van elégedve a plébános és a nép is. 
5. A mester háza siralmas állapotban van, a közösség tartoz

na rendben tartani. 
6. Évente bevetnek két hold őszit, mindegyik két pozsonyi 

mérős. Volt két kocsi szénát hozó rétje. Ezek egyikét el
tulajdonította Vajda Ádám nemzetes úr Borbély János 
információjára. Házanként kap negyed köböl elegyest és 
10 krajcárt. Ez összesen 12 mérőt és 4 forint 50 krajcárt 
tesz ki. Virrasztásért és búcsúztatóért 24 krajcárt kap. 
Harangozásért egy kenyeret szoktak adni 
A többire: semmi. 

1748. február 13. 

A győr egyházmegyei, tekintetes Veszprém vármegyei, 
pápai kerületbeli SALAMONY4 6 összeírása.. 

1. Salamon a nagyszőllősi egyház filiája, egy jó mérföld
nyire attól. Alkalmasabb lenne Kúphoz kapcsolni, ha 
lenne ott plébános. Ügy tudni erről, hogy valamikor 
plébánia volt, ma az eretnekek kezén van. 

2. Nincs templom, a mester házánál szokott lenni a mise. 
3.4.5. Semmi. 
6. Mintegy 60 forintja van a hivek adományaiból. 
7. Semmi. 
8. A számadás a plébános és a község elöljárói előtt törté

nik. Az említett 60 forintnak idősb Kovács János 
templomatya viseli gondját. 

9. Nem emlékeznek, hogy javadalmat elvettek volna. 
10. Pillanatnyilag elegendő fölszerelése van a kápolnának. 

Van két rézkehely, három miseruha, két miseing, egy 
korporále, 4 kehelykendő, egy misekönyv, egy szer
tartáskönyv. Mindezt rendben tartják. 

11. Van oltárkő és egy megáldott kis harang. A temető 
messze van a falutól, elég nagy, de kerítetlen. 

12. Semmi. 
13. A materhez hasonlóan tartottak körmeneteket, de a 

nemtörődömségéből és restségéből kifolyóan abba
maradtak. 

14. Közterületen két kereszt van: az egyik megáldott, a 
másikból nem biztos. Jó karban vannak. 

15. Semmi. 
16. Földesura méltóságos és főtisztelendő vásonkői Zichy 

Ferenc győri püspök úr. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Minden ugyanúgy értendő, mint a materben, kivéve a 
12. és 13-at. Erre: semmi. 

A lakosság 

1. Az egész nép magyar nyelvű. 
2. Mindenki katolikus, összesen 212, ebből 136 a gyónó

köteles. 
3. Makacsok, a fizetésben ellenszegülők. Panaszolja a plé

bános, hogy nem akarják megadni azt, amit a többi hí
vek ellenkezés nélkül megadnak. Mindenütt az egész plé
bánia területén a fogattal bírók valamit fölszántanak és 
8 garast meg fél győri mérő terményt adnak, a többiek 
pedig 4-et és negyedet. Itt viszont csak 6 garast és egy 
fél pozsonyi mérőt, a zsellérek pedig negyed mérőt és 
3 garast akarnak adni. Ebből kifolyóan aztán a plébános 
nem akarván megcsonkítani szűkös jövödelmét és vesze
kedést szítani a többi hívek között, már hat éve hem ka
pott semmit. 

A plébánia és javadalma. 

1.2. Lásd: a máternál. 
3. A plébánosnak itt semmi földje nincs. Kész terményben 

kellene kapnia két kocsi szénát, de soha sem adták meg 
kellő módon. Van tizenhatod, ami terményben hat-hét 
keresztet tesz ki. Fogatosok házankint adnak fél mérőt, a 
többiek negyedet. Ez összesen 13 mérőre rúg. A készpénz 
fizetést illetően ez ideig vita van. A fogattal rendelkezők 
másutt hoznak egy kocsi fát, itt viszont összesen 8 kocsi
nyit akarnak adni. 

4. Nem tudni, hogy idegenítettek-e el valami fundust. 
5.6.7.8. mint a maternél, a többire: semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk. 

1. A magyar Budai István a katolikus mester, hitvallást nem 
tett, a hit dolgában megfelelően képzett, erre oktatja az 
ifjúságot. 

2.3.4. Mind a plébános, mind a hivek meg vannak vele elé
gedve. Engedelmes és szorgalmas feladatainak ellátá
sában. 

5. Siralmas állapotban van a háza, fenntartásáról a község
nek kell gondoskodni 

6. Két holdja van, évenként az egyiket bevetik neki 4 pozso
nyi mérős. Van aztán két kocsi szénát termő rétje. Há
zanként egységesen negyed mérőt és 12 krajcárt fizetnek 
neki, ez 9 pozsonyi mérőt tesz ki és 4 forint 50 krajcárt. 
A többire: semmi. 

VECSE helység összeírása a győri egyházmegyében, te
kintetes Veszprém vármegyében és a pápai kerületben. 

Az egyház 

1. Nagyszőllős filiája, attól fél órára. 
2. A mester háza szolgál imaházul. 
3. A lakosság gondatlansága és közömbössége miatt elha

nyagolt. 
4.5.6.7.8.9.10. Semmi. 

11. A sövénnyel kerített temető az eretnekek imaházánál 
van, azok birtokában. A katolikusok is itt temetkeznek. 
Nem tudni, hogy megáldották-e. Van egy harangocska. 
Egyébként semmi. 

12.13.14.15. Semmi. 
16. A lakosok a méltóságos és főtisztelendő győri püspök 

úr nemesei.4 7 

17. Semmi. 
18. A luteránusoknak és kálvinistáknak közös imaháza 

van, ezelőtt mintegy 27 évvel építették kőből. Az épí
tésben a katolikusok is részt vettek. Kb. 200 embert 
tud befogadni. Nem be cikkely ezett hely. 

A plébánosról és a lelkipásztorkodásról 

ugyanazt mondjuk, mint a materben. 
Nincs prédikátor, hanem a nagyszőllősi lelkész szolgál
tatja ki a keresztségét, házasságot és egyebeket. Ha 
pedig a kálvinisták közül beteg valaki, vagy a csöglei 
vagy más prédikátor jön át a plébános méltatlankodása 
ellenére. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Részben katolikusok, részben luteránusok és kálvinisták. 

94 katolikus van, ebből 64 gyónóköteles. A 231 eretnek
ből gyónó korú 152. Dózsa István felesége (aki Istenben 
boldogult Adolf püspök úrtól telket kapott, hogy mind
két nembeli gyermeke katolikus lesz és mégis rajta kívül 
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mindenki eretnek a családban), a hitehagyás útjára lépett 
pár esztendeje, valamint Badics Péter és Borbély János 
gyermekei Luther és Kálvin szektájában nevelődnek, 
holott ezek katolikusok. 

3.4.5. mint a materben 

A plébánia javadalma 

1. Mint a materben. 
2. Nem akarnak részt venni a paplak fönntartásában. 
3. A plébánosnak itt nincs más javadalma, mint hogy 

összességében kap 3 1/2 mérő gabonát és 3 forintot. Ezt 
is behajtás útján. Kötelesek lennének egy holdat bevetni, 
és annak minden munkáját elvégezni, de ezt gyakran el
hanyagolják, vagy csak nehézségek árán lehet őket erre 
rábírni. 

4. Kb. 28 esztendeje egy katolikus hivő hagyományozott az 
egyháznak egy holdat, amit a luteránus mester vett hasz
nálatba. 

5.6.7. lásd a maternél. 
8.9.10. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. A magyar Gyurasevics Imre a mester. Hitvallást nem 
tett. Derék ember, jól képzett a keresztény tanokban, 
nincsenek iskolás gyerekek. 

2.3.4. A plébános iránt engedelmes és tisztelettudó, köte
lezettségeinek eleget tesz. 

6. A hívek tartoznának egy hold földet bevetni, de hát sem
mi szántó nincs. Nem lévén biztosítva a megélhetése, 
kénytelen lesz elhagyni a helyét. Amit házanként kap, az 
4 1/2 pozsonyi mérő, a pénz pedig 1 forint 70 krajcárt 
tesz ki. 

7. Semmi. 
8. Van evangélikus mester, Zatrok István. Háza jó állapot

ban van, az eretnekek javítják. Van négy hold föld két-
nyomásban, évente kettőt vetnek be, 2 pozsonyi mérős. 
Van egy rét, két kocsi szénát hoz. Fogató sok fizetnek há
zanként fél mérőt, a többiek negyedet. Mindenki egysé
gesen 3 garast ad. Ez terményben 16 mérőt tesz ki, kész
pénzben pedig 7 forintot. 

1748. február 15. 

TÜSKEVÁR helység összeírása a győri egyházmegyében, 
tekintetes Veszprém vármegyében, a pápai esperesi kerü
letben. 

Az egyház 

1. Tüskevár vagy más néven Nagy Gyenő mater négy filiá-
val, éspedig: Kis Gyenő, Karakó Szörcsök, Torna és Kis 
Börzsöny. Valamennyi ugyanabban az egyházmegyében, 
megyében és kerületben van. 

2. Plébániatemplomul egy fából készített ház szolgál vala
mikor a licenciátus4 * lakása volt. 

3. Teljesen elhanyagolt, romladozó állapotban van. 
4. Semmi. 
5. Kegyes alapítványokból van 91 forint 85 krajcár kész

pénze, azaz kilencvenegy forint és nyolcvanöt krajcár, 
amiből 

6. 34 forint 8 krajcár ki van adva kölcsönként, ennek 
kamata rendesen befolyik évről évre. A vásárhelyi sző
lőhegyen van egy 50 forintot érő elhanyagolt szőlője. 

7. Semmi. 

8. A bevételekről és kiadásokról évente szoktak számadást 
készíteni a plébános és a község elöljárói előtt. A java
dalmak kezelője a plébános és a templomatya, az egy
ház pénzének van egy duplazáras pénztárládája.4 9 

9. Semmi. 
10. A következő fölszerelése van: egy ezüst kehely, egy 

rézkehely, amit áldoztatáskor használnak, réz úrmutató, 
három régi és egy új miseruha, két megfelelő és egy 
rongyos miseing, három korporále és húsz kehelykendő, 
egy misekönyv, egy szakadozott szertartáskönyv. Mind
ezt rendben tartják. 

11. Van egy siralmas faoltár, oltárkő, két nagy és egy kis 
harang, mindegyik ép. Temetőnek a városon kívül van 
kijelölve egy elég nagy hely, úgy tudják, hogy megál
dott, kerítése nincs. 

12. Semmi. 
13. Négy zarándoklatot szoktak tartani. Éspedig: az Erzsé

betet meglátogató Boldogságos Szűz ünnepénso Sümeg
re, Szent Margit vértanú-szűz ünnepéns ' húsvét és pün
kösd másodnapján a somlóhegyi Szent Margit kápolná
hoz. Odafelé rendezett sorokban mennek, hazafelé 
azonban nagyrészben elmaradoznak a kereszttől. 

14. Közterületen két kereszt van, amikről kellőképpen gon
doskodnak. 

15. Semmi. 
16. A falu földesura a méltóságos és főtisztelendő győri 

püspök úr, aki alapítás jogcímén egyben kegyúr is. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. Varjas István egyházmegyés pap az itteni plébános, 46 
éves, 24 éve áll a lelkek szolgálatában, ezen a plébánián 
17 1/2 éve működik. A hitvallás letétele után először 
Kapuváron káplánkodott 3 hónapig. Aztán kisujjomi 
plébános lett 5 éven át. Morálist Győrött végezte, 
magyarul beszél. A következő saját könyvei vannak: 
magyar Szentírás, Hogar moralisa, Drexel, Panophius 
ünnepi beszédei, Mercantius vasár és ünnepnapi, Illyés, 
Segneri, Káldi prédikációi, Speculum exemplorum, 
Flores doctorum és a Polianthea három kötete. Jog
hatóságot a méltóságos és főtisztelendő Czinczendorff 
Fülöp bíboros, győri püspök úrtól kapott. 

2. Híveivel jó viszonyban van. 
3. Mind a püspöki, mind a helynöki rendelkezéseknek 

eleget tesz. 
4. A szentségek kiszolgáltatásánál nagyon szorgalmas és 

serény, ezért semmit nem fogad el. 
5. Mielőtt a házasulandókat összeadná az Anyaszentegy

ház előírása szerint háromszor kihirdeti őket. 
6. Lelkiismeretesen kihirdeti az ünnepeket és a böjtöket. 
7. A kereszteltek, házasultak és halottak bejegyzésére van 

jegyzőkönyve.5 2 Az oltárszekrényt, keresztkutat (amit 
nagyszombaton áld meg), kelyheket, szentolajokat, kor-
porálékat, kehelykendőket és minden egyebet tisztán és 
rendben tart. Az Oltáriszentség előtt nem ég lámpa, de 
remény sincs beszerzésére és tartására. 

8. Az Oltáriszentséget 2 - 3 hetenkint újítja meg. 
9. A szentmisét 9 és 10 órakor szokta tartani, ekörül 

semmi nézeteltérés nincs a hivek között. 
10. Vasár- és ünnepnep nem marad el a prédikáció és a 

hitoktatás. 
11. Jó erkölcsű katolikus asszony a bába, esküt tett, a 

kereszteléssel kapcsolatos tudnivalókat jól ismeri. 
12.13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Katolikus, egyetlen luteránust kivéve, de ennek a 
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megtérésére is van remény. 544-en vannak, ebből 402 
gyónóköteles. 

3. Vallási dolgokban jámborak, izzó lélekkel látogatják és 
hallgatják az istentiszteleteket, plébánosukat köteles 
tisztelettel követik, járandóságait megadják. 

4. Az ünnepeket megtartják 
5. A káromkodás bűne dívik. 

A plébánia és javadalma 

1. A paplakás megfelelő állapotban van, kivéve a kamrát és 
az istállót, amik rövid időn belül összeomlanak. 

2. A paplakot járulékaival együtt a tüskeváriak, a kamrát a 
kisgyeneiek, az istállót részben a karakószörcsökiek 
részben a kisberzsenyiek tartoznak javítani. 

3. A plébánosnak 16 holdja van a tüskevári határban, 
mindegyik 2 pozsonyi mérős. Ebből a hivek bevetnek 3 
holdat őszivel és egyet tavaszival. Rét nincs, de a 
városbéliek б kocsi kész szénát adnak. A párbér 
összességében 30 pozsonyi mérő és 22 forint. 

4. Nem tudni, hogy idegenítettek volna el birtokot. 
5. Mivelhogy a pápai kerületben emberemlékezet óta nem 

volt egyházlátogatás, a plébános kénytelen volt a hívekkel 
szerződést kötni a stólát illetően, mint ahogyan a béres 
szerződik gazdájával Eszerint a keresztelésnél és avatásnál 
egy máriást, esketésnél két máriást adnak. Házszentelésnél 
nincs meghatározott összeg, de ez szóra sem érdemes. 

6. Semmi. 
7. Az évi stoláris jövedelem 20 forint körül mozog. 
8. 9. 10. 11. 12. Semmi. 

Az egyházi alkalmazottak és javadalmuk. 

1. A katolikus és magyar Végh János a mester. Hitvallást 
tett, tagja a Mária-egyletnek, teendőit jól ismeri, alaposan 
járatos a hit dolgaiban, az ifjúságot szorgalmasan oktatja 
erre. 

2. 3.4. Tisztelettudó és engedelmes a plébános iránt, 
feladatát mind a templomban, mind azon kívül ellátja. 

5. Lakása jó karban van, a község javíttatja. 
6. A mesternek négy hold földje van két nyomásban, 

mindegyik két pozsonyi mérős, évente két holdat 
bevetnek neki őszivel. Egy kocsi szénát termő két rétje 
van. Készen kap a hivektől két kocsi szénát. A házankint 
adni szokott termény összesen 20 pozsonyi mérőt, a 
készpénz pedig 8 forintot tesz ki. 

7. 8. Semmi. 

1748. február 15. 

1. KIS GYENÖ község Tüskevár filiája, fél órára van. 
2. Szent István tiszteletére épült temploma van. Búcsúnapját 

a szent ünnepén5 3 tartják, de minden búcsúkiváltság 
nélkül. 

3. A templom jó karban van, hiszen az itteni lakosok költsé
gén ezekben az években javították meg. 

4.5.6.7.8. Semmi. 
9. Volt a gyenői hegyen valami kis szőlője, amit azonban 

Kámány Ambrus kisgyenei lakos megvett 6 forinton. 
10. Fölszerelése a következő: egy kopott réz kehely, két mise

ruha, egy miseing, egy szertartáskönyv, egy misekönyv, 2 
korporále és hat kehelykendő. Mindezt rendben tartják. 

11. Van egy oltár, egy oltárkő, egy harang, a templomtól 
messze van a temető (gyepűvel kerítve) és ebben égy 
kápolna. 

12.13. mint a materben. 
14. Van egy újonnan fölállított kereszt, amit a kerületi esperes 

úr áldott meg. 

15. Semmi. 
16. A falu népe a méltóságos és főtisztelendő győri püspök úr 

nemesei. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Minden pontnál ugyanúgy értendő mint a materben. 

A lakosság 

1. Lásd föntebb a maternél. 
2. Mindenki katolikus, összesen 381, ebből gyónóköteles 

288. 
A többi ugyanúgy mint a materben. 

A plébánia és javadalma 

1.2. feleltünk a maternél. 
3. A plébániához tartozó gyenői hegyen lévő bizonyos szőlőt 

használ a plébános. Ugyancsak van 7 hold szántó, amiből 
kettőt évente bevetnek őszivel. Van aztán rét, ami rendsze
rint négy kocsi szénát terem. A párbér 20 pozsonyi mérőt 
tesz ki terményben, a készpénz pedig 12 forint 20 krajcárt. 

4. Elidegenített javakról nem tudni. 

Az egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester, a magyar Komlósi György, hitval
lást tett, jól képzett a hit elemeiben, erre oktatja a gyere
keket. 

2.3.4. mint a materben. 
5. Siralmas állapotban van a háza, a községnek kellene javí

tani, de nem akarják, bár nagyon kellene. 
6. Három holdja van, amiből egy a plébániához tartozik, de 

ideiglenesen átengedte neki a plébános. Minden évben 
kettőt be szoktak vetni őszivel. Rétje nincs, hanem évente 
kap két kocsi szénát. A párbér összességében 15 győri 
mérőt tesz ki terményben, a készpénz pedig 6 forintot. 

7.8. Semmi. 

1748. február 14. 

KARAKÓ SZÖRCSÖK falu összeírása, ami a győri egyházme
gyében, tekintetes Veszprém vármegyében és a pápai kerület
ben van. 

Az egyház 

1. Karakó Szörcsök Tüskevár filiája, fél órára van. 
2. Szent András apostol tiszteletére épített templom van, az 

ő ünnepéns 4 jön össze a nép, de búcsúkiváltsága nincs. 
3. Leromlott állapotban van. 
4.5. Semmi. 
6. A házankint összegyűjtött adományokból 46 forintja van, 

ebből 26 forintot kiadtak megbízható helyre, kamatja 
befolyik. 

7. Semmi. 
8. A bevételekről és kiadásokról számadást a plébános és a 

falu elöljárói előtt szoktak tartani. 
9. Semmi. 

10. A templomnak van egy réz kelyhe, egy miseruha, miseing, 
oltárkő, misekönyv, egy korporálé, 5 kehelykendő. Min
den rendben. 

11. A mester házánál, ahol a misét szokták tartani, van egy 
oltárként szolgáló asztalka. 
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12.13. Mint a materben. 
14. Közterületen egy kereszt van, amit a plébános áldott meg. 
15. Semmi. 
16. Földesurak az itteni nemesek. 
17. Semmi. 
18. A luteránusoknak van egy 1743-ban épített imaháza, bár 

az itteni plébános és a hívek tiltakoztak ellene. Nem be-
cikkelyezett hely. 

19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. mint a materben. 
10. Hála a Szentlélek kegyelmének, mintegy 30 ember meg

tért. 
11.12. Mint fentebb a maternél. 
13. Prédikátor helyben nincs, hanem a kertai látja el filiaként. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Részben katolikus, részben luteránus. A katolikusok 

összesen 242-en vannak, ebből gyónóköteles 169. A 146 
luteránusból 93 a gyónó korú. 

3 . 4 . 5 . mint a materben. 

A plébánia és javadalma 

1.2. mint a maternél. 
3. Egyéb javadalma nincs a plébánosnak minta párbér: 11 

győri mérő termény és 5 forint készpénz. 
4. Az idők viszontagságai között biztosan idegenítettek el 

fundust. Többről nem tud az emlékezet, de két holdról 
többen is tanúskodnak, hogy a plébániához tartozott. Az 
egyiket Nagy János, a másikat Kis István birtokolja. Mind
ketten itteni lakosok, luteránusok. Két rétet is felosztot
tak maguk között, ami valamikor a plébániához tartozott 
Dés Benedek tanúsága szerint, aki bizonyos részét birto
kolja. 

5.6.7.8.9.10.11. mint föntebb a maternél. 
12. A Kertán lakó prédikátornak, aki ellátja őket, bevetnek a 

kertai határban egy holdat. A párbérgabona összesen 12 
győri mérő, a készpénz pedig 2 forint 60 krajcár. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmak 

1. Van katolikus mester, a magyar Magyari István. Úgy, 
ahogy tudja a dolgát. Hitvallást nem tett. A keresztény 
tanokban úgy közepesen jártas, gyerekeket nem tanít. 

2. Italban mértéktelen. 
3. Plébánosa iránt tisztelettudó. 
4. Kötelességei végzésében hanyag. 
5. Lakása eléggé megfelelő. 
6. Évenként van két hold bevetett földje, mindegyik 3 mérős. 

A párbér összesen 12 győri mérő, á készpénz pedig 15 
forint. 

174 8. február 14. 

1. TORNA55 község Tüskevár filiája, negyed óra távol
ságban. 

2. Van templom, de hogy kinek a tiszteletére épült, senki 
nem tudja. 

3. Teljesen romos és elhanyagolt. 
4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. Semmi. 

16. A földesúr méltóságos Karácson József úr és más nemesek. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Ugyanaz áll ide is, mint a materben. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Mindenki katolikus egyetlen luteránust kivéve. 
3.4.5. Mint a materben. 

A plébánia és javadalma 

1. 2. feleltünk a maternél. 
3. Ezen a területen 12 holdja van a plébánosnak, amit a 

Tüskeváron lakó pálos atyák ismételten meg akartak ma
guknak szerezni. A természetbeni juttatás kb. 4 mérőt, a 
pénzbeli 2 forintot tesz ki. Ezt is csak nagy nehézségek 
árán adják meg. 

4. Azt mondják, hogy a Pap-berke rész valamikor a plébániá
hoz tartozott, egy másik részt a Torna folyón ma is Pap
malmának neveznek, ahol a plébániai malom volt. Azt is 
mondják, hogy egyéb földek is a plébániáé voltak valami
kor, ami ma a lakosságé. 
A többi kérdésre válaszoltunk a maternél. 
Nincs mester, sem egyéb egyházi szolgálatban levő. 

Ugyanazon év ugyanazon napján 

KIS BÖRZSÖNY Tüskevár filiája fél órára van. Se templom, se 
imaház nincs. A lakosság részben katolikus, részben eretnek 
nemes. A 128 katolikusból 91 a gyónóköteles, 42 az összes 
eretnek, ebből 31 a gyónó korú. Nincs más javadalma a 
plébánosnak, mint párbérként adnak neki negyed mérő gabo
nát, ami 3 1/2 győri mérőt tesz ki, a pénzbeli juttatás 2 forint 
10 krajcár. Nincs mester. 

1748. február 20. 

DEVECSER 

és a jogilag hozzácsatolt Borszörcsök és Oroszi összeírása. A 
győri egyházmegyében, tekintetes Veszprém vármegyében, a 
pápai kerületben vannak. 

Az egyház 

1. Devecser mater. Két filiája van : Bor Szörcsök és Oroszi. 
2. Van plébániatemplom, ami nincs fölszentelve5 6 , egyik 

szentről sincs elnevezve. 
3. Az említett templomot újonnan építette a pápai méltósá

gos Eszterházi Ferenc gróf úr. 
4. Se vagyona, se birtoka nincs. 
5. Kegyes alapítványokból van 90 azaz kilencven forintja, 

valamint az uradalmi büntetéspénzekből a templom épüle
tére 38 forint 50 krajcár. 

6. Készpénzbenvan 43 forint 68 1/2 krajcár. 
7. Semmi. 
8. A plébános nem tudja, hogy szokott-e évenkinti számadás 

lenni, mivelhogy a jövedelmek sorsáról Poór János intéző 
úr gondoskodik. 

9. Senki nem emlékszik, hogy valami fundust elidegenítettek 
volna. 

10. A templomnak megfelelő a fölszerelése. Van ezüst úrmuta-
tó, réz áldoztatókehely, három kehely, (az egyik egészen, a 
másiknak a kupája ezüst, a harmadik réz), egy misekönyv 
és két fekete miseruha, 6 korporálé, 12 kehelykendő. Mind 
rendben. 
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11. Az oltár még nem készült el. Van egy oltárkő, orgona, két 
harang, amiből egyik törött. A kerítetlen temető messze 
van a templomtól és közös az eretnekekkel. 

12. A kordaviselők testvérülete eleget tesz az alapszabályai
nak. 

13. Évente négy alkalommal szokott zarándoklat lenni. Még
pedig: Sarlós Boldogasszony5 7 napján Sümegre, és három 
alkalommal a Somló-hegyen levő Szent Margit vértanú
szűz kápolnájához: a szent ünnepén5 *, húsvét és pünkösd 
másnapján. Menet is, jövet is megtartják a körmeneti ren
det. 

14. Közterületen két kereszt áll, megfelelően gondoskodnak 
róluk. 

15. Semmi. 
16. A földesúr a pápai méltóságos gróf Eszterházy Ferenc úr, 

aki a templom építésével és a fundus adományozásával 
kegyúri jogokat is nyert. 

17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. A 64 esztendős egyházmegyés pap Mátéfi István a plébá
nos. 32 éve pap, ugyanennyit töltött a lelkek szolgálatá
ban, ezen a plébánián 9 évet. Először Röitökön volt plébá
nos két és fél évet. Másodszor Fehér Tón három és fél évet, 
harmadszor Patyon ugyanennyit, negyedszer Gerezden há
rom évet, aztán Erdélybe ment misszióba, ahol négy évet 
töltött el. Végül Siskén volt hat éven át. Amikor elhagyta a 
győri szemináriumot ahol a morálist végezte, hitvallást 
tett. Csak a magyar nyelvet bírja. A következő könyvei 
vannak: latin és magyar Biblia, Reiffenstuel morálisa, Páz
mány Péter vitakönyve; prédikációkból Landovics vasár
napi, Illyés András vasár- és ünnepnapi, Szentek tüköré, 
Illyés Istváni Csuzy vasárnapi, Härtung vasárnapi, Franth 
homiliái, Martinecz Vadé mecuma, Avancinus elmélkedé
sei, Kempis Tamás, Zozerda Nucleus catecheticus, Con-
cordantia, Szentek élete, plébánosok kézikönyve, szótár, 
Linda Lukács, Dietenicus Konrád teológiája. Istenben 
boldogult méltóságos és főtisztelendő Nádasdi László 
szentelte pappá. Joghatóságot az akkori általános hely-
nöktől főtisztelendő Kontor úrtól kapott. 

2. Míg a hívekkel jó a kapcsolata, addig az intézővel hosszú 
ideje veszekszik. 

3. Mind a püspök, mind a helynök rendeleteihez alkalmaz
kodik. , 

4. A szentségek kiszolgáltatásánál nagyon szorgalmatos, az ő 
nemtörődömsége miatt senki nem halt meg a szükséges 
szentségek nélkül. Ezért semmiféle ellenszolgáltatást nem 
kíván. 

5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, a tridenti zsinat5 9 szelle
mében háromszor kihirdeti őket, ugyancsak becsülettel 
kihirdeti az ünnepeket és a böjtöket is. 

6. Anyakönyvébe60 bejegyzi a keresztelteket és a halottakat. 
7. Keresztkút nincs. Minden egyébnek a tisztaságáról gondos

kodnak. Az oltáriszentség előtt nem ég lámpa, de még csak 
remélni sem lehet, hogy valaha is lesz. 

8. Az Oltáriszentséget hetenként vagy kéthetenként újítja 
meg. 

9. A szentmisét általában 10 órakor tartják, a hívek körében 
senkinek sincs ellene kifogása. 

10. Minden vasár és ünnepnap prédikál a népnek. Luther és 
Kálvin eretnekségéből mintegy kétszáz lelket térített visz-

-sza az igaz hitre. 
11. Két esküt tett, jó életű bába van, aki a szükségkeresztsé-

get illetően ki van oktatva. 
12.13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép magyar, bár van egynéhány német is, de a magyar 
nyelv az uralkodó. 

2. Nagyrészt katolikusok, van azonban néhány luteránus is. 
összesen 1092 katolikus van, ebből 815 a gyónóköteles. A 
luteránusok összesen 176-an vannak, gyónó korú 143. 

3. A hitoktatás és a keresztény igazságok meghallgatásában 
nemcsak, hogy közömbös a lakosság, de még a gyerekeiket 
se küldik el. A plébános iránti köteles tisztelet megadásá
ban nem lehet panasz, de fizetési kötelezettségük teljesí
tésében egyesek hanyagok és nehézke sek. 

4. A kötelező ünnepeket megtartják. 
5. Semmi. 

A plébánia és javadalma 

1. Van paplakás, amely azonban a plébános szobájának kivé
telével elhanyagolt és romladozó. 

2. A községnek kellene javítani, de nem törődnek vele. 
3. 10 hold földje van, amiből évente bevetnek 5 holdat őszi

vel. Holdanként 2 mérős. Tavaszi vetés nincs semmi. A 
kisörsi hegyen van egy szőlője, amit saját erejéből műveltet 
a plébános. Jelenleg nincs meghatározott rétje. A párbér 
90 mérőt tesz ki. Készpénze 60 forint van a várostól. Ezt 
egy éve megtagadták tőle, nem tudni miért. 

4. Kegyes alapítványként volt a plébános úrnak 9 holdja 
Istenben boldogult Csordás Jánostól. Ezt azonban Poór 
János intéző önhatalmúlag elvette. Aztán volt Kolontáron 
egy általában 20 kocsi szénát hozó rétje. Irigységből ezt is 
elvette az intéző és az újonnan megtelepített lakosoknak 
adta. 

5. A következő a stóla: keresztelés egy máriás, avatás egy 
garas, esketés egy máriás, temetési beszéd egy máriás, 
temetés egy hetes. 

6. Semmi. 
7. A stólajövedelem kb. 15 forintot tesz ki egész plébánián. 
8.9.10.11.12. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Bogács József a mester, egyben orgonista, magyarul, lati
nul és szlovénul tud. Hitvallást tett. Jól érti a dolgát. A hit 
kérdéseiben nagyon jártas, az iskolába járó ifjúságot erre 
oktatja. 

2.3.4. Engedelmes és tisztelettudó a plébános iránt, köteles
ségeinek mind a templomban, mind azon kívül eleget tesz. 

5. Lakása a melléképületekkel együtt nagyon rossz. 
6. Van 9 hold földje, semmit nem vetnek be neki. Rétje nincs. 

A párbérgabona 40 pozsonyi mérő, a készpénz pedig 20 
forint. 

7.8. Semmi. 

1748. február 19. 

1. BOR SZÖRCSÖK Devecser filiája,6 ' egy órára van. 
2. Szent Anna tiszteletére épített temploma van, búcsúnapját 

Szent Anna ünnepén tartják teljes búcsúval. 
3. Eléggé jó állapotban van az épület, javításokat a hívek 

készséggel végzik. 
4. Semmi. 
5. Kegyes alapítványokból van 106 forint 80 krajcárja? ki is 

van helyezve, de a kamatja nem folyik be. 
6.7. Semmi. 
8. Minden évben készítenek számadást a javadalomról vagy 

inkább a hívek adományairól a plébános és az elöljárók 
előtt; a pénzt a templomatya kezeli, pénztár láda nincs. 

9. Semmi. 
10. A következő fölszerelése van: réz kehely, 2 miseruha, 2 

miseing, 2 korporále, 1 misekönyv, 1 szertartáskönyv, 8 
kehelykendő; mindezt rendben tartják. 

11.. Van új oltára, 1 oltárkő. Az eléggé nagy, kerítetlen teme
tő a templom mellett van. 
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12.13. Semmi. 
14. Négy kereszt van közterületen, gondoskodnak róluk. 
15. Semmi. 
16. A méltóságos és főtisztelendő veszprémi püspök úr és a 

falu nemesei a földesurak. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Egyedül azt érdemes megjegyezni, hogy adventtől gyertya
szentelőig a szentmisét és szentbeszédet hajnalban szokta itt 
tartani a plébános, hogy megfelelő időben hazaérhessen a má
sodik misére. A többire vonatkozóan ugyanazt kell érteni, 
mint a materben. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Mindenki katolikus, összesen 435-en vannak, ebből 286 a 

gyónóköteles. 
3. Az istenes dolgokban jámbor és alázatos, plébánosa 

iránt kellően tisztelettudó, a járandóságot megadja. 
4.5. Mint a materben. 

A plébánia javadalma 

1.2. Mint a maternél. 
3. Nincs se föld, se egyéb javadalom, mint párbér. Ez 14 

mérőt tesz ki és 18 forintot. 
4. Nem tudni elidegenített javakról. 
5. Stóla a következők szerint: keresztelésnél és avatásnál 

máriás, esketésnél két máriás, temetésnél 25 krajcár, ház-
szentelésnél tetszés szerint. 

6.7.8.9.10.11.12. Feleltünk a maternél. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester, a magyar Domonkos Ferenc. A 
hitvallást letette. A hit dolgaiban járatos, iskolába járó 
gyerekek nincsenek. 

2.3.4. Erkölcsileg jól viseli magát. Plébánosa iránt tisztelet
tudó; kötelességének mind a templomban, mind azon kí
vül eleget tesz. 

5. Háza jó állapotban van. 
6. 4 hold földje van, amiből a hívek évente kettőt bevetnek 

őszivel. Van egy három kocsi szénát hozó rétje. A párbér 
23 győri mérőt, készpénzben pedig 4 forintot tesz ki. 

7.8.9. Semmi. 

1748. február 19. 

OROSZI Devecser filiája6 2 , de a nagy távolság és az alkalmat
lansága miatt a devecseri plébános nem tudja ellátni, ezért 
kormányzását átadta a vásárhelyi plébánosnak. De nehogy 
valamikor is átvihesse az esztergomi egyházmegyéhez,6 3 

amelyhez ő tartozik, az összeírás alkalmával a saját plébános 
Nagy Szőllősnek adta át a helyet az ellátásra. Alkalmasabb 
lenne idecsatolni, amíg felsőbb rendelkezés nem jön. 

Az Egyház körül a következő említésre méltó dolgok van
nak. Éspedig: van egy bizonyos kis kápolna, amit pár éve a 
hívek adományából kezdtek építeni, de most sincs még befe
jezve. Fölszerelése, földje, javadalma nincs. Adományokból 
van 16 forint 65 krajcárja, amiből az idén első alkalommal 
kiadtak 15 forintot. 

Itt semmi egyéb javadalma nincs a plébánosnak, mint, 
hogy a fogattal rendelkezők adnak házanként fél mérő ter
ményt és 8 garast. Ez összesen 7 köblöt tesz ki és 6 forintot. 

A lakosság katolikus, összesen 178, akik közül 135 gyónó
köteles. 

Van katolikus mester, közepesen képzett, iskolába járó 
gyerekeket nem oktat. Háza siralmas állapotban van. Házánál 
van két hold föld, ebből egyiket évente bevetik neki. A pár-
bér 7 győri mérő termény, a készpénz 3 forint 15 krajcár. 

1748. február 20. 

1. NOSZLOP64 ez ideig sehová nem tartozik, Devecserhez 
lehetne kapcsolni. 

2. Van templom, amiről azt mondják, hogy valamikor anya
egyház volt, de jelenleg a kálvinisták használják. Hogy va
lamikór a katolikusoké volt, mind a szentély, mind a sek
restye romjai világosan mutatják. Ugyancsak ismételten 
mondta alattvalóinak a Nemes Dömölkön lakó földesúr 
Noszlopi Sándor úr, hogy vannak birtokában iratok, amik
ből könnyű bizonyítani, hogy a templom a katolikusoké 
volt. 

Másik földesúr méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr és 
több nemes. 

A katolikusoknak se plébánosa, se mestere nincs. Számuk 
összesen 187, gyónóköteles 115. Kálvinisták és luteránusok 
384-en vannak, ebből gyónó korú 228. 

Van helyben (nem becikkelyezett hely) református prédi
kátor, akinek 11 holdja van. Ebből évente négyet vetnek be. 
A község által adott rét 8 szekér szénát hoz. A termény 29 
győri mérőt, a készpénz 25 forintot tesz ki. 

Az eretnek mesternek két hold kétnyomásos földje van, 
két kocsi szénát ad neki a község. Terményben kap 14 győri 
mérőt, készpénzben 12 forintot. 

Ugyanazon év február 21. napján 

Az újonnan megtelepített KOLONTÁR*5 ez ideig sehová 
nem tartozott. Devecserhez lehetne csatolni. Nincs templom, 
nincs kápolna. A nép német, mindenki katolikus, összesen 
78, ebből gyónóköteles 48. 

Ugyanaz nap 

PUSZTA MISKE eddig sehová nem tartozott. Legalkalmasab-
ban Devecserhez lehetne csatolni. Templomromokat lehet lát
ni. Az eretnekek templomát mintegy hét éve építették. Nem 
becikkelyezett hely. 

Kenesey István és Sári Mihály gyermekei a földesurak, va
lamennyien kálvinisták. 

A lakosság részben katolikus, részben eretnek. Az 58 kato
likusból 38 a gyónóköteles, a 77 eretnekből 60 a gyónó korú. 

Van evangélikus mester, akinek évente egy holdat bevet
nek őszivel. Házanként kap terményt, ami 7 pozsonyi mérőt 
tesz ki, a készpénz pedig 5 forintot. 

1748. március 5. 

VASZAR 

község összeírása a győri egyházmegyében, tekintetes Veszp
rém vármegyében, a pápai kerületben. 

Az egyház 

1. Vaszar, mater, filiaként hozzá tartozik Lovász Patona, 
Gecse, Vanyola és Takácsi. 

2. Szent György vértanúról elnevezett plébániatemploma 
van. A védőszent ünnepén66 tartják a búcsúnapot, de 
semmiféle búcsúkiváltság nincs. A többire: semmi 
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3. Az épület jó karban van, nemrég javíttatta meg a boldog-
emlékű főtisztelendő Bubnitz győri éneklőkanonok úr, a 
saját költségén. 

4. A templomnak van kétnyomásban hat hold földje, ami
ből évente hármat bevetnek a hivek. 14 pozsonyi mérős. 

5. Semmi. 
6. Van 120 forintja kihelyezve a községben, rendesen befo

lyik az évi kamata. Készpénze nincs. 
7. Semmi. 
8. Évente készítenek számadást a bevételekről és kiadások

ról a plébános és a község elöljárói előtt. A pénz kezelése 
a templomatya dolga. 

9. Elidegenített javakról nincs tudomás. 
10. A szükséges fölszereléssel kellőképpen el van látva. Van 

ugyanis két kehely, egy áldozókehely, egy úrmutató. 
Mindegyik rézből való. Van 8 miseruha ebből 4 jobb, 3 
miseing, 2 régi misekönyv, 2 szertartáskönyv, 4 korporá
lé, 6 kehelykendő, valamennyi rendben tartva. 

11. Van 3 oltár, 2 oltárkő, két megáldott harang. A templom 
mellett van a temető, kerítése nincs. 

12. Semmi. 
13. Tét Szent Kútra újholdvasárnaponként vezetnek zarán

doklatot. Menet is, jövet is megtartják a rendet. 
14. Két kereszt van közterületen. 
15. Semmi. 
16. A méltóságos és főtisztelendő győri püspök úr a földesúr, 

akinek kegyúri joga is van. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. Az egyházmegyés Thyukos János a plébános. 33 éves, 9 
esztendeje pap, ugyanennyit lelkipásztorkodott. Mindig 
Vaszaron. Hitvallást tett. Tanulmányait Győrött végez*«. 
Magyarul beszél. A következő könyvei vannak: latin és 
magyar Biblia; Lacroix és Vigand morálisa, a következő 
prédikációs könyvek: Pázmány, Illyés András és István, 
Bárányi, Csúzi, Bellarmin, Nucleus catecheticus, Kapi, 
Hanapo, Lochner, Szent Ágoston Soliloquia. Joghatósá
got a boldogemlékű méltóságos és főtisztelendő Adolf 
győri püspök úrtól kapott. 

2. A hívekkel jól van. 
3. A püspöki és helynöki rendeleteknek hiánytalanul eleget 

tesz. 
4. A szentségek kiszolgáltatásánál szorgalmas, senki nem 

halt meg a szükséges szentségek nélkül. Semmit nem kér 
a kiszolgáltatásnál. 

5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, mindig kihirdeti őket há
rom alkalommal a Tridenti Zsinat értelmében. A böjtö
ket és ünnepeket is pontosan kihirdeti. 

6. Van könyve a kereszteltek, házasultak és halottak be
jegyzésére.6 7 

7. A szentségházat, szentolajokat, keresztkutat, (amit éven
te kétszer: nagyszombaton és pünkösdkor megáld) és 
minden egyebet rendben tart. Az Oltáriszentség előtt 
nem ég lámpa, de remélni se lehet ezt. 

8. Kéthetenként újítja meg az Oltáriszentséget. 
9. A mise a vidékről jövő hivek igényének megfelelően 

rendszerint 10 órakor szokott lenni. Emiatt nincs nézet
eltérés. 

10. Vasár- és ünnepnap nem hagyja el a prédikációt, kb. 60 
embert térített meg. 

11. A bába katolikus, jóerkölcsű, esküt tett, a szükséges tud
nivalókban jól képzett. 

12.13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Mindenki katolikus, összesen 720, ebből gyónóköteles 

464. 

3. Buzgó misérejárók. Becsülettel megfizetik a plébános úr 
járandóságait. 

4. A parancsolt ünnepeket megtartják. 
5. Nyilvános vétek nincs. 

A plébánia és javadalma 

1. A paplakás teteje és az istálló romladozó. 
2. Mind a házat, mind a melléképületeket a híveknek kell 

rendben tartani. 
3. 17 1/2 (azaz tizenhét és fél) holdja van. Évente 6 holdat 

vetnek be őszivel a hivek, tavaszi vetés nincs. Mindegyik 
két pozsonyi mérős. Ezenkívül a méltóságos és főtiszte
lendő győri püspök urak rendelkezéséből emberemléke
zetet meghaladó idő óta egy jobbágytelket kap a plébá
nos úr. Ugyancsak van két rétje, ami kb. nyolc kocsi 
szénát hoz. A házanként adott termény mintegy 50 kö
böl, a készpénz pedig 5 garasával mintegy 30 forint. 

4. Nincs tudomás elidegenített javakról 
5. A következő stóla van: keresztelésnél egy kenyér, egy 

tyúk és egy garas, avatásnál garas, temetésnél 5 garas, es-
ketésnél 10 garas a stóla, ha azonban mindkét fél öz
vegy, akkor egy egész abroszt és egy asztali kendőt is ad
nak. 

6. Szabad stóla nincs. 
7. Stólából kb. 20 forint jön össze a plébánián. 
8.9.10.11.12. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: Bakos Ferenc, magyar, hitvallást 
tett, megfelelően képzett a keresztény tanokban, az isko
lásokat oktatja is erre. 

2.3. Jámbor, a plébánosnak engedelmes, feladatát mind a 
templomban, mind azon kívül ellátja. 

4.5. A mester háza jó állapotban van, kivéve az istállót, 
amely közel áll az összeomláshoz. 

6. Négy hold földje van kétnyomásban, ebből kettőt bevet
nek a hivek. öt pozsonyi mérős. Van egy rétje is, ami 5 
kocsi szénát hoz. A párbérgabona 22 pozsonyi mérőt, a 
készpénz 4 forintot tesz ki. A virrasztásért, búcsúztatás
ért és halott kísérésért 9 garast kap, gyászmisénél 5 ga
rast. 

7.8. Semmi. 

1748. március 6. 

LOVÁSZ PATONA6 * összeírása a győri egyházmegyében, te
kintetes Veszprém vármegyében, a pápai kerületben. 

Az egyház 

1. Lovászpalota Vaszar filiája, valamikor maga is mater, jó 
mérföldnyire. 

2. Szent Márton tiszteletére épített temploma már hosszú 
ideje a luteránusok kezén van. Szilárd fallal kerített te
metője közös a katolikusokkal. A katolikusoknak semmi
féle imaházuk nincs, a községi házban tartanak istentisz
teleteket, ahol a legutóbbi farsangon is az egyik földesúr, 
Tallián Ferenc lakodalmat rendezett egyik alkalmazottjá
nak a plébános és a hívek tiltakozása ellenére. Gyakori 
dolog, hogy a beszállásolt katonák rendeznek zavart. Igaz 
ugyan, hogy az istentisztelet nem közvetlenül azon a ré
szen van, hanem az épületnek egy különálló zárt részé
ben. Tehát a ház a kápolnával egy testet alkot. 

3. A templom, ami valamikor a katolikusoké volt, nagyon 
jó állapotban van. 

4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Semmi. 
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16. Csúzi Gáspár, Talliány István és Talliány Ferenc a földes
urak. 

17. Semmi. 
18. A katolikus templom a luteránusok kezén van, mint 

mondtuk. Nem becikkelyezett hely. 

Plébános és lelkipásztorkodás 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. mint a máternál. 
13. A luteránusoknak van prédikátora, aki csupán a föl

desurak jóindulatából maradhat itt. 

A lakosság 

1. Az egész nép magyar. 
2. Részint katolikusok, részint luteránusok. Összesen 320 

katolikus van, ebből 242 a gyónóköteles. 365 luteránus 
közül 365 a gyónó korú. 

3. A katolikusok szorgalmas misére járók. 
4. Az eretnekek megszegik a kötelező ünnepeket. 
5. A káromkodás nagyon dívik. 

A plébánia és javadalma 

1.2. Feleltünk a maternél. 
3. A plébánosnak nincs mása, mint a párbér. Ez termény

ben 14 győri mérő, készpénzben pedig 9 forint. 
4. Nem emlékszik senki, hogy telket elidegenítettek volna. 
5. Stóla a következők szerint: keresztelés és avatás mint a 

materben, esketés 1 forint, a többi úgy, mint a materben. 
6.7.8.9.10. mint a materben. 

11. A helyi prédikátor háza melléképületeivel együtt elké
szült. Van 14 holdja, amiből évente 4-et bevetnek. Mind
egyik három poszonyi mérős. Van 10 szekér szénát hozó 
rét, a párbérgabona 50 nagy köböl és 17 forint. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1.2.3.4.5.6.7. Semmi. 
8. Van luteránus mester, akinek évente egy holdat bevet

nek. Mivel nincs rétje, a közösség ad neki két kocsi szé
nát. A párbérgabona kb. 26 nagy köböl és 12 forint. 

Ugyanazon év március 8. 

1. GECSE a győri egyházmegyében, tekintetes Veszprém 
vármegyében, a pápai kerületben van. Vaszar filiája, 
szentségekért ide mennek, mindössze fél órára van. 

2. Szent Margit vértanú-szűz69 tiszteletére épített templo
ma a luteránusok kezén van. A pesti comissio70 után 
három évre került birtokukba elűzvén a katolikus licen-
ciátust. 

3. A templom jó karban van. Méltóságos és főtisztelendő 
Biró Márton veszprémi püspök úr a földesúr. A plébános 
úrnak itt nincs más javadalma mint a pár bér: 3 köböl 
termény és 2 forint készpénz. Van luteránus mester, N. 
N. akinek kétnyomásban 4 holdja van, ebből kettői be
vetnek, 8 köböl termést hoz. Két kocsi szénát termő 
rétje is van. Páronként adnak neki fél köböl gabonát és 
25 krajcárt. Ez összesen 18 köböl gabona és 12 forint. A 
lakosság részben katolikus, részben eretnek. A 106 kato
likusból 71 a gyónóköteles, a 311 eretnekből 171 a gyó
nó korú. Nem becikkelyezett hely. 

1748. március 8. 

A győri egyházmegyében, tekintetes Veszprém vármegyében, 
a pápai kerületben levő VANYOLA7 ' összeírása 

1. Vanyola eddig sehová nem tartozott. Vaszarhoz lehetne 
csatolni, eddig is úgy, ahogy oda tartozott, hiszen a 
szentségek kiszolgáltatásáért oda fordultak. 

2. A Bűnbánó Magdolna tiszteletére épített temploma az 
eretnekek kezén van. 1726-ban kaparintották meg, ami
kor Varga Ádám katolikus licenciátus meghalt. 

3. A templom jó karban van. 
4. Méltóságos és főtisztelendő Biró Márton veszprémi püs

pök úr a földesúr. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Részint katolikus, részint eretnek. A 83 katolikusból 45 

a gyónóköteles, a 372 eretnek közül gyónó korú 259. 
A plébános úrnak itt semmi javadalma nincs, hacsak 

nerrt esket vagy keresztel akár katolikust, akár eretneket 
egyaránt. Ezt még boldogult Acsády Ádám veszprémi 
püspök úr kötötte ki, amikor hozzájárulásával Gecsére és 
Vanyolára eretnek mestert hoztak. Február 22-én meg
halt az eretnek mester. Házánál volt 8 hold földje, ami
ből évente 4-et bevetnek. Ugyancsak volt 4 kocsi szénát 
termő rétje. Páronként, kivétel nélkül, adnak fél köböl 
gabonát és 20 krajcárt. Ez összesen 25 (huszonöt) köböl 
gabona és 15 (tizenöt) forint. Temetésnél kap 40 kraj
cárt. 

Ugyanazon év és nap 

1. A győri egyházmegyében, tekintetes Veszprém várme
gyében, a pápai kerületben levő TAKÁCSI ez ideig nem 
tartozott sehová. Lelki vigasz nélkül lett volna, ha a va-
szari plébános úr szeretetből nem jött volna segítségükre. 

2. Kálvinisták birtokában van a templom, hogy ez valami
kor a katolikusoké volt, kellőképpen bizonyítja a szen
tély és egyéb más körülmény. A katolikusoknak nincs 
imaházuk. 

A lakosság 

A lakosság magyar, részint katolikus, részint kálvinista. A 124 
katolikusból 95 a gyónóköteles. A kálvinisták száma 498, 
ebből gyónó korú 370. Ha a többiekhez hasonlóan a katoli
kusok itt is adnának párbért, ez természetben 6 köböl, kész
pénzben 3 forint lenne. 

Van kálvinista prédikátor, akinek két holdja van. Egyik 
évben egyiket, másikban a másikat vetik be a hfvek. 12 pozso
nyi mérőt hoz. A párbér 60 mérő, a készpénz 50 forint. Kap 
még hat kocsi szénát.. 

1748. március 8. 
UGOD 

község összeírása a győri egyházmegyében, tekintetes Veszp
rém vármegyében, a pápai kerületben. 

Az egyház 

1. Ugod mater, négy filiája van: Csót, Béb, Gyimóth és Be-
dege. 

2. Csak fából való imaháza van. Szent Péter és Pál aposto
lok tiszteletére építették 1736-ban. Nincs fölszentelve. 
Teljes búcsúval tartják meg búcsúnapját Szent Péter és 
Pál apostolok ünnepén72 akiknek ereklyéje is van; igaz 
ugyan, hogy nem hitelesített. 

3. Jó karban van, a hívek építették. 
4.5.6.7.8.9. Semmi. 

10. Elegendő felszerelése van: egy kehely, áldoztató hely és 
Ormutató rézből, ezüst szelence a szent Útravaló vitelé-
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hez, három színes és egy fekete miseruha, két miseing, 
egy misekönyv, egy szertartáskönyv, 8 korporálé, 10 ke-
helykendő. Mindezt rendben és tisztán tartják. 

11. Van egy oltár, egy oltárkő, két megáldott harang, a teme
tő távol van a templomtól, minden oldalon nyitott. 

12. Semmi. 
13. Két alkalommal van zarándoklat. Szent István király ün

nepén Szent Mártonra7 3 és egy szabad napon Tét Szent 
Kútra. Menet is, jövet is megőrzik a körmeneti rendet. 

14. Közterületen két kereszt van, nem tudni, hogy megáldot
ták-e azokat. 

15. Semmi. 
16. A pápai méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr a földesúr, 

aki az alapítás jogán kegyúri jogokkal is bír. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a javadalom 

1. Viniczay Ferenc 30 éves, egyházmegyés pap a plébános. 
5 éves pap, azóta a lelkipásztori szolgálatban áll, kezdet
től fogva itt. Mielőtt elhagyta a szemináriumot, letette a 
hitvallást. Győrött végzett, magyarul beszél és a közepes
nél gyöngébben németül. A következő könyvei vannak: 
latin Biblia, Vigand és Buzenbaum erkölcstana, a követ
kező prédikádós kötetek: Faber, Calamatus egy kötete, 
Coppenstein, Engelgrave, Succursus novus, Ginther, Mu
rányi, Káldi,Josefus a s. Maria, Telegdi egy kötete, Szen
tek élete, Catecheticus, Heinpach. Istenben boldogult 
méltóságos és főtisztelendő Adolf győri püspök úrtól ka
pott joghatóságot. 

2. A plébános úr jó viszonyban van a földesúrral és a hívek
kel. 

3. Betartja pontosan a püspöki és a helynöki rendeleteket. 
4. A szentségek kiszolgáltatásánál minden lehetőséget meg

ragad, így aztán senki nem halt meg a szükséges szentsé
gek nélkül. A kiszolgáltatásért semmit nem kíván. 

5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, háromszor kihirdeti őket, 
ugyancsak hirdeti az ünnepeket és a böjtöket is. 

6. Van könyve, amibe szorgalmasan bejegyzi a keresztelte
ket, házasultakat és megholtakat.74 

7. Az oltárszekrényt, a szentolajokat, a korporálékat, ke-
helykendőket, kelyheket tisztán és rendben tartja. Nincs 
keresztkút, termesztés vízzel keresztel. 

8. Az Oltáriszentséget két-, esetleg három hetenként újítja 
meg. 

9. A szentmisét rendszerint 9 óra körül tartja. 
10. Vasár- és ünnepnap nem hagyja el a prédikációt. Az igaz 

hitre mintegy 20 lelket vezetett vissza. 
11. Katolikus, jó erkölcsű, esküt tett bába van, a szükséges 

tudnivalókat ismeri. 
12.13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Mindenki katolikus, pusztán egy luteránus jobbágy van 

háza népével együtt. 629 katolikus van, ebből gyónókö
teles 418, luteránus 8. 

3. A lakosság tiszteli a szent dolgokat, az istentiszteletet 
buzgón látogatják, engedelmeskednek a plébánosnak, 
anyagi kötelezettségeiknek eleget tesznek. 

4. Pontosan megtartják a kötelező ünnepeket. 
5. Nyilvános bűn nincs. 

A plébánia és a javadalom 

1. Van paplakás. 
2. A közösség feladata annak karbantartása, el is készítették « 

azt kőből. 

3. A plébánosnak két földje van, 18 pozsonyi mérős. Őszi
vel be szokták vetni, tavaszival nem. Van egy hét kocsi 
szénát hozó rétje. 40 győri mérőt tesz ki a párbérgabona, 
6 garas készpénzből összesen 24 forint jön össze. 

4. Elidegenített javakról nem tud senki. 
5. A meghatározott stóla a következő: keresztelésnél egy 

kenyér és egy tyúk, avatásnál egy kenyér és egy garas, 
esketésnél 1 forint, felnőtt temetésnél 5 garas, házáldás
nál amit adnak. 

6. Semmi. 
7. A stólából származó jövedelem az egész plébánián kb. 40 

(negyven) forint. 
8.9.10.11.12. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: Ladovics István, magyar és latin, 
hitvallást tett, a hit elemeiben jártas, az iskolába járó 
gyerekeket erre oktatja. 

2.3.4. Jó erkölcsű, plébánosa iránt tisztelettel viseltetik, 
szolgálatát mind a templomban, mind azon kívül ellátja. 

5. A romos istálló kivételével lakása jó állapotban van, a 
község gondoskodik róla. 

6. Van két földje, az egyiket bevetik neki őszivel, 5 pozso
nyi mérős. Mivel nincs rétje, készen kap két kocsi szénát. 
Párbérből összejön neki 21 győri mérő, készpénzben pe
dig 8 forint 50 krajcár. Virrasztásért és a halott kikíséré-
séért kap 7 garast, éneke* gyászmiséért egy hetest, eske
tésnél két garast, keresztelésnél 2 krajcárt. 

A fentebbi napon 

CSÓTH község összeírása a győri egyházmegyében, tekintetes 
Veszprém vármegyében, a pápai kerületben 

AZ egyház 

1. Csót Ugod filiája,7 5 égy órányira van. 
2. Egy szegényes imaházuk van a katolikusoknak, ahol az 

istentiszteletet tartják. 
3.4.5.6.7.8.9. Semmi 

10. Ennek az imaháznak van egy miseruhája, egy oltárköve, 
egy régi misekönyve, egyébként semmi. 

11. Van egy az eretnekekkel közös harang. A temető a lute
ránus templomnál van. Nem tudni, hogy meg van-e áldva, 
itt temetkeznek a katolikusok is. 

12.13.14.15. Semmi 
16.Ugyanaz a földesúr, mint a materben. 
17. Semmi. 
18. A luteránusok birtokában a katolikusoktól elfoglalt 

templom van, hogy a katolikusoké volt, nyilván bizonyít
ják a szentély és a sekrestye romjai. 

19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Ugyanaz értendő, mint a materben. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Részben katolikusok, részben eretnekek. Hogy azonban 

mindkét részen mennyien lehetnek, nem lehet tudni, 
mert a megidézés ellenére se jöttek el a plébániára. 
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A plébánia és javadalma A plébánia és javadalma 

1. 2. mint a materben. 
3. Egy hold föld van egy nyomásban, 4 pozsonyi mérős. 

Ugyancsak van egy rét, ami két kocsi szénát hoz. A há
zanként adott termény fölmegy 9 köbölre, a pénz pedig 7 
forintra. 
A többire ugyanaz, mint a materben. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: Káldi János, magyar. Ilyen helyen 
alkalmas és megfelelő. 

2.3.4. Mint föntebb. 
5. Se háza, se földje. Ahol most lakik, az egy jobbágytelek 

és-ház. 
6. Két pozsonyi mérős egy hold földet vetnek be neki a 

hívek. 6 köbölre megy fel a párbérgabona, a pénz pedig 2 
forint 25 krajcárra. 

7. Semmi. 
8. Van eretnek mester, a luteránus Benedicti Ferenc. Laká

sa jó karban van, évente bevetnek neki az eretnekek egy 
hold 5 pozsonyi mérős földet. Két helyen van rétje, ez 
két kocsi szénát terem. Készen kap 12 köböl gabonát és 
12 forintot. 

BÉB összeírása ugyanabban az egyházmegyében, megyében 
és kerületben. 

Az egyház 

1. Filia, a matertől fél órára. 
2. Templomnak csak romjai vannak, fából készített imahá

zuk van. 

A plébánia és javadalma 

1. Egyebe itt nincs a plébánosnak, mit 9 köböl gabona és 6 
forint. A többire, mint a materben. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1.2.3.4. Van katolikus mester,német, egyszerű, de becsüle
tes, plébánosa iránt tisztelettudó, kötelességei teljesítésé
ben szorgalmas. 

5. Jókarban van a lakása, a nép tatarozza, amikor szükséges. 
6. Évente egy holdat vetnek be neki és egy kocsi szénát 

kap. A termény 6 köbölre megy, a pénz 4 forintra. 
7. 8. Semmi. 

Ugyanazon a napon 

Az ugyanabban az egyházmegyében, vármegyében és ke
rületben fekvő GYIMÓT76 Ugod filiája, fél órára. A ka
tolikusoknak nincs semmiféle imaháza, templomukat a 
kálvinisták birtokolják. Nem becikkelyezett hely. A pá
pai méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr a földesúr. A 
plébánosra vonatkozóan feleltünk a maternél. 

A lakosság 

1. A nép magyar. 
2. Nagyrészt kálvinisták, vannak katolikusok is, de az 

idézésre nem jöttek át. Meghagytam a plébános úrnak, 
hogy írja össze mindkét részt. Nem tudok pontos számot 
mondani, mert még nem kaptam meg a jelentést. 

A plébánosnak itt nincs más jövedelme, mint házanként pár
bér. Ez terményben 6 győri mérőt, pénzben 3 forintot tesz 
ki. 

Stólából származó jövedelemről a maternél szóltunk. 
Van eretnek prédikátor és mester. Hogy mennyi a jövedel

mük nem tudni, mert az idézésre nem jelentek meg. 

A fentebbi napon 

BEDEGE77 község a győri egyházmegyében, tekintetes 
Veszprém vármegyében, a pápai kerületben, Ugod filiája, at
tól fél órára. 

A katolikusoknak se temploma, se imaháza nincs, míg a 
luteránusokanak és kálvinistáknak kb. 7 éve épült imaháza. 

A lakosok nemesek. 
A plébánosról és a lelkipásztorkodásról szóltunk a ma

ternél. 

A lakosság 

1. Magyarok laknak itt, részben luteránusok és kálvinisták, 
részben katolikusok. Hogy mennyien vannak nem tudni, 
nem jelentek meg az idézésre. Meghagytam a plébános 
úrnak, hogy írja össze őket. Még nem kaptam meg a 
jelentését. 

A plébánia és javadalma 

1.2. Válaszoltunk a maternél. 
3. Más jövedelme nincs, mint a párbér: összesen 4 győri 

mérő és 3 forint. 
4. Senki nem tud arról, hogy valamit elidegenítettek 

volna. 
5.6.7.8.9. mint a maternél. 

10. Nem tudni, hogy mi a jövedelme a prédikátornak és a 
mesternek, mert nem jelentek meg az összeírásra. 

1748. március 7. 
TESZÉR7 8 

község összeírása a győri egyházmegyében, tekintetes Veszp
rém vármegyében, a pápai kerületben. 

Az egyház 

1. Teszér anyaegyház, öt filiája van: Tamási, Fenyőfő, 
Szűcs, Szent Ivány és Sáágh. 

2. Itt van a Keresztelő Szent János tiszteletére 1737-ben 
épített plébániatemplom, amit megáldottak, de nem 
szentelték föl. A búcsúnapot Keresztelő Szent János ün
nepén7 8 tartják búcsúkiváltság nélkül. 

3. A templom jókarban van, alaposan megépítették a jám
borul elhunyt Erneszt József költségén, aki a méltóságos 
Eszterházi Ferenc gróf számvevője volt. 

4.5. Semmi. 
6. A templomnak 57 forint készpénze van, biztos kezekhez 

ki van adva belőle 37 forint, aminek a törvényes kamata 
pontosan befolyik. 

7. Semmi. 
8. À templomnak egyéb jövedelme nincs, mint a vasár- és 

'ünnepnapokon a hívek által jószívűen perselybe tett ado
mány. Ezekről ez ideig nem készült számadás, hiszen a 
gyertyavételre se elegendő. A plébános és a templomatya 
gondozza, a pénzt az egykulcsú templom ládában tartják. 
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9. Eltulajdonított javak nincsenek. 
10. Â  következő fölszerelése van: rezkehely, szelence a szent 

Útravaló vitelére, két színes és egy fekete miseruha, egy 
rongyos miseing, 1 misekönyv, 1 szertartáskönyv, 2 kor-
porále, IS kehelykendő. Mindezt rendben tartják. 

11. Van egy oltár, egy oltárkő, egy megáldott ép harang. A 
templom körül van az eléggé szűkös, minden oldalon nyi
tott temető, katolikusok és eretnekek vegyesen temet
keznek. 

12. Semmi. 
13. Tét Szent Kútra vezetnek évente egyszer zarándoklatot. 

Oda- és visszamenet megtartják a körmeneti rendet. 
14. Közterületen egy jó karban lévő kereszt van. 
15. Semmi. 
16. A pápai méltóságos Eszterházi Ferenc gróf úr a földesúr, 

aki alapítás címén kegyúr is. 
17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. A plébános Ritz Pál 33 éves, egyházmegyés pap. 11 éve 
szentelték, 10 éve lelkipásztor, S esztendeje van itt, előt
te 5 évet az őrsi kerületben levő Szent Péteren volt. Hit
vallást tett. Győrött végzett. Tökéletesen bírja a magyar 
és a német nyelvet. Következő könyvei vannak: latin és 
magyar Szentírás, Lachro, Sbogár, Vigand, Spanner, 
Heinpach, Phirmenios, Bárányi és az Agricultura Spiri
tuális. Joghatóságot az Istenben boldogult főtisztelendő 
Adolf győri püspök úrtól kapott. 

2. A hívekkel jól van, de a tiszttartóval nehézségei vannak. 
3. A püspöki és helynöki rendeletekhez alkalmazkodik. 
4. A szentségek kiszolgáltatása érdekében mindent megtesz, 

így aztán a plébános hanyagságából senki nem halt meg a 
szükséges szentségek nélkül, semmit nem kér a kiszolgál
tatásnál. 

5. Mielőtt a jegyeseket összeadná, háromszor kihirdeti őket. 
Hirdeti az ünnepeket és böjtöket is. 

6. Van kçnyve a kereszteltek, házasultak és halottak be
jegyzésére.8 ° 

7. A szentségházat, a szentolajokat, kehelykendőket és min
den egyebet rendben tart. Mivel nincs keresztkút, a ke
resztvizet egy faedényben szenteli meg nagyszombaton. 

8. Az Oltáriszentség előtt nem ég lámpa, remény sincs be
szerzésére. 

9. Kéthetenként újítja meg az Oltáriszentséget. 
10. Vasár- és ünnepnap 10 órakor van a szentmise. Semmi 

vita nincs e körül. 
11. Minden vasár- és ünnepnap van prédikáció. Mintegy 21 

embert térített vissza az igaz hitre az eretnekségből. 
12. A bába katolikus, felesküdött, jó erkölcsű. 
13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. Részben katolikus, részben eretnek. A 300 katolikusból 

202 a gyónóköteles, a 187 luteránusból 138 a gyónó
korú 

3. A nép tiszteli a szent dolgokat, istentiszteletre szorgalma
san eljár, a plébános iránt tisztelettel viseltetik, anyagi 
kötelezettségeit teljesíti. 

4. A kötelező ünnepeket megtartják. 
5. Gyakori a káromkodás. 

A plébánia és javadalma 

1. Van plébániaház, újonnan készült, jó állapotban. 
2. A mater és a filiák közösen kötelesek tatarozni, ha szük

ségessé válik. 

3. Más javadalma nincs a plébános úrnak, mint amit házan-
kint szoktak adni. Ez összesen 24 győri mérő és 14 forint 
készpénz szokott lenni. 

4. Egy 24 mérőre való, az uradalomtól kapott földet szok
tak bevetni a hívek a plébános részére. Az idén azonban 
elfoglalta, ezt Bittó József úr, a méltóságos Eszterházi 
Ferenc gróf úr tiszttartója. így aztán semmit nem vetet
ték a plébánosnak. 

5. Stóla a következő: keresztelésnél 6 garas, avatásnál 3 ga
ras, esketésnél 1 forint, gyónóköteles temetésénél 10 ga
ras, gyermektemetésnél 5 garas, házszentelésnél tetszés 
szerint. 

6. Semmi. 
7. Az egész plébánia évi stólajövedelme 45 forint. 
8.9.10.11.12. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmak 

1. ősei István a katolikus mester. Németül, magyarul és 
szlovénul beszél. Hitvallást még nem tett. Jól ellátja a 
dolgát, az egyházi előírásokat jól ismeri, tanítja is rá az 
iskolás gyerekeket a lehetőségek szerint. 

2. Italban ki-kihág. 
3. Tisztelettudó a plébános iránt. 
4. Mind a templomi, mind az azon kívüli feladatainak 

igyekszik eleget tenni. 
5. Nincs háza, a községnek kellene építeni. 
6. Van két hold földje kétnyomásban. Évente bevetnek ne

ki egyet őszivel. 4 győri mérős. A házanként adni szokott 
termény 14 győri mérő, a készpénz 13 forint. Ha jelen 
van a keresztelésnél, kap 1 garast, ugyancsak 1 garast az 
avatásnál, esketésnél 1 hetest, felnőtt temetésénél 5 ga
rast, gyerektemetésnél 1 hetest, virrasztásnál 7 garast. 

7.8. Semmi. 

TAMÁSI8 ' ugyanazon egyházmegyében, megyében és 
kerületben van, mint az előbbi falu, Teszérhez tartozik 
filiaként, egy órányira attól. 

2. A templom a luteránusok birtokában van. Hogy valami
kor a katolikusoké volt, kellőképpen bizonyítják a sek
restye romjai, meg a boltozatra festett Szűz Mária-kép, 
amit ez ideig se le nem vertek, se le nem meszeltek. 

3. A földesúr ugyanaz, mint a materben. 
4. A falu nem becikkelyezett hely. Van evangélikus prédi

kátor és mester. Hogy mennyi lehet a hívek száma, nem 
tudtam megállapítani, mivel a megadott időpontra nem 
jelentek meg a plébániaháznál. Meghagytam azonban a 
plébános úrnak, hogy írja össze őket és küldje meg azt 
nekem. Ez ideig azonban nem kaptam meg. 

1748. március 7. 

1. FENYŐFŐ a teszéri egyház filiája, egy órányira. 
2. Van templom, de nem tudni, hogy melyik szent tisztele

tére épült. 
3. Teljesen romos és elhanyagolt, tető nélkül. A szentély

nek megvan a boltja, itt tartják az istentiszteleteket. Ve
szedelmes azonban, minden oldalon nyitott. 

4.5. Semmi. 
6. A hívek adományából van 23 forint készpénz. 
7.8.9. Semmi. 

10. Fölszerelése: réz kehely, két miseruha, miseing, mise
könyv, szertartáskönyv, edény a szentolajok számára, két 
korporále, 3 kehelykendő. 

11. Van egy oltárkő, egy megáldott harang, kerítetlen, eléggé 
nagy temető a templomnál. 

12.13. feleltünk a maternél. 
14. Két útmenti kereszt van, jó karban. 
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15.16.17.18.19. Semmi. 
Ami a plébánost és a lelkipásztori munkát illeti, azt el
mondtuk a maternél. 

A lakosság 

1. Magyar és német nyelvű, többségében németek. 
2. Mindenki katolikus, összesen 183 lélek, ezekből 160 a 

gyónóköteles. 
3.4.5. mint föntebb a m átérnél. 

A plébánia és a javadalom 

1.2. mint a maternél 
3. Más nincs, mint amit házanként adnak. Ez összesen 13 

győri mérő és 10 forint. 
A többi kérdésre feleltünk a maternél. 

Az egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: Elek József, német és magyar, hit
vallást nem tett. A keresztény tanban jártas, gyerekeket 
erre oktatja. 

2.3.4. mint a materben, kivéve a 2. pontban említett hibát. 
5. Lakása jó állapotban van. 
6. Kétnyomásos művelésre van két hold földje, az egyiket 

évente bevetik. Adnak két kocsi szénát. A házanként adni 
szokott gabona 15 pozsonyi mérő a készpénz pedig 13 
forint. 
A többire ugyanaz, mint a materben. 

1748. március 7. 

1. SZŰCS82 helység ugyanabban az egyházmegyében, me
gyében és kerületben van, Teszér filiája, egy óra távol
ságban. 

2. Újonnan fölépített kápolnája az Erzsébetet meglátogató 
Szűzanya8 3 tiszteletére készült. 

3. Jó karban van. 
4.5.6.7.8.9. Semmi. 

10. Van egy réz kehely, miseruha, miseing, misekönyv, 2 
korporále, 4 kehelykendő. Valamennyi rendben. 

11. Van benne egy oltár, oltárkő, egy harang, az elég nagy 
temetőjében csak katolikusok temetkeznek. 

12.13.14.15.16.17.18.19. Semmi. 

Plébános 
mint a materben. 

A lakosság 

1. A nép német. 
2. Teljességében katolikus, a 197 lélek közül 134 a gyónó

köteles. 
3.4.5. mint a materben. 

A plébánia és javadalma 

1.2. Válasz a maternél. 
3. A plébános úrnak itt nincs más javadalma, mint amit 

házanként szoktak adni. Ez természetben 24 győri mérő, 
készpénzben pedig 13 forint 30 krajcár. 

4. Elidegenített javakról nem tudni. 
5.6.7.8.9.10.11.12. mint a materben. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmak 

1. Van katolikus mester, a német S char n János, hitvallást 
nem tett, jól képzett a hit elemeiben, oktatja is erre az 
iskolás gyerekeket. 

2.3.4. mint a materben. 
5. A mesternek nincs saját háza, a községnek kellene épí

teni. 
6. Se földje, se rétje nincs, hanem házanként adnak ter

ményt. Ez 9 pozsonyi mérőt tesz ki és 11 forintot kész
pénzben. 
A többire: semmi. 

Ugyanaz nap 

1. SZENT IVÂNY84 falu ugyanabban az egyházmegyében, 
megyében és kerületben, Teszér filiája, egy óra távol
ságban. 

2.3.4.5.6.7.8.9.10. Semmi. 
11. Van egy kis harangja. 
12.13.14.15. Semmi. 
16. Ugyanaz a földesúr, mint a materben. 

A plébános 

és a lelkipásztori ellátás ugyanaz, mint a materben. 

A lakosság 

1. Németek. 
2. Valamennyien katolikusok, összesen 278, ebből gyónó

köteles 176. 
3.4. mint a materben. 
5. Semmi. 

A plébánia és javadalma 

1.2. Mint a materben. 
3. A plébánosnak itt nincs más javadalma, mint amit házan

ként adnak. Ez 19 pozsonyi mérő gabona és 11 forint 40 
krajcár készpénz. 

4.5.6.7.8.9.10.11.12. mint a materben. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester, a német Terrer Illés, közepesen 
képzett, hitvallást nem tett, tanítványai nincsenek. 

2.3.4. mint a materben, kivéve az ottani kihágást. 
5. Háza nincs, a községnek kellene építeni. 
6. Más javadalma nincs, mint amit házanként kap. Ez ter

ményben 7 és fél győri mérő, készpénzben pedig 10 fo
rint. 

7.8. Semmi. 

Ugyanaz nap, mint a materben 

1. SÂGH85 község a győri egyházmegyében, tekintetes 
Veszprém vármegyében, a pápai kerületben, Teszér filiája 
két és fél óra távolságban. Ha Lovászpatonán lenne plé
bánia, alkalmasabb lenne odacsatolni. 

2. Se templom, se kápolna nincs, pedig szükség lenne rá, 
mivel semmi lelki vigaszt nem kapnak távol lévén a ma
tertől. 

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. Semmi. 
16. Földesúr ugyanaz, mint a maternél. 
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Plébános 
Válasz a maternél 

Lakosság 

1. Magyarok. 
2. Mindenki katolikus, összesen 157-en vannak, ebből gyó

nóköteles 103. 
3.4.5. mint a maternél. 

A plébánia és javadalma 

1.2. mint a maternél. 
3. Ugyancsak semmi mást nem kap a plébános, mint a pár

bért: terményben 9 győri mérőt, készpénzben pedig 3 
forint 50 krajcárt. 
A többire mint a maternél. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van katolikus mester: László Ferenc, magyar, hitvallást 
még nem tett, a keresztény tanításban közepesen jártas. 

2.3.4. Jó erkölcsű, plébánosa iránt tisztelettudó, kötelessé
geinek tehetsége szerint mindenben eleget tesz. 

5. Lakása jó állapotban van. 
6. A két pozsonyi mérős földjét a hívek bevetik őszivel. 

Van egy rétje, ami egy kocsi szénát ad. A pár bér gabona 
16 győri mérő, a készpénz pedig 8 forint. 
Stóla ugyanaz, mint a materben. 

1748. március 6. 

GYIRÓTH86 

község összeírása, amely a győri egyházmegyében, tekin
tetes Veszprém vármegyében és a pápai kerületben van. 

Az egyház 

1. Gyirót község anyaegyház, két filiája van: Románd és 
Szent László. Sikátor egyelőre sehová sem tartozik, de 
mivel Lázihoz közelebb van, azért a szentségeket a lázi 
plébános úr szolgáltatja ki. Mivel azonban a győri egyház
megyéhez és nem a főapátsághoz8 7 tartozik, azért a gyi-
róti plébániához kapcsolódik, amitől egy órányira van. 

2. A Mennybevett Nagyasszony tiszteletére épített templo
ma van, ekkor tartják a búcsúnapot is; hogy fölszentelt-e 
a templom, senki nem tudja bizonyosan. 

3. Az épület tökéletesen jó állapotban van; Istenben boldo
gult méltóságos Eszterházi Ferenc cseszneki gróf úr költ
ségén hozták rendbe. Kripta nincs. 

4.5; Semmi. 
6. 30 forint készpénze van a hívek adományából. 
7. Semmi. 
8. A hívek adományából származó bevételekről és kiadások

ról minden évben szoktak számadást tartani a plébános 
és a falu elöljárói előtt. A pénzeket a plébános kezeli, a 
pénz elhelyezésére azonban nincs meg az előírt két 
kulccsal ellátott pénzesláda. 

9. Elidegenített vagyon nincs. 
10. Van elegendő fölszerelése: két réz kehely, ugyancsak réz 

úrmutató és áldoztatókehely, öt színes és két fekete mi
seruha, két miseing, egy misekönyv, két szertartáskönyv, 
4 korporále, 12 kehelykendő. Mindez megfelelő állapot
ban van. 

11. Van két oltár, két sértetlen oltárkő, ugyancsak van orgo
na, három harang, amiből kettő biztosan megáldott, a 

harmadikról nem biztos. A temető a templomnál van, 
annyira szűk, hogy egészen a falakig kell menni a holttes
tek eltemetésével. Templomrom található benne. Részint 
sövénnyel, részint árokkal van kerítve. 

12. Semmi. 
13. Évenként két alkalommal szokott zarándoklat lenni: 

Szent István ünnepén Szent Mártonba, a másik pedig Tét 
Szent Kútra meghatározatlan napon. 

14. Három útmenti kereszt van, mindegyik megáldott, fenn
tartásukról kellően gondoskodnak. 

15. Semmi. 
16. Földesurak az Istenben boldogult cseszneki gróf Eszter

házi Ferenc méltóságos úr örökösei, alapítás és a temp
lom építése jogcímén kegyúri jogokat is élveznek. 

17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

1. Az itteni plébános az egyházmegyés Paukovics András 37 
éves, 10 éve pap, 9 éve lelkipásztor, mindig itt működött, 
hitvallást tett. Tanulmányait Győrött végezte. Perfekt 
német és magyar. A következő könyvei vannak: latin és 
német Biblia, Layman, Buzenbaum, Polyanthea 3 része, 
Calamatus 4 része, Thussianus, Faber művei, Ginther, 
Frisius művei, Cassius, Csúzi, Delaminetz, Szentek élete, 
Hortulus biblico-moralis, Concionator domesticus, Nuc
leus catecheticus. Joghatóságot az Istenben boldogult 
méltóságos Adolf győri püspök úrtól kapott. 

2. A földesurakkal és a hívekkel egyaránt jó a kapcsolata. 
3. Mind a püspöki, mind a helynöki rendeleteknek eleget 

tesz. 
4. A szentségek kiszolgáltatásánál szorgalmatos, így aztán 

az Ő hanyagsága miatt senki nem halt meg a szükséges 
szentségek nélkül. A szentségek kiszolgáltatásáért nem 
vár semmit. 

5. A házasulandókat az egyház gyakorlata szerint esketés 
előtt háromszor kihirdeti. Ugyancsak kihirdeti szorgal
masan az ünnepeket és a böjtöket. 

6. Van könyve, amibe bejegyzi a keresztelteket, házasulta -
kat és megholtakat.8 8 

7. Keresztelőkút nincs, az oltárszekrényt, szentolajokat, 
korporálékat, kelyheket tisztán tartja. 

8. Az Oltáriszentséget két-három hetenkint újítja meg. 
örökmécs nincs, de remélni se lehet, hogy valaha is le
gyen. 

9. A szentmisét a népnek megfelelő időpontban tartja 10 
óra körül, semmi viszály nincs miatta. 

10. Minden vasár- és ünnepnap van prédikáció vagy hitok
tatás. Az igaz hitre 7 embert térített vissza. 

11. A bába katolikus, jó erkölcsű asszony, esküt tett és a 
tudnivalókra ki van oktatva. 

12.13. Semmi. 

A lakosság 

1. A nép német. 
2. Mindenki katolikus; összesen 426, ebből gyónóköteles 

296. 
3. Vallási dolgokban helytállnak, a járandóságot megfizetik. 
4. A kötelező ünnepeket megtartják. 
5. Leginkább a káromkodás bűne dívik a nép között. 

A plébánia és javadalma 

1. A plébániaház jó állapotban van, kivéve a romladozó 
tetőt. 

2. Ez ideig egyedül a mater tartotta rendben a paplakot és a 
melléképületeket. Ekkora teherre azonban nem elegen
dő, így a leányegyházak segítségét is igénybe kell venni. 

141 



3. Szántóföld nincs, így nincs mit bevetni. A házanként adni 
szokott termény 37 győri mérőt tesz ki, a készpénz pedig 
32 forintot. Van egy rét, ami jelenleg öt kaszás, 15 éve 
még 10 kaszás volt, de egy részét elidegenítették. Adnak 
3 kocsi szénát és 12 öl fát. Mind a materben, mind a 
filiákon kiadják a tizenhatodot. 

4. Hogy egyéb birtokot is idegenítettek-e el, nem tudni. 
5. Megszabott stóla: keresztelésnél 5 garas, avatásnál hetes, 

esketésnél 15 garas, gyónóköteles temetésénél 10 garas, 
gyermektemetésnél 5 garast fizetnek. 

6. Semmi. 
7. A stólajövedelem évente mintegy 25 forint. 
8. A plébánia tulajdona egy kis asztalka és a Szent Mihály 

lova. 
9.10.11.12. Semmi. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1. Van mester, aki egyben orgonista is: Pem Márton. Jól tud 
magyarul, németül, csehül és latinul. Hitvallást tett, a 
saját dolgában jól képzett, a hit ismereteiben is, kellő 
alapossággal oktatja az iskolás gyerekeket. 

2.3.4. Tisztelettudó és engedelmes a plébános iránt, köteles
ségeit mind a templomban, mind azon kívül ellátja. 

5. Lakása jó állapotban van, a község tartozik gondoskodni 
javításáról,- amikor szükség van rá, meg is teszik. 

6. Két holdja van: az egyik öt, a másik két pozsonyi mérős. 
őszivel a hívek vetik be. A párbér 26 győri mérőt tesz ki, 
készpénzben 25 forintot. Kap hat öl tűzifát. Felnőtt te
metésénél 5 garast, gyermek temetésénél 3 garast, avatás
nál egy garast, keresztelésnél két garast, esketésnél egy 
máriást, hirdetési céduláért egy hetest kap. 

7.8. Semmi. 

A fentebbi napon 

1. A győri egyházmegyében, tekintetes Veszprém várme
gyében és a pápai kerületben lévő ROMÁND89 község 
összeírása. A gyiróti egyház filiája, fél óra járásnyira. 

2. Szent Mihály arkangyal tiszteletére épített templomáról 
nem tudni, hogy fölszentelt-e. Búcsúnapot Szent Mihály-
kor tartanak.9 ° 

3. A templom új, Istenben boldogult méltóságos Adolf győ
ri püspök úr költségén épült pár esztendeje. 

4.5. Semmi. 
6. 60 forintnyi készpénze ki van adva a falubelieknek, akik 

pontosan megfizetik az évi kamatot. 
7. Semmi. 
8. Évente szoktak számadást tartani a bevételekről és a ki

adásokról a plébános úr és a község elöljárói előtt. A 
pénz kezelése a templomatya gondja, az előírt duplakul
csú pénzesláda hiányzik. 

9. Senki nem tud elidegenített javakról. 
10. Jól föl van szerelve. Van egy réz kehely, áldoztató kehely 

és Úrmutató. Két miseruha, két miseing, két misekönyv, 
két szertartáskönyv, két korporálé, hét kehelykendő. 
Mindezt rendben tartják. 

11. Van egy oltár, egy oltárkő, egy megáldott harang. A 
templomnál lévő temető sövénykerítésű, elegendő nagy
ságú. 

12.13. mint a maternél. 
14. Három útmenti kereszt van, mindegyik megáldott. 
15. A méltóságos és főtisztelendő győri püspök úr a földesúr. 
16.17.18.19. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Minden pontra feleltünk a maternél. 

A lakosság 

1. A nép német nyelvű. 
2. Mindenki katolikus: összesen 316, ebből gyónóköteles 

231. 
3.4.5. mint a maternél. 

A plébánia és javadalma 

1.2. ugyanaz mint a maternél. 
3. Itt se föld, se rét nincs, hanem 3 kocsi kész szénát adnak. 

A házankénti termény 12 győri mérőre rúg, készpénzben 
pedig 12 forintot adnak. 8 öl tűzifát tartoznak hozni. 

4.5.6.7.8.9.10.11.12. mint a maternél. 

Egyházi alkalmazottak és javadalmak 

1. Van katolikus mester: Posonyi Péter, magyar és német, 
hitvallást nem tett, kötelezettségeit jól ismeri, a hit dol
gaiban közepesen jártas, az iskolás gyerekeket szorgalma
san oktatja. 

2.3.4.5. mint föntebb mondtuk a maternél. 
6. Két hold földje van: az egyiket évente bevetik, ez két és 

fél pozsonyi mérős. A házanként adott termény 20 mé
rőt, a készpénz 20 forintot tesz ki. A stóla ugyanúgy 
mint a maternél, kivéve azt, hogy a tűzifát ő maga vágja 
meg és az így elkészített fából hoznak neki hat kocsival. 

7.8. Semmi. 

A fenti napon 

1. A fenti egyházmegyében, megyében és kerületben lévő 
SZENT LÁSZLÓ9 ' község Gyirót filiája, attól fél óra 
távolságban. 

2. Az egykor Szent László király tiszteletére épített temp
lom jelenleg a luteránusok birtokában van. így a plébá
nos kénytelen az uradalmi házban tartani az istentisztele
teket. 

3. A nevezett templom hajója elhanyagolt, de a szentélye jó 
karban van. 

4.5.6.7.8.9. Semmi. 
10. A következő fölszerelése van: egy kopott kehely, 3 mise

ruha, egy miseing, egy misekönyv, egy szertartáskönyv, 
egy oltárkő, egy korporále, 4 kehelykendő. 

11. Aztán egy a luteránusokkal közös harang. A templomnál 
van a temető, amely minden oldalán nyitott, a katoliku
sok és eretnekek egyaránt itt temetkeznek. 

12.13.14.15. Semmi. 
16. Földesurai ugyanazok, mint a materé. 
17. Az evangélikusok kezén van a katolikus Szent László 

tiszteletére épített templom. A falu nem becikkelyezett 
hely. 

18. Semmi. 

A plébános és a lelkipásztorkodás 

Ugyanaz mint a materben. 

A lakosság 

1. A nép magyar nyelvű. 
2. A lakosság részben katolikus, részben eretnek. A katoli

kusok összesen 133-an vannak, amiből 84 a gyónókö
teles. 230 eretnekből 141a gyónó korú. 

3. A hívek nem nagyon szorgalmatoskodnak a misére já
rásban. 
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4. Az eretnekek gyakran megszegik a kötelező ünnepeket. 
5. Legjobban a káromkodás dívik a nép között. 

mérő és 5 forint. Lakása jó állapotban van, az eretnekek 
gondoskodnak róla. 

A plébánia és javadalma 

1.2. Feleltünk a maternél. 
3. Egyéb javadalma itt nincs a plébánosnak, mint két kocsi 

széna és a házankénti párbér: 9 győri mérő és 9 forint. 
4.5.6.7.8.9.10. mint a materben. 

11. A luteránus szektának van prédikátora, háza jó állapot
ban van, az eretnekek tartják fönn. 

12. A nevezett prédikátor ténylegesen birtokol hat holdat, 
amiből egyik évben kettőt, a másikban négyet vetnek be, 
mindegyike két pozsonyi mérős. Van két rétje is négy 
kocsi szénával. A házanként adni szokott termény 19 
nagy köböl, a készpénz pedig IS forint. 

Az egyházi alkalmazottak és javadalmuk 

1.2.3.4.5.6.7. Semmi. 
8. Van luteránus mester, Komon Pál, akinek jövedelme 13 

1. PFEIFFER J.: A veszprémi egyházmegye legrégebbi egy
házlátogatásai. 1544-1760. Veszprém 1947. 

2. PEHM J.: Padányi Biró Márton élete és kora. Zalaeger
szeg 1934. 

3. MESZLÉNYI A.: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püs
pök (1842-1849) egyházlátogatásai 1845-46-ban. 
Veszprém 1941. 

4. Veszprémi Püspöki Levéltár - Conscriptiones parochia-
rum 1726-1769. Fasc. I. No. 11. 

5. A pápai főesperesség egyházlátogatása 1698. jún. 3. és 
12. között történt Keresztély Ágost herceg, győri püspök 
rendeletére, amit Mikos Ferenc pápai főesperes végzett. 
A jegyzőkönyvet közli Pfeiffer op. cit. 121 -144. 

6. Somlószöllős. 
7. 1777-ig Győrhöz tartozik a kerület. 
8. mater: itt van a plébániatemplom, itt lakik a plébános, ez 

a plébánia székhelye, anyaegyház. Filia = leányegyház: a 
materhez kapcsolt községek. 

9. Somlóvecse. 
10. Pápasalamon. 1807-től önálló plébánia, ettől kezdődően 

vezet anyakönyveket. 
11. Az előforduló kifejezések szójegyzéke: kehelykendő -

purificatorium, kehelyabrosz - corporate, miseing - al
ba, misekönyv - missale, miseruha - casula, szertartás-
könyv - rituálé, úrmutató - monstrantia, áldoztatóke-
hely - ciborium. 

12. Márványlap, amibe vértanúk ereklyéit helyezik el, és 
amit a püspök pecsétjével hitelesít. Ezen miséznek. 

13. Antiochiai Szent Margit ünnepe július 20. 
14. Kegyuraság bizonyos terhekkel kapcsolatos jogok ül. ki

váltságok összessége, amelyek templomok vagy javadal
mak alapítóit illetve jogutódait a kérdéses javadalom be
töltésénél megületik. - A kegyúr adta a lelkész ellátásá
nak alapját jelentő ingatlant, a templom és plébánia épí-

A pápai kerület 

azon helységeinek jegyzéke, ahol jelenleg református vagy 
evangélikus prédikátor van: 

Nagy Szőlős, Kerta, Pirit, Csögle, Gergeli, Szalók, Dabrony, 
Alásony, Nyárád, Mezőlak, Borsos Győr, Lak, Dáka, Tapol-
cza Feő, Kup, Noszlop, Polány, Kovácsi, Mihál Háza, Malom
sok, Takácsi, Görsöny, Lovász Patona, Tamási, Szent László, 
Magyar Tevely, Szombat hely, Sikátor, Réde, Csere, Bánk, 
Szent Király, Bödöge, Gyimoth. 

összesen 34 prédikátor és 45 eretnek mester. 

Ezek a helységek nem lettek összeírva, kivéve Nagy Szőlős, 
Kerta, Noszlop, Lovász Patona és Szent László. A megyei 
karhatalom segítsége nélkül nem voltak hajlandók megjelen

tésénél, javításánál gondoskodott az anyagról és a kész
pénzkiadásokról, míg a kézi és fogatos munkát a hívek 
adták. Legfőbb joga: a javadalom megüresedése esetén 
alkalmas személyt ajánlhatott a püspöknek. A tényleges 
kinevezés és a beiktatás a püspök joga volt. - (BÁNK: 
Kánoni jog. Budapest, 1960. 124. §.) 

15. luteránus: evangélikus, Luther követője; kálvinista: refor
mátus, Kálvin követője. 

16. Artikuláris, becikkelyezett hely: az 1681. évi soproni or
szággyűlés kimondja a vallás szabad gyakorlatát. 
1691-ben megjelent Explanatio Leopoldiana különbséget 
tesz a nyilvános és a magán vallásgyakorlat között. Ez 
utóbbi mindenütt szabad. Mivel Magyarországon a katoli
kus az államvallás, a nyilvános vallásszabadság csak ezt 
illeti meg. A protestánsok részére a vallás gyakorlásának 
szabadságát csak bizonyos ún. artikuláris (becikkelye
zett) helyeken engedélyezi. Ilyen helyeken építhettek 
templomot, tarthattak lelkészt és csak neki fizették az 
előírt stólát. Nem artikuláris helyen a protestáns lelkész 
nem végezhetett istentiszteletet, de az Uyen helyeken la
kó hívek felkereshették lelkészüket, ott igénybe vehették 
szolgálatát, ha előbb megfizették a stólát lakóhelyük plé
bánosának. A nem-artikuláris hely protestánsai csak stó
lát fizettek a plébánosnak, de 1701-től már minden teher 
viselésében részt kellett venniök a katolikusokkal egyen
lő mértékben. A magánvallás-gyakorlat megengedett. 

17. Petrinus: egyházmegyei szolgálatban álló, nem szerzetes 
pap, világi pap. 

18. A püspök által adott megbízatás a plébánia vezetésére. 
19. Groll Adolf (1733-1743). 
20. A tridenti zsinat előírta, hogy a házasulandókat három 

alkalommal ki kell hirdetni a templomban. 
21. Mostani anyakönyvei 1796-tól vannak. 
22. Tabernaculum - oltárszekrény. Itt őrzik az Oltáriszent-

séget. 

JEGYZETEK 
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23. Háromféle olajat használnak: keresztelési, betegek kenete 
és a krizma. 

24. Lámpa itt örökmécs. 
25. A keresztvizet a régi gyakorlat szerint nagyszombaton és 

pünkösd vigiliáján áldották meg és a keresztkútban tar
tották. 

26. Az ellenreformáció korában külön dicsőséget jelent a 
megtérések száma. 

27. A gyakori csecsemőhalálozás miatt a bábának föltétlenül 
tudnia kellett keresztelni. 

28. Kölcsönös gyűlölet, veszekedés, bárdolatlan hang jellem
zi a kort. 

29. Eretnekeknek nevezik a protestánsokat. 
30. Gyónóköteles illetve gyónó korú kb. 10 éves kortól. 
31. Egy jobbágytelek kb. 24 hold föld és 6 hold rét. 
32. Párbért csak a jobbágy fizetett és csak a házasok. A falusi 

plébániák a jobbágyok egyházai voltak. A kegyúr adta az 
ingatlant, ezt a jobbágyok művelték. 

33. Száraz anyagok mérésére használt űrmérték. Szinte min
den vidéknek megvolt a maga „mérője". A mi területün
kön általában a pozsonyi (62-64 liter) és a győri mérő 
(76-80 liter) a használatos. LÉDERER E.:Régi súly-és 
űrmértékek. Századok 1923-24. 

34. A rét nagyságát a termett széna szerint jelzik. Szokták 
úgy is emlegetni, hogy hány ,»kaszás". Egy kaszás az a 
terület, amit egy ember egy nap alatt levág (kb. 1 kat. 
hold). 

35. Szertartások végzésénél a papnak (kántornak) járó tiszte
letdíj. Nagyságát püspöki előírás szabályozza. 

36. A protestáns lelkészek elnevezése. 
37. A mester (hídi magister) iskolásokat tanított, végezte a 

kántori, sekrestyési és harangozói munkát. A legtöbb 
esetben ő volt a jegyző (nótárius) is. 

38. A távolságot gyalogmenetben adja meg. Egy óra kb. 6 
km. 

39. November 19. 
40. A kerítés gyakorlati célja, hogy távol tartsa az állatokat. 

Hittani tartalma pedig: a keresztény ember halála után is 
igyekezett a templom közelében a világtól elkülönített 
helyen, megszentelt helyen lenni. (Gottes Acker). Előírás 
szerint minden katolikus temetőben nagyméretű, messzi
ről látható fa vagy kő keresztet állítanak föl. 

41. Két pozsonyi mérős: ennyi a vetőmag. 
42. A föld megművelése nyomásos rendszerben történik, az

az a föld egy része minden évben ugarnak marad. Kétnyo-
másos művelés esetén a föld egyik fele minden második 
évben vetetlen, ugar. 

43. Június 29. 
44. Lelki kiváltság. 
45. Altalános szokás a templom pénzét megbízható emberek

nek kiadni kamatra. Még főuraink is éltek ezzel a forrás
sal. 

46. Pápasalamon. 
47. Nem gyakorolhatott politikai jogokat, nem szerezhetett 

nemesi birtokot, nem lehettek jobbágyai, nem gyakorol
hatott földesúri joghatóságot, a püspöktől kapott birtok
kal nem rendelkezhetett szabadon, csak fiúágon lehetett 
a birtokot örökölni, függött a püspöktől, nem lehetett 
címere és előneve. 

48. A nagy paphiány miatt a török időkben, majd később az 
ellenreformáció idején is bizonyos egyházi teendőket vé
geztek püspöki megbízás alapján. Kereszteltek, előimád
koztak, evangéliumi magyarázatokat olvastak fel, hitok
tatást végeztek. Civil férfiak voltak. 

49. A pénzt a templom pénzesládájában tartották. Előírás 
szerint ennek két kulcsa volt: egyik a plébánosnál, másik 
a templomatyánál. így egyik a másik nélkül nem nyúlha
tott hozzá a pénzhez. 

50. Sarlós Boldogasszony - július 2. 
51. Vö 13-as jegyzet. 
52. 1717-től vannak meg az anyakönyvek. 
53. Augusztus 20. 
54. November 30. 
55. Apácatorna. 
56. A templomot kétféle áldással adhatják át rendeltetésé

nek: a püspök által végzett ünnepélyes szertartás a con-
secratio (fölszentelés), az egyszerűbb szertartás neve be-
nedictio (megáldás), amit nem föltétlenül a püspök vé
gez. 

57. Vö. 50. jegyzet. 
58. Vö. 13.jegyzet. 
59. 1545-63. Ez írja elő többek között az anyakönyvezést. 
60. Anyakönyvei 1732-től. 
61. Ma Somlóvásár hely filiája. 
62. Ma Noszlop filiája. 
63. Somlóvásár hely, Iszkáz és Pápa ebben az időben Eszter

gomhoz tartozott. 1777-ben került át Veszprémhez. 

64. 1767-től önálló plébánia. Ettől van az anyakönyve is. 
65. 1935-től önálló. 
66. Április 24. 
67. Anyakönyvek 1702-től. 
68. 1805-től önálló. 
69. Vö. 13-as jegyzet. 
70. A felekezeti ügyek kivizsgálására létrehozott intézmény, 

1721-ben kezdte meg működését. 
71. 1752-től önálló, anyakönyvei ettől kezdődnek. 
72. Június 29. 
73. Pannonhalma. 
74. Anyakönyvek 1740-től. 
75. 1779-től önálló, ettől vannak anyakönyvei. 

76. Nagygyimót. 1779-től Csót filiája, 1945-től önálló. 
77. Homokbödöge. 
78. Pápateszér. 
79. Június 24. 
80. Anyakönyve 1743-tól van. 
81. Bakonytamási. 
82. Bakonyszücs. 1772-től önálló, ettől anyakönyvez. 
83. Vö 50-es jegyzet. 
84. Bakony szentiván. 
85. Bakonyság. 
86. Bakonygyir^t. 
87. Pannonhalma. 
88. Anyakönyvek 1717-től. 
89. 1817-től önálló, ettől vannak anyakönyvei. 
90. Szeptember 29. 
91. Bakonyszentlászló. 1790-től önálló, ettől anyakönyvez. 
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DIE KONSCRIPTION DER ERZDECHANEI 
VON PÁPA 1748 

Das Konzil von Trident (1545-63) schreibt den Diözesan-
bischöfen verpflichtend vor, dass sie jedes zweite Jahr die 
Pfarreien ihrer Diözesen besuchen und die dortigen Zustände 
schriftlich aufnotieren. 

Gáspár, der Pfarrer von Egerszeg besuchte so 1554 die 
Pfarreien der Erzdechanei von Komitat Zala. Márton Biró von 
Padány (1752-62), József Bajzáth (1777-1802) und György 
Kurbély (1809-21) besuchten alle Pfarreien ihrer Diözese. 
Antal Makai (1823-25), József Kopácsy (1825-42) und Do
monkos von Zichy (1842-49) besuchten einige Dechanate. 
Die Protokollaufzeichnungen ihrer Visitationen (Visitatio Ca
nonici) sind in ausgiebigen Bänden im bischöflichen Archiv 
von Veszprém zu finden. Die Diözese erhielt 1777 ihre heuti
ge Territorialform. In diesem Jahr wurde von ihr die ganze 
heutige Diözese Székesfehérvár und die Dechanei Zalaeger
szeg abgesondert. Zu selben Zeit erhielt sie von der Diözese 
Győr die Erzdechanei Pápa und auch noch einige Pfarreien an 
der Drau von Zágráb (Zagreb). Die ganze Erzdechanei Pápa 
visitierte Ferenc Mikoy (1698). 

Die Visitationen ereigneten sich mit der Mitwirkung der 
Zivilbehörde. Zugegen war Vertreter des Komitats, sowie der 
Vertreter der Gemeinde, so dass die Protokolle bilaterale Ver
tragwirkung besitzen und auch staatlich als öffentliche Ur
kunden anerkannt sind. 

Ihr Inhalt ist meistens der folgende: sie schildern die Ge
schichte der Pfarrei, die territoriale Ausbreitung, die Bewoh
nerschaft, die Bauten der Kirchengemeinde und ihre Aufrech
terhaltung, die Kultordnung, die Dotationen und Pflichten 
der Angestellten. Gelegentlich auch der Visitation eingeleite
ten Massnahmen. Einiges von in der Gemeinde lebenden An
dersgläubigen. 

Damit der Bischof bei der Visitation gründliche Arbeit 
erreichen kann, so musste man sie gut vorbereiten. Darum 
bereitete der Dechant zeitlich vorhinein ein Referat von der 
Zustand der Kirchengemeinde, dass der Bischof sich zeitlich 
über den Zuständen informieren konnte. Eine solche Kons
cription der Erzdechanei Pápa veröffentlichen wir hier aus 
dem Jahr 1748. (Bischöfliches Archiv Veszprém. Consriptio-
nes proventuum parochiarum. Fase. I. No. 11.). 

Der Dechant wurde von der Konsription folgendenweise 
sortiert: die Kirche und ihre Ausrüstung, ihr Habe und Gut, 
Ihr Titulus, der Pfarrer und seine Seelsorgerarbeit, die Spra
che der Einwohner und Konfessionserteilung sowie Gesin
nung, die Pfarrei und ihre Dotation, die kirchlichen Angestell
ten. 

Anschrift des Verfassers: Pál Rajczi 
H-8564 Ugod 
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