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A KÁL-VÖLGY TÖRTÉNETE 
A TÖRÖK HÁBORÚK KORÁBAN 

A török hadsereg 1543 július és szeptember kö
zött véglegesen elfoglalta a Balatontól délre eső terü
leteket, majd a Budát nyugatról biztosító Esztergo
mot (augusztus 10), Tata várát (augusztus 17) és Szé
kesfehérvárt (szeptember 3.) A következő év — 1544 
elején - a budai pasa csapatai tovább folytatták a 
hódító háborút: elfoglalták Tamási, Ozora és Simon
tornya várakat. 

Az 1543. november 17-én Besztercebányán kez
dődő országgyűlésen Habsburg I. Ferdinánd király 
szinte kizárólagosan az egyházi és világi nagybirtoko
sokra hárította — a további török támadások elleni -
védelmet. A Balaton É-ÉNy-i térségében a veszprémi 
püspökre hárult Veszprém várának védelme, a Chóron 
családra a tihanyi kolostorerőd további kiépítése és 
védelme. A vázsonyi vár védelmét a Vázsonykői Hor
váth családnak volt kötelessége megszervezni, a közeli 
Szigliget a Lengyel családé volt, Hegyesdet a Mező-
laky, Rezi várát a Gersei Pethő család, Tátika vá
rát a veszprémi püspökség birtokolta és védelmez
te. A Kál-völgy fölé magasodó Csobánc várát pedig 
Gyulaffy László birtokolta és védelmezte királyi 
parancsra. 

Az 1543 nyári török támadás során a török had
sereg portyázó lovassága a Balaton északnyugati part
vidékén elérte a Kál-völgyet is, legalább is erre utal az 
a nagyarányú elnéptelenedés, amely - a legutolsó 
békeévnek: az 1542. évi állami adóösszeírásnak (dica-
lis conscriptio) és az 1543. évi dicális Összeírásnak 
differenciájából kitűnik. A négy nemesi falu elnép
telenedett. Köveskálon - ahol 1542-ben tizenkét egy-
telkes nemesi család fizetett adót — 1543-ban senkit 
sem írtak össze. Sóstókál — ahol 1542-ben három 
egyetelkes nemesi család lakott - ugyancsak nem ír
tak össze senkit, s a falu véglegesen eltűnt a későbbi 
dicális adóösszeírásokból. Boldogasszony Örs falu — 
1542-ben összeírt tizenkilenc egy telkes nemesi csa
ládjával együtt — ugyancsak véglegesen eltűnt az ál
lami adósösszeírásokból. Vele együtt eltűnt az — 
1542-ben még két egytelkes nemesi család által la
kott — Kisörs is. A Boldogasszony őrshöz tartozó 
nemesi birtokon, Kővágóörsön (Kewagoers) 1543-
ban csak a bakonybéli apátság egy telke után kellett 

1 forintot fizetni. Úgy látszik az összeírásból, hogy 
egyedül a veszprémi püspökség egyházi nemeseinek 
faluja, Kerekikál (Kerekykal) élte túl a támadást, 
s 1543-ban a nemesek továbbra is 1 forint 50 dénár 
adót fizettek. A két földesúri falu - Mindszentkál 
(Mynthzenthkalya) és Szentbenedekkál (Zenth Bene-
dekkalya) az lb43. évi dicális összeírásban nem szere
pel (szemben az 1542. évi dicális conscriptióval), 
amiből arra következtethetünk, hogy lakossága el
menekült.1 

1545. február 5-én 1. Ferdinánd király megbízott
ja fegyverszünetet kötött Mehmed budai beglerbég-
gel, majd május 22-én megkezdődtek a béketárgya
lások előkészületei. A török portyázások nyilván 
gyérültek, mert a következő dicális összeírás a lakos
ság - rendkívül gyér — visszaszivárgását jelzik. 
Helyzet a fegyverszünettől (1545) az újabb háborúig 
(1552): 1545. évi adóösszeírás szerint: az egytelkes 
nemesi falvak - Kerekikál, Köveskál, Sóstókál, 
Boldogasszonyörs, Kisörs — továbbra sem szerepel 
az adóösszeírásban. Csak a földesúri tulajdonban lévő 
falvakba tért vissza valami kevés lakosság: Mindszent-
kálón (Myntzenth Kalla) : Chóron Andrásnak egy adó
fizető és hét szegény telke volt; Szentbenedekká-
lon (Zent Benedek Kalla) : ugyancsak Chóron András
nak két adózó és négy szegény telkét írták össze; 
Kővágóörsön (Kewagoers): Horváth Péter másfél, 
Győrfi Antal pedig egy adózó telek után fizetett. 

Annak ellenére, hogy már folyamatban voltak a 
béketárgyalások Drinápolyban, 1546 nyarán a budai 
beglerbég csapatai a Balatontól délre betörtek a Ma
gyar Királyság területére, elfoglalták Dombóvárt és 
Zala vármegyéből tízezer embert hajtottak rabságba. 
Harcok dúltak Veszprém vára körül is, ezért a püspök 
és a káptalan tagjai véglegesen elmenekültek a vár
ból. A török lovascsapatok portyázásai az 1547 és 
1548. években is folytatódtak a Balaton körül.2 

Mindezeknek volt következménye, hogy az 1548. 
évi dicális összeírás szerint — az említett nemesi fal
vak mellett - a két hűbéres falut, - Mindszentkált 
és Szentbenedekkált is a törökök által felégetve és 
pusztán találták. Megjegyzendő, hogy 1548-ban 
ugyancsak pusztán és felégetve találták a dicatorok 
Henyét és Monoszlót, Szepezdet, Ecsért, Révfülöpöt, 
Herendet, Felsőtótit, Kékkutat, Lesenceistvándot, 
Szőlősörsöt, Rendest, Sáskát, Szentbereckfalvát, Ta-
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gyónt, Zánkát, Bazsit, Ereket és Ernyét.3 Az 1549 
és 1550. évi adóösszeírás továbbra sem említette a 
Kál-völgy falvait, egyedül Kővágóörsön írták össze 
Bakics Péter birtokos egyetlen adófizetésre képes 
telkét.4 A dicális összeírás adatait erősíti meg a zalai 
főesperesség második - tapolcai — vikariátusának 
1550. évi összeírása, amely szerint Mindszentkálla, 
Szentbékkála „vacant" azaz üres, lakatlan.5 

A békeszerződés ellenére, 1550 szeptemberében 
nyílt támadást hajtottak végre a Balaton északnyuga
ti térségében a török hadak. Nádasdy Tamásné 1550. 
szeptember 4-én írott levelében az alábbiakat jegyez
te meg: „Továbbá Kegyelmednek egyéb újságot nem 
irhatok, hanem hogy . . . az törökök ismét rabiának 
ide mifelénk . . . Simeg és Tadik (Tátika, Sz.) között 
ment el a had, Szent Grótba hat házat égettek, azon 
innét egy falut is elégettek, Szent Geróttul fogva 
Csányig és Szent Györgyvárig mondják hogy rablot-
tak."6 Az 1550 Őszi, majd 1551. évi szórványos har
cok háborúba torkollottak 1552 májusában. Khadim 
АД budai beglerbég csapatai 1552 május elején ost
rom alá fogták, majd június 2-án elfoglalták a térség 
legerősebb királyi várát: Veszprémet. A török csapa
tok - elsősorban a veszprémi várba befészkelődött 
török erők - további feltartóztatására 1552—1554 
között kisebb-nagyobb erősségek láncolatát építet
te ki a Habsburg hadvezetés a Bakonytól a Balatonig. 
Erődítették Pápát, Városlődöt, Sümeget, Devecsert, 
Tapolcát, Vázsonyt, Csobáncot, Tihanyt, Sziglige
tet, Keszthelyt, Zalavárt. Bár a háború tovább tar
tott az 1562. augusztus 2-i isztambuli békekötésig, a 
Kál-völgy körzetében viszonylagos nyugalom honolt. 
Két jelentősebb török támadásról van tudomásunk, 
amelyek érintették a Kál-völgy térségét is. 1554. 
november 7-én éjszaka a török csapatok siker
telen támadást hajtottak végre Tihany vára ellen. 
Ugyancsak november első napjaiban támadást 
intéztek a törökök - a Kál-völgyhöz legközelebb 
álló vár - Csobánc vára ellen is. Nádasdy Kristóf 
jelentése szerint: „És (a törökök, Sz.) váltig ostro
molták, de semmit nem tehettek nekik. Be is hágott 
volt bennük, még az virrasztónak is fejét vették a fo
kon, de az valahogy Isten ugy adta, hogy ismét ki
verték!" Az ostrom azonban úgy megrongálta a régi 
várat, hogy november 10-én egyik fala le is dőlt. Más
nap Gyulaffy László jelentette, hogy fával támogat
ta meg a falat s földet veretett közé, s egyúttal kér
te, hogy legalább húsz királyi gyalogost küldjenek 
mielőbb Csobánc várába.7 Azonban hiába volt a vá
rak védelme, 1558-ban Pesti Bornemissza Ferenc 
királyi biztos azt jelentette Tihany váráról, hogy 
„nyolc—tíz mérföldnyire a vártól minden föld a 
töröknek hódol s a (tihanyi) kapitány kevés népével 
nem merészelhet gátat vetni az ellenség portyázá
sainak és támadásainak, úgyhogy a török szabadon 
járhat-kelhet Tihany körül."8 

Mindezen veszedelmek ellenére, a Kál-völgy fal
vaiban viszonylagos visszaszivárgás mutatkozik az 
1553-1564 közti években. Miközben az említett 

nemesi falvak változatlanul lakatlanok, s nem szere
pelnek a dicális összeírásokban, a földesúri falvak
ban a dicatorok találtak valamennyi adózásra képes 
lakosságot. 
1553: 
Mindszentkál (Mindzenthkallya): a veszprémi püspök
nek két adózó telke volt,- Szentbenedekkál (Zenth-
benedekkalia): ugyancsak a veszprémi püspöknek két 
adózó telke volt; Kővágóörs (Kywagoers): puszta. 
1554: 
Mindszentkál: a veszprémi püspöknek három, Chóron 
Jánosnak pedig egy adófizető telke volt-, Szentbene
dekkál: a veszprémi püspöknek két adózó telke. Kő
vágóörs: egy adófizető telek. 
1555-1556: 
Mindszentkál és Szentbenedekkál puszta (feltehető
en a Csobáncot ért 1554 novemberi török támadás 
miatt); Kővágóörs (Kewagoewrs): a Czobor családnak 
három, Bakics Péternek egy adófizető telke volt. 
1557: 
Mindszentkál: a veszprémi püspöknek három adózó, 
egy szegény és három puszta telke volt,* Szentbene
dekkál: továbbra is puszta; Kővágóörs (Kewago 
Ewrs): a Czobor családnak 12 és fél adófizető, öt sze
gény, két zsellér telke volt, a nemeseknek három adó
zó telke volt, egy telket átengedtek a bírónak, egy 
telek pedig a Tihanyi várnak adózott. 

1558—1563 közötti hat évben dicális összeírás 
nem történt.9 A hiatus oka ismeretlen, elképzelhető, 
hogy a dicatorok nem találtak lakosságot a Kál-völgy 
falvaiban. A pusztítást azonban ebben az esetben nem 
csak a portyázó török csapatok rovására kell írnunk. 
Pusztítottak és fosztogattak a környező magyar vég
várak katonái is. 1556. szeptember 26-án Magyar 
Bálint szigligeti és fonyódi kapitány - Csányí 
Ákosnak írott — levelében Takaró Mihály tihanyi ka
pitányt vádolta azzal, hogy hajdúi úton-útfélen sar
colják, fosztogatják a föld népét. Egyenesen azzal 
vádolta Takarót, hogy nem az ellenség, a török, de a 
tihanyi hajdúk pusztították el a környező földeket. 
Szigliget körül egy Pribék Mihály nevű hajdú foszto
gatta és kínozta a falusi népet. Mikor ezt az embert 

I. ábra. A Kál-völgy földrajzi helyzete 
Abb. 1. Geographische Lage des Kai-Tales 
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1559. január elején Magyar Bálint fegyveresei elfog
ták és Szigliget várába hurcolták, Gyulaffy László 
Csobánc várából fegyvereseivel megrohanta Szigli
getet, hogy kiszabadítsa emberét - Pribék Mihályt. 
A harc során a csobánciak Magyar Bálint több 
emberét legyilkolták vagy fogságba hurcolták. Nem 
volt azonban különb Magyar Bálint sem. Károly fő
herceg 1563. januárjában azon a véleményen volt, 
hogy Magyar Bálintot haddal kellene kifüstölni vá
raiból: Szigligetről és Fonyódról. Az 1563. évi ország
gyűlés pedig Magyar Bálintot „nyilvános gonoszte
vőnek" jelentette ki, s kötelezte, hogy Szigliget és 
Fonyód várakat azonnal adja vissza a Lengyel csa
ládnak, kiktől azokat fegyverrel bitorolta.10 A hely
zetet súlyosbította az is, hogy a török csapatok 1561. 
április 17-én hajnalban rajtaütésszerűén elfoglalták 
a közeli Hegyesd várát, melyet a magyar hadaknak 
csak 1562 áprilisában sikerült visszafoglalni. A két 
zavaros év azonban jelentősen nem változtatott a 
Kál-völgy falvain. Az 1 564.évi dicális összeírás szerint: 
Mindszentkálon (Mynd Szentkalya): a veszprémi 
püspöknek három adófizető és két szegény telke volt; 
Szentbenedekkálon ugyancsak a veszprémi 
püspöknek öt és fél adózó, valamint négy szegény tel
ke volt, Choron János pedig másfél adófizető és egy 
szegény telekkel rendelkezett. Kővágóörs falu puszta 
volt.11 

1566 júniusában újra kitört a háború a törökök
kel. A Balaton térségében a török csapatok kudarcot 
vallottak. Arszlán pasa budai beglerbég hadai siker
telenül ostromolták Palota (Várpalota) várát, s ezt 
követően a keresztény — német és magyar — hadak 
rohammal visszafoglalták Veszprém várát. Az 1566. 
évi keresztény hadisikerek, majd az 1568. évi béke
kötést követő (1593-ig tartó) ,,hosszú béke" idő
szaka jelentéktelen népesedési növekedést mutatott 
be a dicális összeírásokban. Ez a viszonylagos népese
dés is csak a két földesúri faluban mutatkozott; a 
már említett nemesi falvakban a dicális összeírások 
továbbra sem mutattak ki lakosságot. 

Mindszentkál: 
1566-1567: 
a veszprémi püspöknek négy adófizető és három sze
gény, a kapornaki apátságnak pedig egy adófizető 
telke volt; 
1569—1570: a veszprémi püspöknek négy adófize
tő, négy szegény, két puszta és két újratelepített 
telke, a kapornaki apátságnak pedig fél adózó és egy 
szegény telke volt. 
1572: 
a püspökségnek három adózó, az apátságnak egy adó
fizető telke volt; 
1574; 
a veszprémi püspökségnek két adózó, két szegény, 
két zsellér, három puszta és két újratelepített telke, 
a kapornaki apátságnak pedig puszta telke volt. 
1578-1582: 
a püspöknek két adózó, hat szegény és zsellér, kilenc 

puszta telke, a kapornaki apátságnak pedig egy újra
telepített telke volt. 
1584: 
a püspöknek két adózó, hat szegény és zsellér, nyolc 
puszta telke volt; a kapornaki apátság telke puszta 
volt. 
1588: 
a püspöknek két adózó, öt zsellér és kilenc puszta 
telkét írták össze; a kapornaki apátság telke tovább
ra is puszta volt. 
Szentbenedekkál: 
1566: 
a veszprémi püspöknek nyolc adófizető, egy puszta 
és egy szegény telke, Chóron Jánosnak pedig fél adó
fizető, egy újratelepített és egy felégetett telke volt. 
1567: 
a püspöknek három adózó telke, Chóron Jánosnak 
egy adózó, két újratelepített és egy szegény telke, az 
egyházi nemeseknek pedig hét adózó, három szegény 
és két puszta telkét írták össze. 
1569-1570: 
a püspöknek öt adófizető, két zsellér, Chóron János
nak egy adófizető, négy szegény és egy zsellér, az 
egyházi (prediális) nemeseknek pedig hét adófizető 
telkét írták össze. 
1572: 
a püspöknek négy adózó telke, Chóron Jánosnak 
másfél adófizető telke volt (melyeket az összeírást 
követően a törökök felégettek.) 
1574: 
a püspöknek három adózó, öt szegény, négy zsellér, 
hat puszta és egy újratelepített telke, Chóron Já
nosnak pedig fél adózó, három szegény, három pusz
ta és egy zsellér telke volt. 
1576: 
a püspöknek két és fél, hat szegény, négy zsellér és 
hat puszta telke, Chóron Jánosnak fél adózó, négy 
szegény és három puszta telke volt. 
1578-1582: 
a veszprémi püspöknek két és fél adófizető, négy 
szegény és hat puszta telkét, Chóron Jánosnak pedig 
fél adózó és egy szegény telkét írták össze. 
1584: 
a püspöknek két és fél adófizető, hét szegény, hét fel
égetett és puszta, egy újratelepített telkét, Chóron 
Jánosnak pedig fél adózó, egy szegény és hat puszta 
telkét jegyezték fel. 
1588: 
a püspöknek két és fél adózó, hét szegény és hat 
puszta telkét írták össze; két új birtokost is beje
gyeztek: Nádasdy Kristófnak és Balassi Istvánnak volt 
a faluban egy-egy puszta telke. 

Kővágóörsöt 1566-1588 között a dicatorok nem 
írták össze -12 

Az 1568—1593 közti „hosszú béke" éveiben ter
mészetesen több török támadás érte a Balaton észak
nyugati partvidékét, ezen belül a Kál-völgy 
környékét. Az 1570 októberi török támadás - bár 
Alsóörsnél a közeli magyar végvárak katonasága 
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megverte a török csapatokat — újra végigdúlta a 
Balaton-felvidéket. 1575 júniusában is olyan hírek 
terjedtek el, hogy a fehérvári törökök a „düledező' 
Tihany várát" szándékoznak megtámadni. Hogy volt-
e támadás, nincs rá adat. Októberben viszont biztos, 
hogy harcok dúltak Veszprém és Tihany körül.13 

1593 szeptemberével újra kitört a háború : Veszp
rém várának ostromával elkezdődött a - „tizenöt
éves háborúnak" elnevezett — hadakozás. Miután a 
török hadak 1593. október 7-én újra elfoglalták 
Veszprémet, csatatérré vált a Balaton-felvidék, 
s ezen belül a Kál-völgy környéke is. A dicatorok 
1609-ig csak olykor-olykor jelentek meg. Furcsa 
módon, a háború kellős közepén - 1599-ben - újra 
összeírták az 1542 óta nem szereplő Köveskál neme
si falut. A dicajegyzék szerint kilenc nemesi család 5 
forint 50 dénárt fizetett, míg egy malom után további 
2 forint állami adót fizettek. A következő — 1600-
as — esztendőben Köveskálon újra kilenc egytelkes 
nemesi család fizetett 4 forint állami adót. Ugyancsak 
1599-ben Szentbenedekkálon két egytelkes nemesi 
család fizetett be 1 forint állami adót. Kővágóörsön 
- ugyancsak 1599-ben — 26 egytelkes nemesi csalá
dot írtak össze, melyek összesen 11 forint 85 dénár 
állami adót fizettek be.14 

A tizenötéves háború olyannyira elpusztította a 
Kál-völgyet is, hogy évtizedek múltak el, míg a lakos
ság túlélői visszatértek elpusztult falvaikba. A nemesi 
falvak továbbra is lakatlanok maradtak. A két földes
úri falu is nehezen tért magához. 

Mindszentkálon a dicatorok 1609-ben csak annyit 
jegyeztek fel, hogy püspöki birtok, de teljesen puszta 
hely. Az 1610-ben, 1611-ben, 1613-ban végrehajtott 
dicális összeírások is csak egy adófizető telkét írták 
össze a veszprémi püspöknek, s feljegyeztek még hat 
puszta telket. Nem változott a helyzet az 1618, 
1622., 1626-1627, 1635, 1638 és 1647-1648 évi 
összeírások alkalmával sem: csupán egy adófizető 
telke volt a püspökségnek a faluban. Hasonló volt a 
helyzet Szentbenedekkálon is. Itt 1609-ben a veszp
rémi püspöknek és Nádasdy Tamásnak három adó
fizető telke volt, ez a szám is évről évre csökkent: 
1613-ban már csak két adófizető, 1618-ban fél adó
fizető és kilenc felégetett, 1622-ben másfél adófizető, 
1626-1627-ben egy és háromnegyed, 1635-ben és 
1638-ban kettő, 1647-1648-ban pedig újra egy adó
fizető telke volt a püspökségnek.1 s 

A régi nemesi lakosság továbbélése csak Kővágó
örsön, vagy régi nevén Boldogasszonyörsön 
mutatható ki különböző periratokból. 1616-ban pél
dául nemes Kúti Ferenc Kővágó-, vagy Boldogasz-
szony-Örs-i 70 éves ember eskü alatt vallotta, hogy 
még annak előtte, hogy a török először „megvevé 
Beszprémet" (1552), Kisfaludról Kalmár László és 
Boldogasszony-Örsről Varga Benedek „egybe fogat
nak" és közös fogaton Tihany várához szolgáltak 
mindenkor, „de hogy mindenesteöl Kysfalud Tyhan-
hoz való lett volna, azt nem tudom."1 

1620. július 6-án Boldogasszonyörsön (Köveská
lon) nagyarányú határjárást hajtottak végre, amely 
nagyszámban örökített meg neveket és helyi adato
kat: 

„Anno Domini 1620, die 6 July. Beszprimi Püspök 
Uram eő Nagysága Erghelius Ferenc Boldogh 
Asszony Örsi határban lévő szántó földeinek kimu
tatása Szolgabíró Uram Zsarka Lukacz előtt az megh 
irt Boldogh Asszony Örsi nemes emberek áltá, úgy
mint Baliné, Zalai Georgi, Kun Péter. 
Primo. Az tanorokon (sic!) belül az utón alól öt hold 

föld egy szélben az melynek szomszédja mind 
két felől az egyház földe. 

Secundo. Egy hely ülés az melyből két hold földet 
csináltak, az melynek az falun való szomszé
dija az egyház helyi öröksége nap esetrul, 
melyben lakik Hegedüs Tamás. 

Ter. A szénégetőn belül az kőhátra dűlőben két 
öreg föld egy darabban, az melynek szomszéd
ja nap keletrül Kreti István földe, nap esetiül 
Kövesi Miklósé. 

Quar. Az Kistelekben az Nyilas megyében két hold 
egy darabban, az melynek szomszédja Tihani 
Apátur földe, nap esetrül Sóstói Bálinté. 

Quin. Az Keöpös (sic!) az csorda útra dűlőben más
fél hold vagyon, az melynek szomszédija So
mogyi Bálint földe, napnyugatról sandidke 
(sic!) Anno Domini, 1620. die 6 July Köveskáli 
határban leveő földök felöl ezen esküitek megh, 
úgymint Gulachi Tamás, Bakó Ambrus, Bechei 
Lukacz, és Chatari Gáspár. 

Primo. Az Porkoláb hegye alatt délrül egy udvarház, 
az udvarházhoz napkeletrül két puszta hely, 
azok alatt tizenhét hold szántóföld egy szél
ben. 

Secun. Az csorda ut mentében az Sédre dűlőben két 
hold egy szélben. 

Tért. Ugyanazon szélben az egyházé mellett egy hold 
dűlő föld. 

Quar. Ugyanazon földre dül délrül fölszerre egy hold, 
az melynek mindkét felől való szomszédija 
Beörffí Tomás. 

Quin. Az Makfai rétre dűlőben egy hold föld, mely
nek szomszédija Kövesi Lukacz napnyugatról. 

Sex. Az Farkasveremben két hold szántó föld az 
melynek napkeletrül szomszédija Geörffi 
Tamás, napnyugatrul Küvesi Lukacz; 

Septo. Az Farkasveremben három hold egy szél
ben, napkeletrül szomszédija Bechei Lukacz, 
napnyugatrul az egyház földié. 

8 to. Ugyanazon Farkasveremben négy hold egy szél
ben, napkeletrül való szomszédija Bechei Lu
kacz, fölszélrül Gulachi Tamásé. 

9 to. Ugyanazon Farkasveremben az falu alatt két 
hold egy szélben, az melynek szomszédja Geör-
ffí Tamás. 

Decimo. Az Horgasrét hosszában, az Örsi gyalogutban 
három hold egy szélben, szomszédja fölszél
rül Cheri Mihál földe. Ugyanezen földeknek 
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napnyugat felől az dűlőben egy hold szán
tóföld, délrül szomszédija Bechei Lukacz, 
fölszélre Gulachi Tamás. 

11. Az csorda uta alatt 4 hold föld egy szélben az 
melynek az délrül szomszédija Chatári Mihály. 
Ugyanott az Halasthóban 4 hold egy szélben, 
kettei dül az rétre, kettei alá dül délre. 

12. Ugyanazon Halastóban az egyház mellett napnyu
gat felől 2 hold szántóföld. Ugyan ott az Ku
tas Mihalie mellett napnyugat felől két hold 
szántó föld az melinek megye megyén mellette 

13. Az falu alatt 3 hold egy szélben, az melinek föl-
szélrül szomszédija Georffi Tamás, délrül 
Gulachi Tamás. 

14. Kutas Mihálé mellett napnyugatrul egy hely, az 
meliben az Sokonai Balas lakott. 

15. A hegyben egy hold parlagh szőlő meliet telekbe-
li szőlőnek hinak, napkelet felől szomszédija 
Kövesi Imre, napnyugatrul Chatari Mihály. 
Ugyan ott az rét szerben egy hold szántó föld, 
szomszédija napkeletrül Kutas Mihály. 

16. Az mező mái hegye alatt 3 hold szántó föld, 
szomszédija Gulachi Tamás, fölszélrül, délrül 
országh útja. 

17. Az öreghegyre dűlőben egy szélben 4 hold szán
tó föld, fölszélrül szomszédija Chere István, 
délrül szabad giosz (sic!) 

18. A Szőlőkuton 3 hold föld vagyon, az melyet 
Bodor Gergely bír, egyház földe vagyon mellet
te délrül. 

19. Az Sédre dűlőben az falura öt hold egy szélben, 
az melinek hármat Cheri István birja, ketteit 
Káli Mihály birja, az melinek az országh uttia 
mellette vagyon. 

20. A Séden napkelet felül Bedrei Lukacz egy hold 
föld szántó földe mellett két hold föld vagyon 
két felől. 

21. Az gyümölcskert fölött attul menő két hold va
gyon. 

22. Az Mezőmálom két hold föld, az melinek neve 
Almásföld, melyet Cheri János birja. Az rétek 
száma ugyan azon földön. 

23. Az Maksai rétre dűlőben, másfél hold rét vagyon, 
amelyet Simon Bálás bir. 

24. A Sédben harmadfél hold rét, egyiket Zalai Já
nos birja, az másikat Georgi kovács, ugyanazon 
Beszprimi Püspök Uram eő Nagysága Kali 
jobbágya. 

25. Ugyan azon Sédben napkelet felől egy hold rét, 
az meliet Sipos László bir, második Barania 
Mihálynak vagyon egy hold ugyan azon szél
ben, Zalai Jánosé mellett. 

26. Négy szeg széna rét az Horgasrét hosszában, az 
mely egy hold, Mindszentkali Zalai János két 
hold rété mellett, meliet az felül megirt Zepes-
di László bir. 

27. Vagyon ott 2 hold rét, melyet Mindszentkálon 
lakozó Zalai János bir, szomszédija napkelet 
felől Gulachi Tamás. 

28. Vagyon ott az Halastóban, az szántó földnek dű
lőiben két hold rét, az melyet Szentbenedek
káli Kis Bálint bir. 

29. Az Tötésben egy darab rét, az melynek szomszé
dija Bakó Ambrus köveskáli nemes ember, nap
nyugatrul Chere István. 

30. Sóstón felül, az ország uta alatt, egy hold rét, 
az melyet Csákány rétnek hinak, az melyet 
Simon Bálás bír."17 

Egy Kővágóörsön — 1624. december 14-én — le
zajlott „paráználkodási" perből szinte az egész falu 
névsorát és rendi hovatartozását, valamint életkorát 
megismerhetjük. A per Herman Mihály és annak 
menye, Dorottya ellen volt folyamatban, s az alábbi 
tanúkat hallgatták ki: 
1. tanú: Szalay György (50 éves, boldogasszonyi vagy 

kővágóörsi nemesember): „Egyebet nem tudok, 
hanem hallottam Mészáros Tárnástul és Nagy 
Györgyiül, hogy a fent megnevezett két sze
mélyek azt mondották: Tűzre valók vattok . . ." 

2. tanú: Csók. . . Gergelné Margit, nemes, 48 eszten
dős: „Egymás mellett feküdtek betakargat
va . . ." 

3. tanú: Koz. . . Miklós Örsi nemes, 40 esztendős. 
4. tanú: György János nemes, 56 esztendős: „Hallot

tam másoktul, hogy együtt háltak, de semmit 
nem láttam. A szökést is Herman Mihály csele-
kötte." 

5. tanú: Pakozdy György, 32 esztendős, 
6. tanú: Kántás Ádám, 49 esztendős: „Ezen kívül, 

hogy a Szakács asszony látta, hogy a menye 
csöcsit ki vonta és csókolgatta, játszado
zott . . ." 

7. tanú: Nagy György 25 esztendős: „Látta, hogy 
együtt feküttek az ágyba-, még jegyben volt 
mátkájával . . ." (Ugyanígy vallott: 

8. tanú: Mészáros Tamás 50 éves, 
9. tanú: Simon Bálintné 33 éves, 
10. tanú: Gazdagh Miklósné 32 éves, 
11. tanú: Kántás Ádámné 35 éves, 
12. tanú: Nagy Jánosné Margit 25 éves: „Hallottam 

bizonyosan magátul az asszonytul, hogy vele 
hálok, mint én Atyámfiával, vagy vétkezem 
vagy nem." Ugyanezt vallotta: 

13. tanú: Örsi Bertalan nemes, 32 esztendős, 
14. tanú: Ősze András nemes, 40 éves, 
15. tanú: Nagy János 40 éves, 
16. tanú: Szalay Péter 38 éves, 
17. tanú: Ballá Ferenc 35 éves, 18. tanú: Ballá Boldi
zsár, 19. tanú: Szalay Péterné Erzsébet 40 éves."18 

Ugyancsak érdekes dokumentum Kővágóörs falu 
családneveiről - Kun Péter kővágóörsi lakos végren
delete 1625. november 3-ról: 

„Anno Domini 1625. Die 3 Novembri. Én Kun 
Péter Boldogasszony avagy Kővágó Eörsi ki testem
ben mind időm szerint, s mind pedig nyavalyám 
szerint beteg, de lelkemben és hitömben egészséges. 
Először ajánlom az én lelkemet az Istennek markába 
és testemet az Földnek gyomrába, ideig míg onnan 
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kivétetik az utolsó napon, és mind testestől-lelkestől 
meg látom az én üdvözitő Christusomat az Ő Szent 
Attjával és az Szent Lelkivel és az több Szentekkel 
egyetemben az ő Szent Országába mindörökkön ott 
élvén és örvendezvén azokkal egyjetemben. 

Annak utána teszek illy Testamentumot : Hogy az 
én részem az Jószágban valami vagyon, hagyom Fe
leségemnek Margitnak, birja mig él, maga mellett az 
kit akar tartani, tartsa és birják egyenlő képpen, ha 
az vőnk Vörös János együtt tür vele, egyjütt vegyék 
hasznát. Egyéb féle marha is minden mi vagyon, 
övék. Vagyok adós Biró Uramnak Szarka Lukátsnak 
tizedfél forinttal, Uki János Uramnak huszonharmad-
fél forinttal, Kövesi Orbán sógoromnak négy forint
tal. A megholt Farkas Imrének szántóföldekre zálog 
pénzzel nyolc forinttal. Szalaj Péternek 16 Garassal. 
Veszprémi Püspök Erghelius Ferenc Urammal a Re
keszbéli másfél hold földet, holtom után birja fele
ségem, ha akarja Püspök Uram, hanem az én földem 
mellé álljon feleségem, az ő holta után az Atyafiaké 
legyen. Vallom Tutorul (gondviselőül, Sz.) Szegény 
Feleségem mellé jámbor fő Uraimat Uki János uramat 
és Szarka Lukács uramat. Tettem ez Testamentumot 
illyen tisztességbeli jámbor Nemes Uraim előtt: 
Sóstói Bálint, Kövesi Orbán Esküitek Szála várme
gyében, Farkas János, Diskay Imre, Nagy Máté. Ké
rem is hogy holtom után ő Kegyelmek ezen megha
tott Testamentumomat megerősitsék pecsétekkel. 

Datum in Possessione Nobili Boldogasszony ali
ter Kővágó Eörs. Die et Anno Suprascriptis. 

Urbánus Keővesi juratus in Cttu Zaladiensis (L. 

Valentinus Sostoj juratus in Cttu Zaladiensis (L. 
S.)"19 

Kővágóörs falu lakosságáról - neveikről és rendi 
hovatartozásukról értékes dokumentum a fent 
említett Kun Péter özvegyének, Diskai Margitnak 
1629.április 18-án írott levele: 

„Én az néhai Kun Péternek meghagyott özvegye, 
Diskai Margit asszony vallom ezen Levelemnek rendé
ben, hogy én ez mostani időnek alkalmatosságához 
képest, de kéváltképpen az kenyérnek szükségéért 
vöttem magamhoz Uki János uramtól 4 ezüst 
Gréczi tallérokat és 125 pénzeket. Az mely meg neve
zett pénzért adtam Ő Kegyelmének zálogul az Ecsér 
Hegyen lévő másfél hold szőlőmet, az mellyett Sail 
SzőÜőnek hinak, mely szőllőnek Fölszérlől való 
szomszédgya Farkas János, napnyugatról Ecséri La
zámé, délrül Györffi Mátyás gyermekei. Ez megneve
zett szőllő vagyon Szála vármegyében. Adtam penig 
illen okokat, hogy mikoron Én vagy utánam, akikre 
ez jószág nézne, meg akarnák vennyi vagy akarnák 
váltani, . . . nem különben, hanem hasonló pinzt 
tartoznak eő Kegyelmének adni, az minémü pénzt 
nekőnk adott. Ez nevezett Szőlőre penig mivel hogy 
az én megholt Szegény Uram, Kun Péter kért volt 
Uki Jánostól 23 magyar forintot, melly 23 forintot 
egyben számolván, ez mostani nékem adott pinztt, 
tészen egy summának: 29 magyar forintot és 65 

pintz. Minek bizonyságára és erősségére adom az je
len való levelemet illen bizonyos személyek előtt, 
ugy mint Sóstai Bálint Uram, Szalavármegyének Es-
kütt Birája, Boldogasszony aliter Kővágóörsi prédi
kátor Kassai Huszár András, nemes ember Gyarmati 
Gergely Jánosiba lakozó Bakonyi György és Pápán 
lakozó Marcus Sándor Nemes Személyek előtt, és 
ugyan ezen Személyeknek pecsétjeikkel megerő
sítvén. Ezen Kővágóörs Die 18 Április Anno 
1629."20 

Egy esztendő múlva már Kun Péter özvegye, Dis
kai Margit végrendelkezett: „Anno 1630 Die 29 De-
cembris. Mi Sóstói Bálint, Küvesy Orbán, Tsopaly 
Torma István Deák, e Szent Szála vármegyének Es-
küttyei, Adjuk mindeneknek emlékezettyekre az 
kiknek illik, hogy mielőttünk az néhai Kun Péternek 
meghagyott özvegye, Diskai Margit tészen ilyen 
(. . .) egészséges állapotyában lévén. Hogy ütet az ő 
Attyafiai hozzájok nem vévén, ő pedig öreg ember 
lévén, magátul elégtelen, hogy magát táplálhassa, 
hanem az ő nyomorodott fejét kölletett fogni az ő 
Vejéhez, Wörös Jánoshoz-, azért valamint az ő Isten
ben el nyugodott Attyafiai s Ura hattá, ő is hasonló
képpen hadgya minden javait, akármik légyenek azok, 
ennek a megnevezett Wörös Jánosnak az Jószágon 
kivül, valami házi eszköz lenne avagy költség, az há
zat is penig az mellyben laknak, mellyet Szegény 
Megholt Urával együtt építettek, azt is neki hagyom, 
mint szintin megholt Uram is hattá; ha penig az Uram 
Attyafiai is az házból ki akarnák küldeni Vörös Já
nost, különben ki ne küldhessék belőle böcsü nél
kül, hanem az ő erejeket meg böcsüljék és igy küld
hessék ki belőle, az böcsü penig Vörös Jánosnak 
adassék. Ez vallás tételben jelen voltak Totty Neme
sek Zabó János, . . . Jakab, Zabó László. Datum in 
Possessione Boldogasszonyfalva aliter Kővágó Eörs, 
in Cttu Zaladiensis, Anno et Die Supra narat. Urbá
nus Küvesy juratus (L. S.), Stephanus Torma jura
tus (L.S.)"2 Í 

Az 1630. évben Zala vármegye összeíratta a job
bágyi és egytelkes (adóköteles) nemesi portákat a vár
megyében, s így a Kál-völgyben is. „Az mostani utol
szor való reticicatio (sic) szerént találtam Szám sze
rént az hódulatlan (azaz a töröktől hódolatlan, Sz) 
portákat az Battyáni Uram Eő Nagysága . . . 6 és fél 
portáján kivül: Szentbenedekkállya mindenestül port. 
2, gr. 1., Mindszentkállya mindenestül port. 1, gr. 
1." Azaz Szentbenedekkálon kettő- és Mindszent-
kállon egy jobbágy portát találtak az összeírok. A 
két földesúri falunak egy-egy nap volt a Jabor gra-
tuitus"-a, azaz a közeli végvárakban végrehajtandó 
kötelező ingyen munkája. 

A Kál-völgyben és környékén lévő nemesi falvakat 
névszerint írták össze, megjelölve, hogy az illető 
egytelkes nemesi család milyen összegben (dénár
ban megjelölve) volt köteles fizetni - az 1595:5. 
te. által — az egytelkes nemesekre kivetett állami 
adót, a „taxát" (taksát): 

308 



Boldogasszony EÖrs. 
Kövesi Orbán juratus (megyei esküdt), Sóstói Bálint 
juratus (megyei esküdt): adómentesek," Eösze Péter 
V. . ., Zalai György : 40 dénár,- Zalai Simon: 15 dénár,-
Diskai Imre: 32 dénár; Katona Vince: 32 dénár; Bodó 
István: 25 dénár« Somogyi Mihály: 20 dénár,- Nagy 
Barnabás: 32 dénár,- Bogdán László: 40 dénár; Kocsis 
Balázs: 40 dénár* Győrffy Lukács: 40 dénár,- Bartas-
si Tamás:40 dénár,- Eösze András: 35 dénár. 
Köveskálly: 
Vecsei Lukács: 25 dénár,- Vecsei Ambrusné: 32 dénár,-
Kövesi Miklós: 20 dénár,- ugyanott zsellérek (ibidem 
Inquillini): Csatári Balázs: 10 dénár; Csatári Mihály-
né: 15 dénár. 
Z. Benedek Kallia (Szentbenedekkáli nemesek): 
Pálffy János vármegyei bíró (Juratus Cttis) adómen
tes, Domián István: ? dénár; Szabó Pál: ? dénár-, Kun 
Lukács:? dénár.22 

1636-ban - az 1542 óta elhagyottan és romokban 
heverő - Sóstókál faluban adásvétel történt. Nemes 
Janka János tagyoni lakos a maga és gyermekei (Pé
ter, István, Gergely, Kata és Ilona) nevében megjelent 
a veszprémi káptalan előtt, s elhagyott nemesi kúriá
ját 70 magyar forintért eladta Baka Simonnak és gyer
mekeinek. A kúria szomszédsága volt: keleten az el
hagyott utca, délen Nemes Mihály elhagyott kúriája, 
nyugaton és északon pedig Galasi Imre és Ferenc 
elhagyott kúriája (udvarháza.)23 Értékes helyi ada
tokat tartalmazó adásvételi szerződéseket kötöttek a 
következő esztendőkben. 1636 januárjában — a már 
említett - Kun Péter özvegye, Diskai Margit vissza 
akarta váltani az - 1629. április 18-án - Uki János
nak zálogba adott szőlejét, melyet a zálogos igen el
hanyagolt, s azt értékromlás fenyegette: 

„Vitézlő nemes és böcsületes Uki Ferenc 
Uramnak, Római Császár és Király Urunk Ü Fölsége 
Lovas edgyik fő szolgájának adassék kezébe. (Uki 
Ferenc feltehetően Uki János fia lehetett, Sz.) 

Nemes és Vitézlő becsületes Uram, Kegyelmedért 
és Kegyelmednek minden lölki és testi javaiért Isten
hez való áhitatos szívbéli imádságomat ígérem és aján
lom. Isten Kiegyelmedet jó egészségben sokáig éltes
se, Szegény árva nyomorodott özvegy fejem busitás-
ban nagyban vagyok a zálog szőlő miatt; immár több
re sem engedik mondván, hogy az is az kit szegény 
megholt Uram Báttyám és Kegyelmed adott másfél 
Foréntot, romlott pedig az szőlő, mert most is bevá-
gatlan vagyon, rut pedig, gazos. Hanem avagy Kegyel
med vegye fel az pénzt, mellyet Györffi Lukács kö
tött egy csomóba, és adott kézbe, hogy adja Kegyel
mednek Kezébe. Avagy micsoda titkon való dolog 
tart ellent benne, hogy az szőlő így ekképpen idegen 
kéznél függ. Kegyelmed Uram vagy maga jő alá avagy 
szolgáját küldgye bizony az adós levéllel, hogy 
szakadgyon egyszer vége, ne aggaztállyák szegény 
fejemet tovább felöle, Kegyelmed is nyughassék fe
lőle. Másképpen is utánna lesznek törvény szerint is, 
ha különben Kegyelmed nem engedi, válaszra várok 
Kegyelmedtül. Isten tárcsa Kegyelmedet javaiba. 

Boldogasszony avagy Küvágó Eörsön költ. Die 29 
Januári Anno 1636. 

Istent imádom én Diskai Margit, néhai Kun Pé
ternek meghagyott özvegye."24 

A törökökkel elcsendesült harcok és a viszonylagos 
békeévek láthatóan kedveztek az adásvételeknek, el
sősorban a Kál-völgy nemesi falujában, Kővágóörsön. 
1637-ben a veszprémi káptalan előtt Kálmán Mihály 
a maga és veje (Bósa László) nevében kővágóörsi ne
mesi kúriájának (udvarházának) felét és annak tar
tozékait örökre eladta nemes Sinka Ilonának és fér
jének, az „agilis" (azaz nem nemes, de felesége jogán 
nemesi jogokat élvező) Rendesi Tamásnak. Az eladott 
kúria szomszédja keleten a közút (via publica), délen 
a Szűz Mária tiszteletére épült templom, északon a 
királyi közút (via regia publica), nyugaton pedig 
rétek. 

Néhány évvel később, 1644-ben Márton Jánosné 
Pósa Kata a maga és gyermekei (Farkas, István, Fe
renc, Mihály, Márton), továbbá Pósa Anna és annak 
gyermekei nevében örökre eladta kővágóörsi nemesi 
kúriáját (udvarházát) Kövesi Vincének, annak nejének 
és testvérének, illetve annak fiának: Vincének. 

A ház eladások mellett - a nemesek között -
földek eladásával is találkozunk. Keresztes János öz
vegye Kozma Erzsébet - 1657-ben a veszprémi káp
talan előtt — örökre eladta nyolc és fél hold kővágó
örsi szántóföldjét Nagy Istvánnak, Mátyásnak és Bá
lintnak.2 s 

A viszonylagos békeévek a vidék legértékesebb 
termékének, a bornak fokozatos termelését és keres
kedelmét is fellendítették. A veszprémi káptalan két 
kál-völgyi birtokán rendszeresen beszedte a bortize
det. 1638-ban Mindszentkálon hét vödör bort, Szent-
benedekkálon pedig kilenc vödör bort szedtek be a 
jobbágyoktól. (Egy „vödör" vagy „cseber" („tina") 
42 és fél liternek felelt meg.) A káptalan a beszedett 
bor jelentős részét eladásra Bécsbe szállíttatta. A szál
lítást is a szentbenedekkáli és mindszentkáli jobbá
gyoknak kellett elvégezniök. 1645-ben a káptalan a 
sümegi várban tartott úriszék elé idézte a két falu 
jobbágyait, s azzal vádolta meg őket, hogy a Bécsbe 
szállított bort megdézsmálták. A kihallgatás során a 
mindszentkáliak nem tagadták, hogy útközben ittak 
a borból, de azt tagadták, hogy a megivott bor helyé
be vizet öntöttek volna a hordóba. 

Az értékes szőlőbirtokokkal sok volt a probléma, 
a zavaros időkben a köveskáli nemesek — a veszprémi 
káptalan birtokából — több szőlőt erőszakkal lefog
laltak és műveltettek. 1650-ben a veszprémi káptalan 
felkérésére a vasvári káptalan megbízottai 1650. jú
lius 4-én vizsgálatot tartottak Szentbenedekkálon és a 
környező összes káptalani birtokon, hogy tisztázzák 
a birtokok és az ott élő jobbágyok hovatartozását. 
A vizsgálat során a következő kérdéseket kellett tisz
tázni: Hány jobbágya volt régen a káptalannak az 
illető faluban? Most hány puszta hely van, hol vannak 
telkek, kik a szomszédok, meddig tart a telek; kié 
most, illetve hány hold a szántóföld, a rét, van-e 
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olyan puszta hely, amely régen a káptalané volt 
vagy most az övé, meddig tart a határ?2 6 

Sok gondot okozott a - jobbágy és nemesi lakos
ságnak egyaránt — a környező magyar végvárak kato
naságának gyakori erőszakoskodása. 1656. novembe
rében nagy perpatvar alakult ki a keszthelyi, a szigli
geti, csobánci, vázsonyi magyar és tót hajdúk hatal-
maskodásai miatt. A köveskáliak vallomása szerint a 
vázsonyi hajdúk bejöttek a faluba, s főzni kellett 
számukra a házaknál. Miután nem elégedtek meg a 
falusiak főztével, több háztól bort, tyúkot, disznót 
vittek el, aki nem akart adni, azt megverték, elker
gették a háztól. A kővágóörsi nemesek is panaszt tet
tek, hogy a vázsonyi vár hajdúi ugyancsak megszáll
tak a faluban. Semmibe vették a nemesi kiváltságokat: 
minden háznak főzni kellett számukra, s miután itt 
sem voltak megelégedve, bort, disznókat és malaco
kat vettek el, sőt még teheneket és borjakat is elvit
tek.27 

1658. június 5-én Bárány Tamás Zala vármegye 
szolgabírája összeírást készíttetett a kál-völgyi falvak 
jobbágy portáiról. Ezek szerint: Mindszentkálon 
(Mindszent Kallia) volt: két ekés jobbágy, két negyed
telkes jobbágy és néhány zsellér; Szentbenedekkálon 
(Szent Benedek Kallia): három ekés jobbágy, három 
negyedtelkes jobbágy és két zsellér család élt. A 
nemesi Boldogasszonyörsön (Boldogh Asszony): két 
negyedtelkes jobbágyot írtak össze.28 

A földbirtokkal rendelkező nemesek között gyako
ri volt, hogy anyagi szorultságukban zálogba vetették 
földjüket, vagy zálog fejében kölcsönöket adtak. Mi
vel a káli nemesek egy része is katonáskodott a kö
zeli magyar végvárakban, előfordult, hogy török rab
ságba kerülvén, hirtelen jelentős pénzösszegre volt 
szükségük „fejük szabadulásáért." Egy Veszprém 
várában szolgáló — innét elszármazott — személynek 
még az apja zálogosította el birtokát az 1630-as 
években Köveskálon, török fogságba estével, „feje 
szabadulásáért." Negyven esztendő után a fia igyeke
zett a zálogba vetett birtokot visszaváltani 1676 
januárjában: „Én, Kandikó Gergely Nemes Személy 
Veszprémben lakozó adom ujabban emlékezetül 
mindeneknek, kiknek illik, ez levelemet rendiben: 
Hogy az én Atyám, Kandikó Mihály ez előtt való 
esztendőkben, melynek lehet negyven esztendeje el
kerülhetetlen szükségéért, feje szabadulásáért, rabsá
gáért adott volt zálogban Bakasi Istvánnak, Bakoni 
Gergőinek négy hold szántóföldet, egy hold rétet, 
mellyeket én is újabban zálogosétottam, ily okon 
hogy vagy magam vagy maradékom, vagy valamely 
közeléb való Attyafi az kinek jussok volna - kivált
hassák. 

A zálogosétott jószágnak szomszédai napnyugat-
rul Damakos Ferenc Biró Uram szántófölde, napkelet-
rül Kúti Benedek szántóföldei és Bakoni Gergői föl
dei, ugyan azon földeken fordulnak meg Kandikó 
Gergői földei. . ., délrül Kövesi Tamás földei. . . lm 
ezek az böcsületös személyek Küvágó-Eörsiek: Sza
bó Mihály, Szálai Miklós, Kun Márton Ságon lakó, 

ki akkor Küvágó Eörsön lakott, Bárány Tamás és 
Györffi Lukács előtt atta az pénzt, mostan ujabban 
zálogosítottam az alább felsorolt emberséges embe
rek előtt: Diskai András, vicebiró, Sáry János, 
Győrffy Máttyás Szála Vármegye Esküttyei, Kúti 
Benedek, Bődéi Mihály, Nagy János, Tési János 
Uraimék előtt, mellynek nagyobb bizonságom attam 
ez zálognak való Levelemet Pöcsét és kezevonyások 
írásával megerősítvén. Anno Ezer Hatszáz Hetven 
Hatban Január 19 napján, Költ Küvágó aliter Boldog
asszony Eörsön. 

Kandikó Gergely (X) Coram me Francisci Domo
kos."29 

Zálogosítottak el birtokot más okból is: „Anno 
1677 die 17 Mensis Februári. Én Kun Márton adom 
tudtára ez levelemnek rendiben mindeneknek akiket 
illet, hogy attam Kövessy Tamásnak öt hold földet 
zálogban, bizonyos summe, úgymint nyolc talléron, 
melyek (t. i. a földek, Sz.) vannak az Kettes Hegyes 
Kü alatt, egyik mellett napkelet felül Kövessy Vince 
földei vagyon, az másik mellett napnyugaton Győrffy 
Mátyásé, harmadik vagyon Cser alatt Kövesi Vince 
földe reá dül napkeletrül, napnyugatrul az Egyház 
földe . . ., az Kettei Kigyóskün, az egyik Csonka ut 
mellett, az másik Köveskuti útban vagyon, Domokos 
Márton földe napkeletrül, napnyugatrul Ambrus kö
veskáli . . ." (itt a záloglevél megszakad.)30, Egyesek 
még az egyháztól is vettek földet zálogba. így 1671-
ben Kővágóörsön (Köwago-Ers) Zárka Lukács a tiha
nyi apátságtól bírt zálogban három „helyt", azaz tel-
ket.3f 

A XVII. század utolsó harmadában — az 1660-
1680-as években - a Balaton vidéki falvak — így a 
Kál-völgy falvai is - saját földesuruk mellett, a békes
ség kedvéért adót fizettek a török hatóságoknak is. 
Egy későbbi — 1700 decemberében készült — össze
írás szerint egyaránt fizettek a nemesi falvak és a job
bágyfalvak. Kővágóörs armalista nemesei csak a török 
államkincstárnak (a szultánnak) fizettek személyen
ként 6 krajcár fejadót (harácsot). A köveskáliak — 
akik valamennyien ugyancsak ármálisos nemesek és az 
evangélikus felekezethez tartozók voltak - ugyancsak 
a „szultánnak" fizettek fejenként 6—6 krajcár 
fejadót. A két jobbágyfalu közül Mindszentkál — 
amely eredetileg a veszprémi püspökséghez tartozott 
— a fehérvári Huszejn agának fizetett 60 forint adót, 
de szultáni fejadót nem fizettek. Természetesen csak 
keresztény földesuruknak robotoltak, a töröknek 
nem. Szentbenedekkál is a fehérvári Huszejn agának 
fizetett 20 forintot, s keresztény földesuruknak — a 
veszprémi püspöknek — robotoltak csak. Az össze
írás megjegyezte, hogy a két jobbágy falu lakosai ka
tolikusok voltak.32 

A XVII. század végének török háborúi jelentéktelen 
mértékben érintették a Kál-völgy térségét. Az 1664. 
évi török támadáskor a török-tatár hadsereg egyik 
hadoszlopa Palota váránál gyülekezett, majd Veszp
rém várát délről elkerülve, Vázsony, majd Csobánc 
várai alatt vonult Tapolca felé. A hadjáratban részt-
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vevő Evlia Cselebi török világutazó ebben a hadosz
lopban vonult, s leírása szerint Csobánc vára is ,,. . ..a 
németek kezén volt . . . égig érő magas hegytetőn, 
igen erős, négyszögletű vár volt ez. Mikor a mi hadse
regünk elvonult mellette, ötven ágyúlövést tettek. A 
vár bástyáit és ormait keresztes zászlók díszítették." 
A török csapatok nem támadták meg Csobáncot, s el
vonultak Tapolca mellett is, amely „nagyon erős pa-
lánka" volt.33 

A szentgotthárdi vereség (1664. augusztus 1) után 
a török hadsereg egyik része — az előbb említett had
oszlop - ugyanezen az útvonalon vonult vissza Pa
lota vára felé. Harcokról ebben az esetben sem tettek 
említést a források. 

Az 1683. nyári - Bécs ellen indított utolsó -
török támadás valószínűleg még ennyire sem érintette 
a Kál-völgyet és kornyékét. A bécsi vereség után a 
török hadsereg gyors ütemben vonult vissza a Dunán
túl ezen részéből. 1687 novemberében a közeli Palo
ta (Várpalota) várát is átadták a török csapatok a csá
szári hadseregnek, majd 1690. április 13-án az évekig 
körülzárt kanizsai vár török őrsége is kapitulált. Ezzel 
a Balatonvidékről végleg elvonult a török hadsereg, 
s a másfélévszázados török háborúk kora örökre 
elmúlt e vidék felől. 

Az országhatár déli vidékén még folytak a harcok 
a török hadsereggel, mikor 1696-ban a királyi kincs
tár már megkezdte a felmérést, az állami adóalap 
összeírását. 
Köveskál: egy telkes nemesek birtoka, 19 és fél hold 
szőlőjük 246 akó bort terem (Egy magyar akó = 
53,4 1.) A községben más falubelieknek is volt 
birtoka. 

Л APÁTI HEGV A HENYE 

2. ábra. A Kál-völgy falvai. 
Abb. 2. Döríc im Kai-Tal 

Kővágóörs: egytelkes nemesek birtoka, 22 és 
fél hold szőlejük volt, amely 189 akó bort termett. 
Mindszentkál: a veszprémi püspöknek kilenc jobbágy-
és zsellér családja lakta a falut, összesen 55 hold 
szántóföldet müveitek meg. Ezenkívül volt még 6 és 
háromnegyed hold szőlejük, amely 54 akó bort ter
mett. Nemeseknek és más faluból valóknak is volt 
szőlejük a falu határában. 
Szentbenedekkál: több földesúr birtoka, a 24 job
bágy- és zsellércsaládnak összesen 141 hold szántó
földje volt. 15 hold szőlejük 230 akó bort termett.34 

A nemesi falukat a régi egytelkes nemesi lakosság 
lakta. Egy 1690. decemberi adásvételi szerződésből 
Köveskál falu számos lakójának neve ismert: 

„Anno 1690 Die 4 December. Én, Kővágóörsön 
lakozó Kovách Mártony és feleségem Kovách Kata 
asszony és fiunk Kovách Jancsi adjuk tudására 
minden rendbéli Nemes és Nemtelennek, kiváltkép
pen Fő- és Vice Ispány Uraiméknak, és minden Tör
vényszékben Uraimnak, hogy Nemes Szála Vármegyé
ben Köveskáli Hegyen az mi vér szerint való öcsénk
nek, ugyanazon Köveskálon lakozó Nemes néhai 
Kovách Mihálynak és feleségének Kantás Dóri 
asszonynak . . . 48 tallérért . . . mely szőlőkhöz való 
pinczéjével adgyuk Ő Kegyelmének, mely szőlőnek 
szomszédgya napkeletrül Szalaj Márton és Pálfi Bene
dek, délrül Damakos András, napnyugatrul Darnaj 
Lörincz Nemes Uraim szőlleje vagyon . . . Levelünk 
íratott illyen böcsületes Nemes és emberséges 
emberek előtt, úgymint Nagy András, Vörös István, 
Barbély György, Barbély Mihály, Darnaj János nemes 
uraimék előtt és Henyei prédikátor Pattyi Mihály 
uraink előtt, régi magyar országunk Törvényé szerint 
pöcsétünk nem lévén hanem kezünk köröszt vo-
nyásunkkal meg is erősítettük. 

Körmendi István köveskáli prókátor."35 

A török háborúkat követő és a kuruc 
szabadságharcig terjedő mintegy másfél évtized — a 
dicális összeírások adatai szerint — jelentős fejlődést 
mutatott. Az 1700. decemberében végzett összeírás 
szerint a két egytelkes nemesi faluban a helyzet az 
alábbi volt: 
Kővágóörs. egytelkes nemesi falu, 14 egész sessio 
(telek) lakott volt, a lakosság az evangélikus feleke
zethez tartozott. Volt 60 hold szántóföld (egy hold 
kb. 600-1800 négyszögöl volt.), 20 „kaszás" rét 
(egy „kaszás" kb. 880—2040 négyszögöl volt), to
vábbá 16 „kapás" szőlő. (Egy ,,kapás" kb. 200—410 
négyszögöllel volt egyenlő.) 
Köveskál: egytelkes, armalista nemesek faluja, három 
sessio (telek) volt lakott, egy sessio pedig puszta,- a 
lakosság a kálvinista felekezethez tartozott. Volt 40 
hold szántóföldjük, 10 kaszás rétjük, 70 kapás szőle
jük, 4 hold erdejük és egy elhagyott vízimalmuk. 

A hűbéri jobbágyfalvakban az alábbi volt a hely
zet: 
Mindszentkáll: birtokosa a vesíorémi püspök volt; 
hat egész- és két fél sessio (telek) volt lakott, a lakos
ság katolikus volt. Volt 100 hold szántóföldjük, 30 

311 



kaszás rétjük, 9 kapás szőlejük és 20 hold erdejük. 
Volt a faluban egy - puszta, lakatlan - nemesi ses-
sio (telek) is. 
Szentbenedekkál (Szentbékkálla): birtokosa 
ugyancsak a veszprémi püspökség volt; tíz egész job
bágy sessio (telek) és egy nemesi sessio volt lakott; a 
lakosság katolikus volt. Volt 50 hold szántóföldjük, 
40 kaszás rétjük, 60 kapás szőlejük és 5 hold erde
jük. Kisörs: Eszterházy Antal birtoka, 12 hold szán
tófölddel, 3 kaszás réttel, 72 kapás szőlővel és 6 hold 
erdővel.36 

A fenti felmérést követő esztendőből - 1701. ok
tóberéből — Köveskálról ismerünk egy záloglevelet, 
amelyben a falu több lakójának neve, illetve a falu 
helynevei szerepelnek: „Nemzetes Vice Ispány Uram! 
Kénszerittetvén alázatos suplicatiom által ilyen 
ügyemben alázatosan folyamodnom, tudnillik, azon 
esztendőben, meUyben az Török Bécs városát novis-
simit meg szállotta (tehát 1683-ban, Sz.), Szent 
György ünnepi napja tájban az én édes apám, most 
Szegvárott lakozó Kovács Benedek, az köveskáli 
hegyen, Szála vármegyében, fölszélrül Darnai János, 
alszélrül Domokos András szőleik között való egy 
hold őstül maradott szőlőt, melynek fele jure san-
quinis (a vár jogán, Sz.) engemet illet, ugyan megirt 
Köveskállon, Szála vármegyében fölszélről az falu
nak közönséges, úgymint Köveskálnak az ivó kuttya, 
alszélről az üdőben (. . .) falunak Szabad élő közön
séges gyöpit (sic!) között lévő egy egész curialis ős
tül maradott puszta helyét, mindennemű hozzá tar-
tozan dókkal edgyütt, Sóstói pusztában vagy ( . . . ) 
Szalavármegyében lévő portionatis Kővágó aliter Bol
dog Asszony Eörsön is, fölszélrül ugyanazon megirt 
Kővágó Eörs falu kuttya, alszélrül országutya szom
szédságokban is, egy nemes házhelyet cum omnibus 
suis appertinitiis egy testvér öccsének néhai Kovács 
Mihálynak 23 tallérig zálogban,- mely jószágok közül 
az megirt köveskáli hegyen lévő szőllőtt, melly ugyan 
Szála Vármegyében atta el örökben az emiitett öreg-
bik Kovács Mihálynak az fia Mihály, Köveskálon, 
Szála vármegyében lakozó Pálffy Benedek, 236 tallé
ron. Mivel pedig mindazon nevezett (. . .) az fél rész 
engemet illet mint igaz vért, alázatosan kérem Kegyel
meteket, hogy (. . .) azon jószágok iránt egy bizo
nyos terminust (. . .) ami engemet azon jók közül 
illet (. . .) Anno Domini 1701 Die 6 Oktober (. . .) 
Kovács Mihály."37 

A KÁL-VÖLGY TÖRTÉNETE 
A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC 

IDŐSZAKÁBAN (1703-1711) 

Károlyi Sándor generális kuruc hadai 1704 ja
nuár közepén — Pozsony felől - nyomultak be a Du
nántúlra, a pápai, veszprémi, tihanyi, vázsonyi vég
várak katonáinak hívására. A kuruc csapatok — harc 
nélkül — megszállták a Dunántúl középső területeit. 
Áprilisra a császári hadak kiűzték a kurucokat a Du

nántúlról, de júniusig még kétszer hatoltak be 
Rákóczi hadai a — „végzetes föld"-nek, „terra 
fatális"-nak nevezett — Dunántúlra. Hosszabb időre 
csak 1705 novembere és 1709 szeptembere között 
uralták újra a Dunántúlnak középső részeit — a 
Balaton, a Zala és Rába folyók, a Bakony és a Sió 
közti területet. 

A Balaton északnyugati térségében, a Balaton-fel
vidéken egyetlen alkalommal jelentek meg harcoló 
csapatok: 1707. február 25—26-án. Rabutin de Bussy 
császári tábornok hadteste — a Pálffy-vértesezred ré
szei, a Salm-, a Tollet-, a Virmond-, a Neuburg-, az 
Althan- és a Thürheimb császári gyalogezredek, a dán 
Harboan-, Osten-, Maltzan- és Endom gyalogezredek 
(összesen 1466 gyalogos és 895 lovas), valamint a 
Nehem császári lovasezred szerb huszárai — Székes
fehérvár, Balatonkenese, Vázsony, Balatonfüred útvo
nalon törtek előre délnyugati irányba. A császári had
test egyik hadoszlopa a Veszprém és Tapolca közti 
úton nyomult előre, másik hadoszlopuk pedig azon az 
ősi úton, amely Köveskálon át vezet Tapolca felé. A 
közelgő veszedelem elől a nép — elsősorban a falusi 
nemesség — a közeli Csobánc várába menekült. 

1707. február 25-én a császári csapatok Hegyesd 
felől megjelentek a csobánci vár alatt, mire a várban 
lévő kuruc katonák — kiknek parancsnoka Szász 
Márton vicehadnagy volt — ágyúlövéseket adtak le a 
várhegy alatt vonuló császáriakra. A várból leadott 
ágyúlövések, valamint az a hír, hogy a környék ne
messége - sok értékével - a várba menekült, arra 
késztette a császári csapatok egyik parancsnokát, 
Kreutz ezredest, hogy rohammal elfoglalja a kis hegyi 
várat. 

A vár őrségét a kuruc Domonkos Ferenc ezredé
ből való harminc gyalogos hajdú látta el Szász Márton 
vicehadnagy parancsnoksága alatt, helyettese Dóczy 
Péter uradalmi tiszttartó volt, az Esterházy-család 
familiárisa, ugyanis a várat 1669-ben a Gyulaffyak-
tól Esterházy Pál vette volt meg. A várban lévő ku
ruc hajdúk mellett — a várba menekült nemesi csalá
dok fegyverbíró férfiai közül — harminc ember ugyan
csak fegyvert fogott. A vár fegyverzetéhez tartozott 
két darab kétfontos vastarack és egy ötcsövű sereg
bontó ágyú, két mázsa lőporral. A császári katonák 
néhány ágyúlövést adtak le a várra, majd három ol
dalról, három rohamoszlopban indultak előre a mere
dek hegyoldalakon. Miközben felfelé kapaszkodtak, 
veszteségeik nem voltak, ám mikor a Várhegy fenn
síkjára értek, a plató délnyugati felében álló vár védői
nek puska- és ágyútüzébe kerültek. A császári 
katonák beásták magukat a várral szemben elterülő 
fennsíkon, majd petárdával berobbantották a vár 
kapuját. A rohamra induló császári katonák már-már 
betörtek a berobbantott várkapun, mikor Kreutz ez
redest homlokon találta egy puskagolyó. A vár fa
lára csak egy császári katona jutott fel, de a védők őt 
is a mélybe taszították. A vár védői ekkor kirohantak, 
s véres kézitusában verték le a hegy tetejéről a császá
ri katonákat. Mivel a puskaporuk már elfogyott, 
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kövekkel megrakott szekereket zúdítottak le a mere
dek hegyoldalakon a menekülő katonák után. A 
támadó császáriak a jelentések szerint mintegy 350— 
370 embert vesztettek halottakban és sebesültekben. 
A vár védői súlyos veszteségeket szenvedtek el, hősi 
halált halt Szász Márton vicehadnagy is.38 

Mindössze ennyi tudomásunk van a kuruc hábo
rúknak a környéken lezajlott eseményeiről. Két esz
tendővel később - 1709. nyarán - a császári hadse
reg nagyerejű ellentámadása véglegesen kiszorította a 
kuruc hadakat a Dunántúlról. 

A háború befejezésének esztendejéből, 1711-ből 
egy adásvételi szerződést ismerünk Kővágóörsről. 

„Én, Bors Györgynek unokája, Kun Márton 
Leánya Kun Ilonka attam tudomásra az kiket illet 
ezen levelemnek rendiben, hogy én itt Küvágó avagy 
Boldog Asszony Eörsön levő néven nevezendő egy fél 
ház helemet, az mely Nemes Hely, az mely hivatta
tik Bors helynek, mely vagyon az Szent Egyház 
alatt, melynek szomszédságában napnyugot felől 
Eősze András, és napkelet felül ugyanazon Bors hely
nek az felé, az mellett Dörögdön lakózó Kandikó 
Péter vérszerint való Atyámfia bir,- mely fél helemet 
attam el Örökös áron az ugyan itten Küvágó avagy 
Boldogasszony Eörsön lakozó Bósán Istvánnak és 
feleségének Kovács Erzsébetnek negyvennyolc tallé
rokon. 

Anno Küvágó Eörs 28 Október 1711. Ezen ember
séges emberek előtt föl is vétetik: Kövesi Tamás, 
Lakos István, Eőszi András, Bankó Gergői, Bankó 
Jankó. Diskaj Ferenc Nemes Szála Vármegyének Vice 
Szolgabírója. (L. S.)"39 

Néhány héttel később - 1711. november 23-án -
Zala vármegye „általános összeírást" („Conscriptio-
nes Universales") rendelt el, amely rendkívül értékes 
adatokat tartalmaz az összeírt falvakról: 

Köveskál: 
Kis János biró (vagyona nincs összeírva), 
Győrfi Gáspár: 4 „vonyós" ökör, 2 fejős- és 2 meddő 
tehén, 3 juh; termése: 10 pozsonyi köböl búza, 2 
köböl árpa, 12 pozsonyi akó bor; másnak adósa 150 
forinttal. (Nemes) 
Nagy János: 2 vonyós ökör, 2 fejős- és 2 meddő 
tehén; termése: 8 pozsonyi köböl búza, 1 köböl ár
pa, 11 akó bor,- másnak adósa 100 forinttal. (Nemes) 
Páhi Benedekné: 2 vonyós ökör, 1 fejőstehén-termé
se: másfél pozsonyi köböl búza, 50 pozsonyi akó 
bor,-
Szigeti Mihály: 4 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 1 tinó; 
termése: 9 pozsonyi köböl búza, 4 köböl árpa, 16 
pozsonyi akó bor-, másnak adósa 100 forinttal. 
Szigeti István: 4 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 2 tinó, 
1 juh-, termése: 11 pozsonyi köböl búza, 8 köböl 
árpa, 25 pozsonyi akó bor-, másnak adósa 28 forint
tal. 
Nagy Miklós: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén; termése: 
egy pozsonyi köböl búza, két köböl árpa; másnak 
adósa 36 forinttal. (Nemes.) 

Borbély György: 7 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 2 tinó, 
8 juh; termése: 9 pozsonyi köböl búza, 8 köböl ár
pa, 30 pozsonyi akó bor; másnak adósa 15 forinttal. 
A pestisjárvány miatt a faluban nyolc gazda halt 
meg. 
Kővágó örs: 
Miser György bíró (vagyonát nem írták össze) 
Rusa István: 4 vonyós ökör, 3 fejőstehén, 1 tinó, 5 
juh; termése: 11 pozsonyi köböl búza, 7 köböl árpa, 
36 pozsonyi akó bor; másnak adósa 60 forinttal. 
Ságvári György: 1 fejőstehén, 1 tinó, 22 juh; termése: 
7 pozsonyi köböl búza, 7 köböl árpa, 25 pozsonyi 
akó bor,- másnak adósa 22 forinttal. 
Lakos Ferenc: 4 vonyós ökör, 1 fejőstehén; termése: 
5 pozsonyi mérő búza, 6 mérő árpa, 15 pozsonyi akó 
bor,-másnak adósa 45 forinttal. 
Bárány György: 2 vonyós ökör, 1 fejőstehén; termése: 
6 pozsonyi mérő búza, 10 mérő árpa, 13 pozsonyi 
akó bor; pénze van: 20 forint; másnak adósa 20 fo
rinttal. (Nemes) 
Kövesi Péter: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 1 tinó; 
termése: 13 pozsonyi mérő búza, 7 mérő árpa, 15 
pozsonyi akó bor; másnak adósa 20 forinttal. 
Bárány Benedek: 3 vonyós ökör, 1 fejőstehén; termé
se: 3 pozsonyi mérő búza, 25 pozsonyi akó bor; 
másnak adósa 75 forinttal. (Nemes.) 
Molnár István: 4 vonyós ökör; termése: 5 pozsonyi 
mérő búza, 5 mérő árpa, 15 pozsonyi akó bor; más
nak tartozása 22 forint. 
Boka Péter: 2 vonyós ökör; termése: 6 pozsonyi mérő 
búza, fél mérő árpa, 10 pozsonyi akó bor; másnak 
adósa 35 forinttal. 
Győrffy Ferenc: 4 vonyós ökör; tartozása másnak 60 
forint. (Nemes) 
Gerencsér Márton: 1 fejőstehén. 
Béri Pál:3 vonyós ökör, 1 fejőstehén. 
Domokos Sámuel: 4 vonyós ökör, 1 fejőstehén, 47 
juh; termése: 8 pozsonyi mérő búza, 10 mérő árpa, 
28 pozsonyi akó bor; másnak adósa 45 forinttal. 
Bárány Ferenc: 5 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 45 juh; 
termése: 12 pozsonyi mérő búza, 9 mérő árpa, 30 
pozsonyi akó bor. (Nemes.) 
Diskay Ádám: 3 vonyós ökör; termése: 50 pozsonyi 
akó bor. (Nemes.) 
Bárdos János: 1 toklyó; termése: 15 pozsonyi akó 
bor. 
Kanyar Mihály : termése : 5 pozsonyi akó bor. 
Somogyi János: 2 fejőstehén; termése: 12 akó bor. 
Nyitrai Mihály: 1 fejőstehén; termése: 12 akó bor; 
másnak adósa 43 forinttal. 
Molnár Márton: 3 vonyós ökör, 1 fejőstehén, 1 juh; 
termése: 8 pozsonyi mérő búza, 2 mérő árpa, 11 
pozsonyi akó bor. 
Lakos Márton: 2 vonyós ökör, 1 tinó; termése: 12 
akó bor;pénze van:42 forint. 
Molnár Benedek: 2 vonyós ökör, 1 fejőstehén; ter
mése: 8 pozsonyi akó bor. 
Bödey Ferenc: 1 fejőstehén, 1 kaptár méh; termése: 
11 pozsonyi akó bor; tartozása 15 forint. 
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László István: 2 vonyós ökör, 1 kaptár méh; termése: 
2 pozsonyi mérő búza, 3 pozsonyi akó bor,- tartozása 
15 forint. 
Molnár János: 2 vonyós ökör, 1 meddő tehén, 1 tinó; 
termése: 6 pozsonyi mérő búza, 3 mérő árpa, 19 
pozsonyi akó bor. 
Pákay Mihályné: 2 vonyós ökör, 1 fejőstehén, 32 
juh,- termése: 9 pozsonyi mérő búza, 23 pozsonyi akó 
bor, tartozása másnak 48 forint. 
Kis Örsi György: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 2juh, 
3 kaptár méh,- termése: 13 pozsonyi mérő búza, 6 
mérő árpa, 12 pozsonyi akó bor; tartozása másnak 34 
forint. 
Tóth Györgyné: 2 vonyós ökör, 1 fejőstehén; termé
se: 4 és fél pozsonyi akó bor; tartozása 38 forint. 
Kapocsi Ferenc: 1 fejőstehén; termése: 3 akó bor. 
Borbély Mihály: vagyontalan. 

A községben a pestisjárvány miatt 25 gazda halt 
meg. 
Mindszen tkállya : 
Molnár Mihály: 4 vonyós ökör, 1 juh, 8 kaptár méh; 
termése: 12 pozsonyi köböl búza, 4 köböl árpa, 15 
pozsonyi akó bor; tartozása másnak 60 forint. 
Varga István: 4 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 2 tinó, 
5 juh, 2 kecske; termése: 16 pozsonyi köböl búza, 20 
köböl árpa, 34 pozsonyi akó bor. 
Laki Gergely: termése 10 pozsonyi akó bor. 
Molnár János: 4 vonyó ökör, 1 fejőstehén; termése: 
9 pozsonyi köböl búza, 2 köböl árpa, 12 pozsonyi 
akó bor; tartozása másnak 40 forint. 
Molnár György: 1 fejőstehén, 2 meddő tehén; termé
se: 13 pozsonyi akó bor; pénze van 30 forint. 

A faluban a pestisjárvány miatt 4 gazda halt meg. 
Szentbékálya: 
Varga György bíró (vagyonát nem írták össze) 
Salamon Ferenc: 7 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 3 tinó, 
3 juh; termése: 27 pozsonyi mérő búza, 10 mérő ár
pa, 20 pozsonyi akó bor; pénze van 30 forint. 
Vas János: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén; termése: 12 

pozsonyi mérő búza, 6 mérő árpa, 20 pozsonyi akó 
bor. 
Nagy Jakab: 8 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 2 tinó, 
4 kaptár méh; termése: 25 pozsonyi mérő búza, 8 
mérő árpa, 20 pozsonyi akó bor; másnak adósa 15 
forinttal. 
Varga András: 7 vonyós ökör, 2 fejős- és 2 meddő 
tehén, 3 tinó, 9 juh, 5 toklyó; termése: 35 pozsonyi 
mérő búza, 12 mérő árpa, 30 akó bor; másnak adósa 
100 forinttal. (Nemes.) 
Süllye Mihály: 4 vonyós ökör, 1 fejőstehén, 7 juh; 
termése: 7 pozsonyi mérő búza, 9 mérő árpa, 20 akó 
bor; adóssága másnak 36 forint. 
Pálfi János: 2 vonyós ökör, 1 fejős- és 1 meddő tehén, 
2 tinó, 1 juh; termése: 7 pozsonyi mérő búza, 3 mérő 
árpa, 25 pozsonyi akó bor; másnak tartozik 45 fo
rinttal. 
Istvándi Gergely: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 1 tinó; 
termése: 6 pozsonyi mérő búza, 3 mérő árpa, 16 
pozsonyi akó bor; másnak tartozása 15 forint. 
Hidlós Gergely: 2 vonyós ökör; termése: 10 akó bor; 
tartozása másnak 15 forint. 
Salamon Gergelyné: 2 vonyós ökör, 2 fejőstehén; ter
mése: 12 pozsonyi mérő búza, 13 pozsonyi akó bor; 
tartozása másnak 57 forint. 
Jankó István: 4 vonyós ökör, 2 fejőstehén, 1 tinó, 
1 juh; termése: 18 pozsonyi mérő búza, 7 mérő árpa, 
25 pozsonyi akó bor; tartozása 7 forint. 
Búza Lőrinc: 1 fejőstehén, 2 kaptár méh; termése: 
4 pozsonyi mérő búza, 20 akó bor, pénze van: 30 fo-
forint. 
Kovács György: 4 vonyós ökör, 2 fejőstehén; termése: 
6 pozsonyi mérő búza, 16 pozsonyi akó bor; másnál 
lévő adóssága 76 forint. 

A faluban a pestisjárvány miatt 10 gazda halt 
meg.40 

Az összeírásban a jobbágyokat és az egytelkes ne
meseket nem különböztették meg, a nemesek első 
külön összeírását csak 1716-ban hajtották végre. 
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CSABA VERESS D. 

GESCHICHTE DES KÁL-TALES II 

Unsere Studie ist eine Fortsetzung der im vorjährigen 
Jahrbuch erschienenen Publikation, die sich mit der Ge
schichte der Dörfer im Kai-Tal von der Zeit der Landesnahme 
der Ungarn an bis zu Beginn der türkischen Besatzung (bis 
1542) besheäftigt. 

Diese Studie handelt über das Leben der Dörfer im Kai-
Tal vom Beginn der türkischen Herrschaft (1543). Obwohl 

das sich hinter dem Balaton erstreckende Kai-Tal von den 
Türken nicht okkupiert war, ist auch dieses Gebiet durch die 
ständigen Angriffe der türkischen Armee zerstört und verö
det worden. Der vollen Zerstörung hat der im Jahre 1684 
begonnene Befreiungskrieg ein Ende gnommen. Die Wie
dergeburt, die Neuherstellung dieses Gebietes begann ab 
1710, d. h. nach dem türkischen Feldzug und dem darauf
folgenden Rákóczi-Frciheitskriege. 
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