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9. 10) stehen den Verzierungen der ii; 
Dowalton—Loch und Repov gefundenen 
Kasserollen nahe.4 9 

Den Hügel in Kemenesszentpéter ha
ben wir unmittelbar nach der Freilegung 
auf die Wende des 1. und 2. Jahrhunderts 
datiert.53 Die Bearbeitung des Funde
materials hat die Richtigkeit unserer 
Datierung bestätigt, man könnte sie 
vielleicht mit den ersten Jahrzehnten 
des 2. Jahrhunderts ergänzen Das Waffen
material könnte auch auf früher datiert 
werden, aber die verbrannten, deformier
ten Bronzegeschirrbruck-stücke weisen auf 
ein späteres Datum hin, obwohl es nicht 
immer gelungen ist, aus diesen Detaillen 
genau auf den originellen Zustand zu 
schliessen. 

Von dem pannonischen Fundematerial 
stehen die Bestattungen in Kemenes
szentpéter und Kálóz am nächsten zuein
ander, mit dem Unterschied, dass in dem 
Hügelgrab in Kemenesszentpéter kein Wa
gen begraben war. Wagen, Waffen und 
reiche Bronzegeschirrbeigaben wurden 
auch in Inota gefunden.5s In Kemenes
szentpéter fehlte nicht nur der Wagen, 
aber auch das Pferd, obwohl beim Verstor
benen auch Sporen gefunden wurden. Es 
könnte sein, dass der Tote im Kemenes-
szentpéterer Hügel zu der leitenden 
Schicht seines Volkes gehörte, aber es 
war nicht dessen Führer. Die Überreste 
des Mannes vom höchsten Rang dieser 
Gemeinschaft ist wahrscheinlich im 
höchsten (2,6 m hoch), noch nicht frei
gelegten grossen Hügel am Rande des 

römischen Weges in Kemenesszentpéter 
zu suchen. 

Im Zusammenhang mit Katzeidorf hat 
O. Urban den germanischen Charakter 
eines Teiles der dortigen Hügelgräber 
hervorgehoben.59 Ohne in der Frage des 
Ethnikums (ob germanisch oder keltisch) 
der Bestattungen in Kálóz, Keme
nesszentpéter u. ä. endgültig Stellung zu 
nehmen 6 0 - 6 1 , müssen wir erwähnen, dass 
es in Pannonién Wagen-Bestattung, wie es 
für die Eravisken charakteristisch war, 
westlich von Kálóz, Inota keine gab, doch 
die Waffenbeigaben zeigen ihre allgemeine 
Verbreitung unabhängig vom Gebiet des 
Stammes, sie kommen also auch bei den 
Eravisken, Boien, Azalen und ausserhalb 
des Reiches vor.6 2"6 3 

VERESS D. CSABA A KÁL-VÖLGY TÖRTENETE 
III. rész 

A KÁL-VÖLGY TÖRTÉNETE 
1712-1792 KÖZÖTT 

1. Gazdasági és társadalmi 
helyzet a kuruc háború 
befejezésétől az úrbérrendezési 
törvényig. ( 1 7 1 1 - 1 7 6 9 ) 

A török háborúkat és a Rákóczi
szabadságharcot követően, az 1710-
es évektől a Kál-völgyben is — mint 
az egész országban — fokozatosan 
helyreálltak a feudális társadalmi és 
gazdasági viszonyok. A veszprémi 
püspökség és káptalan újra visszakap
ta a XIV. század közepe óta uralt bir
tokait: a püspökség Mindszentkállát 
(1715: ,JPossessio Mindszent Kállya 
Episcopatus Wespremiensis") és 
Szentbékkálla birtokot, melyen azon
ban az Acsády-családdal osztozott 
(1715: „Possessio Szent Bekallya 
Episcopatus Wespremiensis et Famí
lia Acsády"); a veszprémi káptalan 
pedig a hajdani Kiskált vagy Kisfalu-
dot. (1715: „Possessio Kisfalud Ca-
pituli Wespremiensis." Egyidejűleg a 
Bécsben működő Neoaquistica Com-
missio — a birtokjog okleveles igazo
lása és a birtok értékének 10%-ára rú
gó „fegyverváltság" lefizetése után — 
megerősítette jogaiban és birtokában 
a két ősi kisnemesi falu: Köveskál és 
Kővágóörs nemesi családjait (1715: 
possessio Kővágó Eörs, Nobilium 
Bárányi, Domokos, Eösze, Sotaj, 
Györffi et Kis Eörsy.") 

A Kál-völgy hűbéres falvai 
1714-1767 között 
Mindhárom hűbéres faluban - Mind-
szentkállán, Szentbékkállán és Kisfa
ludon — megtaláljuk a késői feudaliz
mus („a második jobbágyság") há
rom jellegzetes paraszti rétegét: a 
,,colonus"-t (a telkes jobbágyot), a 
^ibertinus"-t (a szabadost) és az „in-
quilinus"-t (a zsellért). 

Mindszentkállán (possessio Mind
szent Kállya Episcopatus Wespremi
ensis") az 1711. november 23-i vár-

1. ábra. A Kál-völgy földrajzi helyezte. 

megyei összeírás óta jelentős változás 
nem volt. Csupán egy család (Laki 
Gergely) tűnt el 1714-ben. Az 1714. 
évi Zala vármegyei Általános Össze
írás (Conscriptio Universales) a falu
ban ekkor még csak két csoportot 
különböztetett meg: négy családot 
(Molnár János bíró, Molnár György, 
Molnár Mihály és Varga István) ,,hos-
pites"-nek nevez. Ezek ebben az év
ben még nem voltak örökös job
bágyok, hanem szabad költözési jog
gal bírtak és „árendát" fizettek, azaz 
úrbéri kötelezettségeiket (kilenced, 
robot, ajándékok) meghatározott 
pénzösszegben váltották meg földes-
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uruktól, a veszprém püspöktől. Mind 
a négy család házzal bírt (3. osztályú, 
azaz igen egyszerű kivitelben). Az 
1714. évi összeírás csak az állatál
lományukat közölte; művelt föld
jeikről csak az 1711. évi, majd az 
1715. évi összeírás közölt adatokat. 
Az adatok szerint Molnár János bí
rónak egy, Molnár Györgynek két 
tehene volt, Varga István birtokában 
pedig két tehén és két ökör volt; Mol
nár Mihálynak nem voltak barmai. 
Az 1714. évi megyei összeírás szerint 
a faluban négy zsellér (,jnquihnus'') 
család is élt. Ezek nem szerepeltek 
az 1711. évi összeírásban. Úrbéri 
földjük nem volt, s házzal sem ren
delkeztek, csak néhány haszonálla
tuk volt: Molnár Miklós (2 tehén), 
Gerencsér István (egy tehén), Bíró 
János (egy tehén), Balogh János 
(semmi).1 A következő évi várme
gyei és nádori összeírásokban már 
észlelhető az egységes — és kedvező 
helyzetet jelentő — ,Jiospes" álla
potból való szétválás a kedvezőtle
nebb „colonus" (telkes jobbágy) és 
,Jibertinus" (szabados) irányokban. 
Az 1715. évi két összeírás jól érzékel
teti ezt a folyamatot. Az 1715. jú
lius 23-i vármegyei Általános Össze
írás adatai szerint az előző évi négy 
, Jiospes" család „libertinus" (szaba
dos) jogi állapotba került. Ez azt je
lentette, hogy a földesúri szolgálta
tásoktól részben vagy egészben men
tesítve voltak, s a használatba vett 
földért pénzben fizettek a földes
úrnak továbbra is. Az összeírás fel
sorolta megmunkált földjeiket: Mol
nár János (előző évben volt bíró): 
6 pozsonyi mérő (Cubulus Posoni-
ensis) gabonát termő szántófölddel 
(egy pozsonyi mérő = 62,53 liter 
volt, s egy magyar holdon 2 mérőt 
számoltak) és J kaszás (Falcator) 
réttel (egy szekér szénát 2 kaszás 
rét); Molnár György ugyancsak 6 
mérőt termő szántófölddel, 3 ka
szás réttel és 6 kapás szőlővel rendel
kezett.) Egy kapás szőlő másfél akó 
bort termett; egy akó = 54 literrel 
volt azonos. Molnár Mihály 9 mérős 
szántófölddel és 3 kaszás réttel ren
delkezett. A legvagyonosabb Varga 
István volt, aki 15 mérős szántóföld
del, 5 kaszás réttel és 6 kapás szőlő
vel rendelkezett. Jelentős vagyonra 
tett szert az új bíró — az előző év
ben még zsellér sorban lévő — Molnár 
Miklós, aki 10 mérős szántófölddel, 
4 kaszás réttel és 2 kapás szőlővel 
bírt 1715-ben. Az 1714. évi össze
írás zsellérei közül mindhárom csa
lád megvolt: a Bíró és Balogh család 
továbbra is nincstelen volt, de Ge
rencsér István 3 kaszás réttel és 4 
kapás szőlővel rendelkezett. 

Az 1715. szeptember 9-i nádori 
összeírásban már kialakult mindhá-

2. ábra, A Kál-völgy falvai. 

rom paraszti réteg Mindszentkállon : (i 
a legkedvezőbb helyzetben lévő ,Дь В 
bertinus" (szabados) volt: Varga 1st- v 
ván, Gerencsér István (akinek va- s< 
gyoni helyzete nem vál tozot t a júliusi V 
összeírás ó t a ) , s egy újonnan megjele- a: 
lent családfő: Borsi János (aki való- к 
színűleg iparos volt, mert föld- ö 
jei nem voltak.) „Colonus" , azaz 1 
telkes jobbágy volt - akik úrbér- h 
rel t a r toz tak a földesúrnak (го- К 
b o t , ki lenced, census, a jándék): Mol- n 
nár György , Molnár J ános és Molnár SÍ 
Mihály. Nincstelen zsellér soron csak b 
Bíró János marad t . A zsellér Balogh é: 
J ános az öszeírásban már nem szere- о 
pel. Megjegyzendő, hogy az 1715 h 
júliusi és szeptemberi összeírásokban h 
egyaránt szerepelnek olyan szőlőbir- M 
tokosok Mindszentkál lán, akik nem ö: 
a faluban, hanem távolabbi fal- к 
vakban-városokban lak tak: Hör- h 
váth J ános zsellér Kékkú t ró l (12 ka- c: 
pás szőlővel), továbbá Devecserről n 
Bánfi György (7 k . ) , Bakos Gergely ál 
(3 k . sz.) , Orsi István (4 k . sz.), G ö - h 
rög István ( 3 k . sz.) , Pápáról : Tobak (. 
Ferenc (7 k . sz.) , Kovács Pál (9 k . h 
sz.) , Kalauz János (3 k . sz.) , Varga к 
Gáspár (5 k . sz.) , Lakatos Mihály V 
( 1 0 k . sz.) , Szűcs István (7 k . sz.) , T 
Kovács Mihály (8 k . sz.) , Csiszár Mi- t< 

hály (3 k . sz.) , Kovács István (8 k . 
sz.) , Szűcs Sámuel (3 k . sz.), Szűcs 
János (12 k . sz.) , Szijjártó J ános 

on : (6 к . sz.), D o b o s György (6 k . sz.) , 
,4i- Borbély János (7 k . sz.) és Tardi Ist-
Ist- ván (2 k . sz.) Szentbékkálla (,,Pos-
va- sessio Szent Bekallya Episcopatus 
usi Wespremiensis et Familiae A c s á d y " ) : 
île- az összeírás nem választotta szét a 
iló- két uraság jobbágya i t . Az 1714 . évi 
ild- összeírásban már nem szerepelt az 
zaz 1711-ben még összeírt Süllye Mi-
tér- há ly , Hidlás Gergely, Búza Lőr inc , 
ro- Kovács György és Salamon György
től- n é . ,JJospes"-i minőségben mindösz-
nár sze há rom családot írtak össze: Bor-
sak bély András bíró ( 3 . osztályú házzal 
)gh és 2 tehénne l ) , Salamon Ferenc ( 2 . 
ire- osztályú házzal és 6 ökörrel és 2 t e -
15 hénnel) és Vas János (3. osztályú 

)an házzal, 6 ökörrel és egy tehénnel.) 
sir- Művelt földjeik csak a következő évi 
em összeírásban szerepeltek. Ugyanak-
fal- kor az 1714. évi vármegyei összeírás 
or- három házas és hat háznélküli zsellér 
ka- családot sorolt fel, akik közül vala-
ről mennyi rendelkezett néhány haszon-
ely állattal: Jankó István (2. osztályú 
jö- ház, 6 ökör, 2 tehén), Nagy Jakab 
>ak (3. osztályú ház, három ökör, két te-
k. hén), Gergely István (3. osztályú ház, 

rga két ökör, két tehén); Nagy Tamás, 
ály Varga György, Bothiány (sic) János, 
£.), Takács Péter, Érdek János (egy-egy 
Mi- tehénnel.) Az 1714. évi összeírás há-
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rom kisnemesi családot is felsorolt a 
faluban: Varga András (2. osztályú 
ház, négy ökör, négy tehén), Pálfi 
János (3. osztályú ház, két ökör, egy 
tehén), Szalay Mihály (3. osztályú 
ház, két ökör). Az adatokból egyér
telmű, hogy a fenti kisnemesi csalá
dok életvitele azonos volt a helybéli 
parasztokéval. 

Az 1714. évi, majd az 1715 jú
liusi és szeptemberi összeírások jelen
tős változásokat — népmozgást —je
leznek. Nem szerepelnek az alábbi 
családfők: Borbély András volt bíró, 
Salamon Ferenc, Gergely István és 
Bothiány (sic) János. 1715. július-
szeptemberi összeírásban új — eddig 
ismeretlen — bíró szerepel: Nagy 
György személyében. Ebben a falu
ban is megszűnt az egységes ,,hos-
pes" jogállás, s a parasztság „colo-
nusokra" és „inquilinusokra" (telkes 
jobbágyokra és zsellérekre) bomlott 
fel (,J.ibertinus" a faluban nem sze
repelt.) „Colonus", azaz telkes jobbá
gyok voltak a faluban: Jankó István 
(6 mérős szántófölddel, 2 kaszás rét
tel, 8 kapás szőlővel), Nagy Jakab (9 
mérős szántóval, 3 kaszás réttel, 8 
kapás szőlővel), Salamon István (10 
mérős szántóval, 8 kaszás réttel, 9 ka
pás szőlővel), Vas János (7 mérős 
szántóval, 3 kaszás réttel, 6 kapás 
szőlővel), Istvándi Gergely (7 mérős 
szántóval, 2 kaszás réttel, 5 kapás 
szőlővel), Borbély Gergely (5 mérős 
szántóval, 4 kaszás réttel), Borbély 
László (10 mérős szántóval, 8 kaszás 
réttel, 5 kapás szőlővel.) Nagy 
György bírónak 6 mérős szántója és 
2 kaszás rétje volt. A zsellérek közül 
szőlőbirtokkal rendelkezett: Fekete 
János (3 kapás) és Szabó Márton (5 
kapás), nincstelen volt: Varga György 
és Takács Péter. Ezen a birtokon is 
számos távol lakó személy birtokolt 
szőlőt: Szabó Péter Kapolcsról (4 
kapás), Panyai János Panyáról (3 k.), 
Nyirádról Szabó János (3 k.), Pápáról 
Csizmadia György zsellér (10 k.), 
Szabó István (6 k.), Csapó Mihály 
zsellér (5 k.), Mészáros István (4 k.); 
Devecserről Hajgató Mihály zsellér (4 
k.), Szőcs Imre zsellér (5 k.), Pécsi 
Ferenc zsellér (3 k.), Bedecs János 
zsellér (2 k.), Csögléről Vati Péter 
zsellér (10 k.), valamint Lázi István 
a Somogy megyei Látrányból (5 k.) 

A Zala vármegyei Dicális Consc
riptio 1715. évi összeírása szerint 
Szentbékkállán a falu birtokol össze
sen 64 pozsonyi mérőt termő szántó
földet, 34 kaszás rétet, s összesen 
122 kapás szőlőt (ebből ötvenet a 
falubeliek, hetvenkettőt más falubeli
ek művelnek.) A szántóföldet vetés
forgóval művelik. A föld hegyes, kö
ves és terméketlen. Egy mérő beve
tett mag csak három mérőt terem. A 

rét viszont szép: két kaszás rét egy 
szekér szénát terem. A legelő kevés, 
a fa elegendő. Egy kapás szőlő más
fél akó bort terem.2 

Kisfalud (,Possessio Kisfalud Ca-
pituli Wespremiensis"): az 1714. évi 
vármegyei összeírás szerint a veszp
rémi káptalan birtokában lévő Kisfa
ludon tizenkét zsellér család lakott, 
közülük csak ketten rendelkeztek la
kóházzal. Ebben az esetben is csak a 
lakóházat és az állatállományt írták 
össze, az alábbiak szerint: Páhi Já
nos bíró (két tehén); Kis István (3. 
osztályú ház, négy ökör, két tehén), 
Somogyi Mihály (3. osztályú ház, 
két ökör, két tehén), Szily Lukács 
(egy tehén), Egyed István (két ökör, 
egy tehén), Molnár Márton (egy te
hén), Molnár Gergely (egy ökör), 
Molnár András, Páll Péter (két ökör, 
egy tehén), Takács Péter (egy tehén), 
Parragi Márton (egy tehén), Szalay 
István. A következő — 1715. szeptem
ber 9-i — összeírás szerint a volt zsel
lérek már „colonusokra" (Telkes job
bágyokra) és „libertinusokra" (szaba
dosokra) oszlottak, zsellérek („inquili-
nusok") már nem voltak köztük. A 
bíró Egyed István volt (10 mérős 
szántófölddel, 3 kaszás réttel, 5 ka
pás szőlővel.) ,,Colon us", azaz telkes 
jobbágy volt: Somogyi Mihály (15 
mérős földdel, 5 kaszás réttel, 8 ka
pás szőlővel), Páll Péter (10 mérős 
szántóval, 2 kaszás réttel, 4 kapás 
szőlővel), Páhi János (7 mérős szán
tóval, 2 kapás réttel, 5 kapás szőlő
vel), Agyik Ferenc (birtok nélkül.) 
Kedvezőbb helyzetű Jibertinus" 
(szabados) volt: Kis István (9 mérős 
szántóval, 2 kaszás réttel, 5 kapás 
szőlővel), Hatos Péter (3 kapás sző
lővel), Molnár György (7 mérős szán
tóval), Szalay István (10 mérős szán
tófölddel, 2 kaszás réttel), Parragh 
Márton (9 mérős földdel, 2 kaszás 
réttel, 4 kapás szőlővel), Szily Már
ton (3 kapás szőlővel). Itt is birtokol
tak szőlőket távol lakók: Pápáról 
Szanyi István (25 kapás), Szabó 
Ádám (9 k.), Uj Ferenc (7 k.), Uj Pál 
(9 k.), Szijjártó Mátyás (9 k.), Szent-
gróthy Péter (5 k.) Az 1715. évi Di
cális Conscriptio szerint Kisfalud falu 
határában volt összesen 81 mérőt ter
mő szántóföld, 17 kaszás rét, vala
mint 101 kapás szőlő (melyből 37 a 
falubeliek, 64 pedig más faluból va
lók művelése alatt állt.) A szántóföl
det vetésforgóval művelték itt is. A 
földek hegyen vannak és igen köve
sek. Egy mérő bevetett mag két és 
fél mérőt termett csak. A rétek vi
szont szépek: két kaszás rét itt is 
megtermett egy szekér szénát. Mivel 
kevés volt a legelő, a közeli falvak 
határában béreltek legelőket. A sző
lőkben egy kapás másfél akó bort 
termett.3 

Az 1720. évi vármegyei összeírás 
a veszprémi püspökség birtokában 
'évő Mindszentkálla(,Possessio Mind-
szentkálla ad Episcopatum praedic-
tum pertineus:") faluban feltűnő né
pesség csökkenést mutatott. Az 1715. 
évi összeírásban szereplő jobbágycsa
ládok közül (nyolc) csak hármat írt 
össze: Molnár Györgyöt, aki ebben 
az évben a bírói tisztet töltötte be 
(úrbérben művelt földjei valamics
két csökkentek: 3 mérőt termő szán
tóföld, 3 kaszás rét, 5 kapás szőlő), 
„colonus"-ként (telkes jobbágyként) 
sorolták fel még: Molnár Mihályt, 
akinél ugyancsak csökkent az úrbéri 
földterület: 6 mérős szántóföld, 2 
kaszás rét, 4 kapás szőlő és az 1715-
ben bírói tisztet betöltő Molnár Mik
lóst (ugyancsak megcsappant úrbéri 
földekkel: 4 mérős szántóföld, 4 ka
szás rét és 3 kapás szőlő.) Nem sze
repel az 1720. évi összeírásban a co
lonus Molnár György, Molnár Já
nos, a ,Jibertinus" Varga István, Ge
rencsér István, Borsi János és a zsel
lér Bíró János. Viszont új családok 
jelentek meg: Kondor Tamás „colo
nus" (5 kapás szőlővel) és Bakó Já
nos „colonus" 6 mérős szántóföld
del, 4 kaszás réttel és 5 kapás szőlő
vel. 

A veszprémi püspökség és az 
Acsády-család által közösen birto
kolt Szentbékkállán (,Possessio Sz. 
Békalla partim Episcopatus Wes
premiensis, partim Familiae Acsá-
dy") ugyancsak változott a népes
ség 1720-ra az 1715. évi összeírás 
óta. Nem szerepelt Nagy György, 
Nagy Jakab telkes jobbágy (colo
nus). A bíró ebben az évben Vass 
János volt (akinek úrbéri földjei nö
vekedtek 1715 óta: 4 mérős szántó, 
6 kaszás rét, 11 kapás szőlő). Az 
1715-ben szereplő családoknál meg
figyelhető, hogy mindenütt növeke
dett a szőlőterület nagysága a szán
tóterület rovására, ami nyilván nö
vekvő szőlőtelepítéseket jelentett. 
Az alábbi telkes jobbágy (colonus) 
családoknál növekedett a szőlőte
rület: Jankó István (8) 11 kapás; 
Istvándi Gergely (5) 9 kapás, Vass 
János bíró (6) 11 kapás, Borbély 
Gergely (—) 5 kapás, Salamon Fe
renc (S. István fia) 9-ről 15 kapásra 
növelte szőlejét. Az 1720. évi Dicá
lis Conscriptio szerint a falubeliek 
szőlőterületei 50 kapásról 64 kapásra 
növekedtek. Ugyanakkor a más tele
püléseken élő szőlőbirtokosok sző
lőterületei csökkentek: az 1715. évi 
72 kapásról 35 kapásra. Személyük
ben is változások történtek: a ka-
polcsi Szabó Péter és a devecseri 
Pécsi Ferenc nem változtak. Újak 
voltak: Kapolcsról Kály György (3 
kapás), Kámány István (2 k.). He
nyéről Nagy György (5 k.), Deve-
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cserből Varga György (6 k.); Pápá
ról Kránitz János (4 k.) 

1715-1720 között Szentbékkállá-
ra csak három új család települt be: 
Berta István ,,colonus" (4 mérős 
szántó, 6 kaszás rét, 5 kapás szőlő), 
valamint két zsellércsalád: Kovács 
János és Sülé Márton. 

Az összesített adatok szerint 1720-
ban a falu határában összesen volt: 
49 és fél mérő gabonát termő szántó
föld, 38 kaszás rét és 104 kapás sző
lő. 

Az 1720. évi vármegyei összeírás
ban Kisfalud adatai nem szerepelnek. 
Az 1720. évi Dicalis Conscriptióban 
csak annyi szerepel a veszprémi káp
talan itteni birtokáról, hogy a kisfalu-
di jobbágyok és zsellérek Szentbék-
kállánál vannak összeírva. Megjegyzi 
még az összeírás, hogy Kisfaludnál 
több curialista nemesnek van szőlő
je. Pápáról Szabó Istvánnak 10, Cser
nél Jánosnak 12, Eperjesi Imre öz
vegyének 7, Oroszvári Györgynek pe
dig 8 kapás szőleje van itt, a sümegi 
Sail József pedig 12 kapás szőlőt bir
tokol 4 

Az 1714-1720 közti évekből a 
veszprémi püspökség és káptalan föl
desúri szerződéseiről adatok nincse
nek. Az első ismert szerződés a kisfa-
ludi jobbágyok és a veszprémi kápta
lan között az 1727. évből való. A 
szerződés szerint a robotot meg le
hetett váltani (az egész falu számá
ra) 20 forinton, egy ártányon (vagy 
helyette 5 forinton), egy lúdon, két 
tyúkon és tíz tojáson. A zsellérek 
családonként kötelesek voltak adni 
egy-egy tyúkot. Ugyancsak az egész 
falu adott még: négy öreg meszely 
vajat, három nyulat (vagy helyette 
75 dénárt.) A terményekből földes
úri kilencedet nem kellett adniok. 
Csak tizedet fizettek gabonából és 
borból, melyeket Veszprémbe kellett 
szállítaniuk. A szénabehordást az 
egész falunak közösen kellett elvé
gezni. Egyúttal kötelesek voltak a 
székesegyház szőlejét közösen meg
művelni. A faluban lévő kocsma és 
mészárszék egész évben a jobbágyoké 
volt. A szerződésben leírták, hogy 
mivel eddig nem volt meghatározott 
nagyságú szántóföld és rét kijelölve a 
parasztok számára, most felosztották 
a földeket. Minden féltelkes kapott a 
házhelyen kívül 18 pozsonyi mérő 
gabonát termő szántóföldet, négy 
szekér szénát termő réttel. A szerző
dés végül megjegyezte azt is, hogy a 
kisfaludi jobbágyok mind magyarok 
voltak.5 

Kisfaludot, a veszprémi káptalan 
birtokát legközelebb 1753. április 
12-én írták össze. Megállapították, 
hogy a faluban 36 magyar család élt 
(a családokban összesen 34 fiúgyer
mek volt.) Összeírtak a faluban 

156 hold szántót (amely 209 pozso
nyi mérő gabonát termett), 27 ka
szás rétet, 160 hold szőlőt; továbbá 
39 ökröt, 2 lovat, 23 tehenet, 30 
ártányt és 7 kas méhet. Megállapítot
ták, hogy a falu jobbágyai robotot 
továbbra sem adnak, helyette robot
váltságra (árendára) minden év Szent 
Mihály napján (szeptember 29-én) 
fizetnek a földesúrnak (káptalan
nak) 20 forintot. A sertések makkol-
tatása, a hús- és bormérés, a legelte
tés továbbra is közös volt a mind-
szentkálliakkal, s mindezért adnak 
évente egy hízott sertést vagy tíz 
forintot. Ajándékként pedig ugyan
csak minden év Szent Mihály nap
ján (szeptember 29-én) a jobbágyok 
(hospesek) adtak családonként: egy 
ludat, két tyúkot, tíz tojást; a zsel
lérek (inquillini) szintén évente és 
családonként adtak: egy tyúkot és 
negyven dénárt. Egyidejűleg — Szent 
Mihály napján — az egész falu népe 
közösen adott még két pint vajat és 
három nyulat. A fentieket végül is 
1755-ben vezették be az urbárium-
ba.6 

A Kál-völgy nemesi falvai 
1714-1767 között 
A Kál-völgy két nemesi faluja - Kő
vágóörs és Köveskál közül az 
1714 1715. évi vármegyei és nádo
ri összeírások csak Kővágóörsöt em
lítették. Az 1714. évi összeírás 14 
nemesi rendhez tartozó családfőt so
rolt fel (lásd: az 1700. decemberi 
összeírást, amely ugyancsak 14 egész 
telket, sessiót említett.) Az összeírás 
— a családfő neve után — csak a la
kóházat és az állatállományt sorolta 
fel, a földről nem tett említést: Bo
kor Péter (3 . osztályú ház, két ökör), 
Komár György (3. oszt. ház), Szeg-
váry György (3. oszt. ház, két ökör, 
egy tehén), Ősze András (3 . oszt. 
ház, két ökör, két tehén), Bárányi 
Ferenc (2. oszt. ház, három ökör, 
egy tehén), Bárányi György (3. oszt. 
ház, két ökör, egy tehén), Bárányi 
István (3. oszt. ház, két ökör), Rósa 
István (3. oszt. ház, három ökör, há
rom tehén), Kisörsi István (3 . oszt. 
ház, egy tehén), Kisörsi György (3 . 
osztályú ház, két tehén), Kövesy 
Péter (3. oszt. ház, egy tehén), Do
mokos Sámuel (2. oszt. ház, két 
ökör), Miser György (2. oszt. ház, 
négy ökör, egy tehén), Sóstóy Márton 
(3. oszt. ház). A nemesek mellett az 
összeírás felsorolt még 32 zsellér csa
ládfőt is, ebből négy házas és hu
szonnyolc hazátlan zsellért, felsorol
va állatállományukat: Béri Pál bíró 
(két ökör), Kovács János (egy tehén), 
Kovács Mihály, Bedey Ferenc (egy 
tehén), Benedek Gergely, Nyitray 
Mihály, Bordás György (egy tehén), 
Szinti Mihály (egy tehén), Puska 

János (két ökör, egy tehén), Molnár 
István (egy ökör). Sipos Tamás, 
Vincze Márton, László Péter (két 
ökör), Szabó András (két ökör), 
Nagy György (két ökör, egy tehén), 
Kovács István, Mórocz István, Lakos 
Márton (két ökör), Somogyi János, 
Janti Mihály, Beday Pál (két ökör), 
Pereniczer Márton, Dősi József (egy 
tehén), Somogyi Bálint (két ökör), 
Molnár Márton, (egy ökör), Molnár 
Bence (két ökör), Gerencsér András 
(egy ökör), Molitor Mihály (egy te
hén); házas zsellérek: Kovács András 
(2. oszt. ház), Szabó Márton (3 . oszt. 
ház, négy ökör), Szűcs Jakab (2. 
oszt. ház, két ökör, egy tehén), La
kos Ferenc (3 . oszt. ház, két ökör .)7 

Az egy esztendővel későbbi 
•Al\5. július 23-i vármegyei összeírás 
szerint a nemesi lakosság jelentősen 
csökkent. Az előző évi 14 nemesi 
család közül csak ötöt sorolnak fel, s 
feltűnik egy új család: a Györffy. 
(possessio Kővágó Eörs, Nobilium 
Bárányi, Domokos, Eősze, Sóstóy, 
Győrffy et Kis Eörsy.") A paraszti 
lakosság is megfogyott. Az előző 
évben felsorolt 32 családfő közül 
csak hármat soroltak fel (Puska Já
nos, Vincze Márton, Sipos Tamás sza
badosokat, Jibertinusokat"). Ugyan
akkor hat új családfő neve szerepel, 
ezek is kivétel nélkül szabadosok, 
Jibertinusok": Pintér György bíró, 
Kis Péter, Molnár Benedek, Gyenes 
István, Varga György, Tót György. 
Az 1715. évi Dicalis Conscriptio sze
rint Kővágóörsön a faluban élő job
bágyoknak nem volt földjük, min
den föld a nemeseké volt. (Az 1700 
decemberi összeírás szerint ez 60 
hold szánfóföldet jelentett, holdan
ként 1200 négyszögöllel; volt még 
20 kaszás rét és 16 kapás szőlő (ka
pásonként 200—410 négyszögöllel 
számolva.) Ezért a jobbágyoknak a 
közeli Rendes és Szepezd faluk ha
tárában volt földjük. Feltehetően ez
zel magyarázható a parasztok 1714— 
1715 közti létszámcsökkenése. A 
Dicalis Conscriptio szerint Kővágó-
őrshöz tartozott a Kisörs nevű sző
lőhegy (promontorium). Itt első
sorban Eszterházy Józsefnek és Fe
rencnek voltak birtokaik, de birto
koltak itt szőlőket más falubeliek 
is: Badacsonytomajból Dezső Mi
hály, Gombkötő Mihály, Palotai 
György, Pintér Imre; Káptalantóti
ból Nagy István, Péterfi Tamás, Káp
talanfáról Várdai János, Sós Márton, 
Illés János, Sümegről Szabó Ger
gely. A szőlőben csak a bíró — Dezső 
Gergely — lakott. A szőlőhegy egyéb
ként 54 kapás szőlőből állt. Egy ka
pás átlagban két akót termett; a bor 
közepesen jó volt.8 

Az első nemesi összeírást 17ló
ban végezték el (,,Series Nobilium de 
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Anno 1716"). Kővágóörsön össze
írták Bárány Ferenc, Benedek, 
György, Tamás és öreg György, Dis-
kay Tamás, Kis Eörsy Péter, Sóstóy 
Márton, Kontra György, Kúti István, 
valamint Kapolcsi Ferenc és Márton 
nemeseket. A két évvel későbbi — 
1718. évi — nemesi összeírásban 
(,,Series Nobilium de Anno 1718") 
a fentieken kívül új családfők je
lentek meg: Eörsy Péter, Kis Eörsy 
János, András és György, Kovács 
Mihály, Somody Bálint. Köveskálon 
1716-ban összeírták Györffy Gás
párt, Ferencet, Jánost, Nagy Jánost, 
öreg Jánost, Miklóst, Györgyöt és 
Ferencet. Az 1718. évi összeírás
ban — a fentieken kívül — újabb ne
mesi renden lévő családok (család
fők) jelentek meg: Pálfy János és 
Mihály, valamint Csatáry Márton és 
Mihály. 

A nemesi összeírásokban Szent-
békkálla jobbágyfaluban is összeír
tak nemesi családokat: 1716-ban Var
ga Andrást, 1718-ban Henyei Varga 
Andrást és ifjabb Pálfy Jánost.9 

A periratokban más — feltehető
en ekkor már nem Kővágóörsön la
kó — nemesi családok nevei is szere
pelnek. Egy 1719-ben kelt perirat
ban az alábbi érdekes esetről olvas
hatunk. Ebben a kővágóörsi Szabó 
Péter — a néhai Bosa Orzsébet asz-
szony fia — az alábbi sérelméről írt 
a vármegyéhez: ,,. . . Tudniillik ez 
előtt circiter 50 esztendővel (1660— 
70 körül. Sz.) valami fönt emiitett 
Saáry István uram, akkori szolga
bíró circumveniálván (tőrbe csal
ván, félrevezetvén. Sz.) engemet ..., 
néhai Bosa Orzsébet Asszonnak fiát, 
az én részemre való egy С úriamat 
(nemesi udvarházat. Sz.) zálogban és 
nem örökben két hold jó kapált sző
lővel edgyütt tőllem magának kérte, 
micsoda levelet Íratott pedig róla 
engemet meg részegítvén, maga rótta 
(írta. Sz.), én nem subscribáltam 
(aláírtam. Sz.) így azt most Saáry 
István uram örökbe bírja..."10 Két 
esztendővel később, 1721-ben a kő
vágóörsi Sáry István (feltehetően a 
fentebb említett személy) hasonló 
sérelméről értesítette a Zala vár
megyei viceispánt: „Tekintetes Ne
mes Vice Ispán Ur! Ennek előtte cir
citer 26 vagyis 27 esztendőkkel (te
hát 1694—95-ben. Sz.) szegény Isten
ben üdvözült Diskay Ferenc Ur mos
toha Atyám lévén, Kővágó Eörsön lé
vő két Curiális egymás mellett lévő, 
eleitül fogva Sáry Familliát illető s 
Atyámtul dirette én nekem maradott 
Fundusunkon maga hatalmával (mint 
hogy neveletlen voltam tutorsága 
alatt lévén, ellen nem állhattam) egy 
keőházat magának lakóhelyül épít
tetett., melyek mind ez ideiglen is 
emiitett Diskay Ferenc uram maradé

kai: Diskay Ádám és Zsigmond bír
ván.." A panaszos levél leírta, hogy 
hol volt az az két ház Kővágóörsön, 
melyek a panaszoslevél tárgyát ké
pezték: ,,Egy felől úgy mint napkelet -
rül országuttya, avagy faluból ki
menő út, másfelől pedig, avagy al-
szegrül Ecclésiában tartozandó ház" 
határolta.11 Hasonlóan értékes hely
történeti adatokat tartalmaz egy 
1734. május 6-án Kővágóörsön tett 
tanúvallomás: 

,Primo: 'Tudgya-e nyilván a Tanú, 
avagy hallotta-e hogy Morocz Famil
liának vagyon-e? avagy volt-e Kő
vágóörsi Helységben ezen Nemes 
Vármegyében lévőben valamelly jus
sa (öröksége. Sz.), avagy portiája 
(portája = telke-háza. Sz.) abban a 
jószágban mellyet Szálai jószágnak 
neveznek? 
Secundo: 'Tudgya-e nyilván a Tanú, 
látta-e, avagy hallotta-e, hogy Szálai 
Familliát illető levelek hol és kinél 
C) 
Tertio: 'Hallotta-e a Tanú? hogy en
nek előtte bizonyos időben tette va
laki... hogy jobb volna csak égetnék 
el azon Szálai Familliát illető Leve
leket, mert ha el nem égetik s vilá
gosságra talál mennyi az mostanyi 
Atyafiák károkra fog következnyi, 
és ha valaki irt es (is) szót tett volna, 
kit ül hallotta vagyis ki volt!' 

Primus Testis (tanú) Nobilis Geor-
gius Bárány in Possessione Kővághó 
Eörs J. Comittatis Szálai ... nem tud-
gya valóságossan, hogy Morocz Fa-
milliának lett volna az Dentrumban 
nevezett jószágokban... egyébképen 
hanem Szálai Katának Fia Morocz 
Tamás egyszer S. v. sörtvés Marhákat 
(sertéseket. Sz.) makkoltatnyi azon 
jusra (örökség területre. Sz.) hajta
tott, mely marhákbul némely Kő
vághó Eörsi lakosok kivetvén contra-
boutálták, melyért is Morocz Tamás 
által meg kvereláltattak (panaszt tet
tek. Sz.), nagy részre meg is füzei
tek, az emiétett Szálai Katátul pedig 
mint Morocz Tamásnak édes Anyjá-
tul hallotta mindenkor, hogy azon 
nevezett jószágban jussa lett volna, 
az melyből pedig jussát tartotta, 
az hely az, az mellyen most Szűcs 
Benedek lakik .. 
Secundus Testis (második tanú. Sz.) 
Nobilis Martinus Kakas., hallotta 
mindenkor, hogy Szálai Katának, úgy 
mint Morocz Tamás édes Anyjának 
volt jussa a Deutrumban nevezett jó
szágban, s nem is tagadják az több 
Compostionatus Atyafiak (részese
dő rokonok. Sz.), állétván azt, hogy 
zálogban lett volna nálok, az mint 
Jánti Istvántul is hallotta, hogy csak 
adnák meg az nyolc tallért mellyért 
zálogolva vagyon, mindgyárt vissza 
eresztené nekik, az hely pedig az az, 
mellyen most Kővágó Eörsön Szűcs 

Benedek lakik .., egyéb Leveleket 
nem tudgya, hanem magánál az Fá-
tensnél volt egy, kit is Csepregi 
Györgynek öztvegye, Farkas Judit 
meg tudván el vitte tüle .. 
Tertius Testis (harmadik tanú. Sz.) 
libertinus (szabados) Jacobus (?) ibi
dem (ugyanazt. Sz.) hallotta, hogy az 
nevezett jószágban volt jussa azon 
emiitett Familliának, az mint egy
szer Szálai Miklós leánya Szántó 
Tamásné ezen Fatens Ipának mon
dotta: csinálj házat reája, úgyis te 
Atyafi vagy (...) Morocz Tamásné 
nálam zálogban vagyon, ha ki vált
ják (...) de az épületedet nem veheti 
el, az hely az, az mellyen most Szűcs 
Benedek lakik, alatta való egy hold 
szántó földdel együtt.. 
Quartus Testis (negyedik tanú) li
bertinus Georgius Salamon ibidem 
egyéb módon nem tudgya, hogy az 
Deutrumban nevezett Familliának 
azon jószágban jussa lett volna, ha
nem Szálai Örzsébettül hallatta, hogy 
az az hely, mellyen most Szűcs Bene
dek lakik, tizenhat tallérokig lett 
volna zálogban, de hogy ki adta vol
na zálogba, azt nem tudgya, hallot
ta Mészáros Ferenciül is reája építet
tek ugyan, ha ki váltják is, árendára 
meg adván talán meg tartanak ben
ne.. 
Quintus Testis (ötödik tartú. Sz.) li
bertinus Staphanus Gánti ibidem: 
egyéb képpen nem tudgya. hogy 
azon Deutrumban nevezett Familli
ának lett volna jussa abban az jószág
ban, hanem mint egy villongásban 
avagyis pör alatt lévén, az Atyátul 
hallotta, oda veszne, csak tennék le 
az tizenkét forintot, mindgyárt ki ad
ni az kezétül, az hely, az az mellyen 
most sokszor emiétett Szűcs Be
nedek lakik. 
Sextus Testis (hatodik tanú. Sz.) li
bertinus Staphanus Halapi., nem hal
lotta, hogy valakinél volnának Szálai 
Familliát illető Levelek, hanem az , 
kik vadnak azt tudgya hogy Csep
regi Györgynek (mortuus = halott. 
Sz.) özvegyénél, Farkas (...) és Gánti 
Istvánnal vadnak."12 A XVII. szá
zadból átnyúló pereskedések a XVIII. 
század közepéig elhúzódnak. Még 
1743-ban is pereskedtek Kővágó
örsön Vörös János lánya, Vörös Ilo
na fia, Kovács Istók utódai miatt! 
Vajon ott lakott-e a VŐrös család 
1743-ban Ságvári Péter szomszédsá
gában. Az ügyben a bíróság kikérdez
te a tanúkat: ,,Volt-é a Vörös Fa
milliának más helye Kővágó-Eörsön 
ezen kivül és laktak-e azon Vörös 
Famillia-beliek más helyen és néhai 
Kovács Istvánnak minemű vérsége 
volt Nemes Vörös Familliához? 
Primus Testis (első tanú. Sz.) Marti
nus Lakos in Possessione Küvágo-
Eörs, tudgya bizonyosan a Fátens, 
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hogy azon helyet, Ságvári Péter 
szomszédságában lévőt, mellyet most 
Bános János és Diskay Ádám Urai-
mék birnak, Néhai Diskay Balázs 
Uram is birta, azon üdőben is, mi
dőn Bécs alá ment a Török (azaz: 
1683-ban Sz.), és ugyan ezen neve
zett helyen Istenháza is volt, de 
hogy mint (...) nem tudja a Fátens. 
Diskay Balázs hanem világosan tud-
gya azt, hogy Néhai Kovács István 
törvénnyel vette el ugyan mostanság 
Küvágó-Eörsön lakozó Diskay Ádám 
és Diskay Sigmondtul, és arra nem 
emlékezik a Fátens, hogy Néhai 
Vörös János lakott volna azon a 
helyen, hanem tudgya azt a Fátens 
bizonyosan, hogy Vörös János után 
tartott reá számot néhai Kovács Is
tók, mint hogy ezen nevezett Kovács 
Istóknak Vörös Ilona volt az édes 
Anyja és mindenkor úgy lakott raj
ta mint Vörös János örököse. Ad 
2-um Nem tudgya a Fátens, sem 
nem hallotta, hogy az Punctumban 
nevezett Vörös Familliának Küvágó-
Eörsi Helységben más helyen lett 
volna, hanem egyedül csakis az volt, 
melly Ságvári Péter szomszédságá
ban vagyon."1 3 

A házakkal kapcsolatos perek mel
lett több perirat maradt fenn a sző
lőbirtokokkal kapcsolatban is. A kö
veskáli Szigeti István 1738. április 
12-én végrendelkezett szőlejéről. A 
testamentumot Pátkay Bálint lelki
pásztor foglalta írásba Köveskálon. A 
falu részéről kézjegyükkel látták el 
(mert írni nem tudtak) az alábbi ne
mesek: Gyenis Mihály, Györffy Fe
renc, János, György, Mihály, Szigeti 
Márton és Mészáros János agilis (azaz 
nemes asszony férje. Sz.)1 Ugyan
csak Köveskálról való az az irat 1745-
ből, amely szerint a köveskáli néhai 
Kovács Mihály (Kovács Ferenc atyja) 
- a tanúvallomások szerint — először 
40 tallért, egy pár ökröt és egy ökör
taligát kapott szőlejéért néhai Pálfi 
Benedektől, pedig egy másik tanú 
szerint (nemes Nagy Ferenc vallomá
sa szerint) a szőlő teljes ára 737 tal
lér volt.1 ^ 

1738. június 18-án újra összeír
ták a Kál-völgy nemeseit. Köveská
lon 19 családfőt írtak össze: Pálffy 
Mihály, János, Györffy Ferenc, Já
nos, György, Ádám, Mihály, Nagy 
György, Mihály, Nagy Ferenc, Csa
tári Ferenc, Mihály, Szigeti Márton, 
György, Rédei Mihály, Egyed István, 
György, Hegyi János. Az 1747. au
gusztus 1-i összeírásban öt új nemesi 
családfő szerepel: Patkó János, Dar-
nay Lőrinc, Kenessey Ferenc, Boncz 
András és Deli Péter. Az 1752-évi 
összeírás zömében a fenti családfőket 
sorolta fel. Nem szerepelt viszont 
Pálffy Mihály és János, valamint 
Boncz András. Új nemesi családfők: 

Vörösmarti István, s névrokona (il
letve bizonyosan vérrokona is): Vö
rösmarti István. 

Kővágóörsön az 1738.június 18-i 
összeírásban 24 nemesi családfő sze
repel: Rendesi Bárány Ferenc, Bá
rány András, László, Imre, György, 
Kapolcsi Ferenc és Márton, Sóstói 
Simon, Eösze András, Boka Márton, 
Miser László, Hegyi Márton, Lakos 
Márton és István, Ságvári Péter és 
István, Nagy György, Meziriczky Ist
ván és János, Kis Eörsy András és 
Péter, Gyenis György, Péterffy Mi
hály, Antal Márton. Az 1747. augusz
tus 1-jei összeírás szerint 21 új neme
si családfő neve szerepel: Diskay 
Ádám, Gombos András, Rusa János, 
Diskay Zsigmond, Kúti István, Hor
váth István, Csepreghy Ádám, Nagy 
Sámuel, Kövesdi Mihály, Rusa 
György, Köss János, Eörsy Imre, An
tal Moyses, Lakos János, Lakos Zsig
mond, Antal István, Kovács Márton, 
Gyenes András, Gombos Ádám, 
Danes János, Kövesi Ferenc. Az 
1752. október 20-i összeírásban szin
te valamennyi család szerepel, új ne
mesi családfő: Domokos Márton, 
Baki György, Ács Sámuel és Púpos 
János. 

Mint a korábbiakban, most is ösz-
szeírtak nemesi családokat a két 
jobbágy faluban: Szentbékkállán és 
Mindszentkállon. Az 1738. június 
18-i összeírásban csak Szentbékkál
lán (Szent Békállya) szerepel négy 
nemesi családfő: Horváth József, Pál-
fy János (meghalt), Varga András és 
Körmendy János. Az 1747. augusz
tus 1-jei összeírásban — a fentieken kí
vül — Sülé Ferenc szerepel, valamint 
a meghalt Pálfy János fia István. Az 
1747 augusztusi összeírásban fel

jegyezték a Mindszentkállán élő ne
meseket is: Szálai Jánost és Györ
gyöt, valamint Szántó Pált, Ferencet 
és Mihályt. Hasonló volt a helyzet az 
1752. október 20-i összeírásban is.1 6 

Az 1767 januárjában bevezetett új 
úrbéri rendelkezésekről csak Köves-
kál vonatkozásában vannak adatok. 
Az urbárium szerint Köveskálon az 
alább felsorolt földbirtokosok rendel
keznek az alábbi jobbágyokkal: a 
veszprémi püspökség: nemes Boncz 
András (egy telek), Kovács József 
(egy telek), Púpos Lukács (egy te
lek), Bognár István (fél telek); zsel
lérek: Antal János, Németh Ferenc, 
Újvári Ferenc és Baranyai Mihály. 
Nagy Sámuel úr jobbágyai. Torma 
Tamás és Gombos Ferenc; 
Forintos Gábor úr jobbágyai: Pus
ka Ádám (másfél telek); 
Púpos család jobbágya: Horváth Jó
zsef; 
Szántó István úr jobbágya: Takács 
Pál; 
Nemes Györffy Pál úr jobbágya: Mol

nár Mihály; végül a ,,NemesCommu-
nitas" (nemesi közösség) tagjai: ne
mes Deli László, nemes Hegyi Fe
renc, nemes Krisán András, nemes 
Vörös András.17 

Egy 1768. évi feljegyzés az aláb
biakat közölte Köveskálról: ,,A falu 
curialista nemesek lakóhelye .ember
emlékezet óta; az elmúlt évekről 
kezdve egyre több pápista (katoli
kus. Sz.) atyafi költözött a faluba, 
templomépítésre a falu adott nekik 
fundust (telket); kérik a régi reformá
tus templom bővítését, javítását. 
Helységünk határa bővebb lévén kő
ből, mint fából, ezért ilyen matériák
ból könnyebben lehet építeni. Első 
templomunkat meg nézvén, a szerint 
instállyuk, bizonyos öregbítését. A 
mostaninak hossza 7 öl (kb. 14 m.), 
széle 2 ö l ( k b . 4 m . ) " 1 8 

Az 1755. évi egyházi összeírás a 
Kál-völgy falvaiban 
A török háborúk pusztításai után a 
veszprémi püspökség az első össze
írást 1755-ben hajtotta végre a Kál-
völgy falvaiban. Ä felmérés megál
lapította, hogy az említett öt falu
ban - Szentbékkállán,Mindszentkál
lán, Kisfaludon, Köveskálon és Kő
vágóörsön -- mindössze egy katoli
kus pap működött Szentbékkálla fa
luban, s itt állt az egyetlen működő 
katolikus templom is. A jelentés sze
rint ,,A szentegyházat szilárd anyag
ból építették, de elég durván. Az 
épület elején hasonló művű torony 
van... A templom tetőzete összedő-
léssel fenyeget, de semmi jövedelme 
sincs, amiből reperálni lehetne. Van 
kórus orgona nélkül; szószék és pa
dok nincsenek... A templomnál rég
óta használt temető van... Feszület
tel ellátott kereszt van benne..Temp
lomhoz épült kő torony van, csu
pán kereszttel..- A toronyban egy 
kb. 25 font (12 kg. Sz.) súlyú ha
rang függ." 1755-ben a plébános 
,,magyar nemzetiségű, 44 éves vi
lági pap... Jelenlegi állomáshelyén 
már hét éve szolgál." Húsz mérő ga
bonát termő földje volt a plébános
nak, valamint öt kaszás rétje, amely 
négy szekér szénát termett. Szőle
jét — melyet a szentbékkállaiak, kis-
faludiak és monostorapátiak művel
tek ingyen — öt akó bort termett. 
Mindszentkállán és a vele szinte telje
sen összeépült Kisfaludon is állt egy 
régi templom: ,,Amint mondják, a 
düledező szentegyházat a jámbor 
nép segítségével restaurálták a kuruc 
háborúk után, ezelőtt mintegy negy
ven éve . . . A templom e helyhez 
képest elég tiszta. Van benne kórus, 
orgona nélkül, szószék és padok.. A 
temető a templom körül van, de be
kerítve nincs.. A szentegyház szilárd 
anyagból épült, szentélye boltozott, a 
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hajó gerendás mennyezetű, fazsin
dely fedi.. A szentegyháznak tornya 
nincs." A szentbékkállai katolikus 
plébániához tartozott a — zömében 
evangélikus lakosságú Köveskál. „E 
községben nincs katolikus temp
lom — írta a fenti jelentés —, csak 
egy nagy részben elpusztult rom.. 
Amint a még látható romok bizo
ny ítjákj ez az épület rendkívül szép 
volt." így a falu katolikus — jobbá
gyi sorú — lakosságának egy roskado
zó falu, sövényből épített imaháza 
volt csak. Ennek tornya nem volt, 
csak az imaház ablaka alatt kinyúló 
két gerendán lógott egy — kb. 50 
font súlyú — harang. ,,Mivel (Köves-
kálon) a kálvinisták többségben van
nak, az ő hitükön lévő prédikátort 
és iskolamestert tartanak, akik azon
ban a luteránusoknak is szolgálnak. 
Van egy nagy szobából álló náddal 
fedett imaházuk, amely a prédiká
tor lakásához kapcsolódik. A falu 
lakosainak közös temetője az emlí
tett romos szentegyház körül van, 
kerítése, nincs, kereszt nincs ben
ne.. A szentbékkállai plébános sem
mit sem kap az itt rejtőzködő (sic!) 
katolikusoktól." Kővágóörsön ,,any-
nyira elterjedt az eretnekség — írta 
a jelentés - , hogy ... még a község 
neve is változást szenvedett. Azelőtt 
ugyanis, mint a régi okmányokból ki
tűnik, Boldogh Asszony Eörsnek ne
vezték ..., s a templom is az ő menny
bemenetelének tiszteletére volt szen
telve, amely most a gonoszok kezé
ben nyögi rabságát." A középkori 
templomot a reformátusok - a helyi 
katolikusok (parasztok) bevonásá
val — restaurálták. „Ugyanígy a tor
nyokat is - melyeknek egyike a 
templomhoz kapcsolódik, a másik 
külön áll — ők állították és tartják 
fenn. A katolikusoknak és reformá
tusoknak közös temetője a temp
lomtól távol, Kis Eörs területén fek
szik, a romtemplomnál. Ebben az 
esperes közreműködésével újabban 
keresztet állítottak fel.. Az Ur 1751-ik 
esztendejében, június 1. napján."19 

A jelentés említést tett az iskolák
ról is. Szentbékkállán volt iskola
mester. ,A gyermekeket saját szobá
jában tanítja, akiktől tanévenként 25 
dénárt kap." A falu pedig fizetett 
neki évente 8 forintot, 25 mérő ga
bonát és 25 kocsi fát. Mindszentkál-
lán és Kisfaludon is működött egy 
katolikus iskolamester. Itt a falu né
pe évente 7 forint 21 krajcárt, 30 
mérő gabonát és 20 szekér fát fize
tett neki. Tanítványai után évente 
15-15 krajcárt kapott, bár a lakos
ság nem nagyon járatta iskolába 
gyermekeit. A két protestáns nemesi 
községben - Köveskálon és Kővá
góörsön - is volt egy-egy katolikus 
iskolamester. Köveskálon a katolikus 

lakosság fizetett a mesternek 5 fo
rintot, 12 pozsonyi mérő gabonát, 
minden fogatos gazda bevisz neki 
egy-egy kocsi fát, s megszántanak 
neki egy hold földet. Az aratást és a 
behordást azonban már nem végezték 
el. A tanításért tanévenként és gyer
mekenként 25—25 dénárt kap, azon
ban a gyermekek nem járnak isko
lába. A kővágóörsi katolikus iskola
mesternek a hitközség fizet páron
ként 7—7 krajcárt és negyed mérő 
gabonát. Az iskolába járó gyermekek 
után negyedévenként 25—25 dénárt 
kap.20 Az összeírás —jellegéből adó
dóan — a protestáns nemesi falvak 
iskolaügyeivel nem foglalkozott. Az 
összeírás ugyanakkor számos érde
kes adalékkal szolgál a lakosság éle
tével kapcsolatosan. Szentbékkállá-
nál leírta, hogy a faluban ,,Bőven van 
szokványos káromkodó. Az ismétel
ten említett Horváth — másképpen 
Varga — János szokott valamit az 
állatokra mormogni (nyilván valami 
babonás ráolvasásról lehetett szó! 
Sz.), amit az esztelen egyszerű nép
ség nagyon kedvel, ostobaságaihoz 
nagyon ragaszkodik. Emiatt a népet 
nemcsak a kánoni látogatás alkalmá
val, hanem máskor is megkorholták 
és komolyan figyelmeztették, hogy 
ilyen ostobaságot ne engedjen meg. 
Egyébként más hibákban leledzők 
nincsenek a faluban .. Különélő há
zastársak nincsenek, .. ,sem leányrab
lók, sem idegen feleséget maguknál 
tartók." Mindszentkállánál az alábbi
akat jegyezték fel a lakosságról: 
.^Mindannyian magyarok és katoliku
sok.. Van néhány szokványos károm
kodó, de senkiről nem hallani, hogy 
valami más nagy bűnben részes len
ne.. Nincsenek különváltan élő há
zasfelek .., sem idegen asszonyt tar
tók, sem ágyasságban élők." A két 
protestáns — nemesi — faluban élő 
katolikus parasztokról az alábbiakat 
jegyezték fel. Köveskálon is ,.mind
annyian magyarok.. Van néhány 
szokványos káromkodó, de senki sem 
leledzik valami más súlyosabb vétség
ben. Eretnekgyanus nincs, sem eret
nek pártoló. Plébánosukat (azonban) 
csak immem-ámmal fizetik." Kővá
góörsnél azt jegyezték fel, hogy az 
itt lakók „maguk között annyira 
összetartanak", hogy a katolikusok 
és a luteránusok is a kálvinisták pré
dikátorát hallgatják és fizetik, s az ő 
iskolájukba küldik gyermekeiket. Eb
ből adódóan sok a vegyes házasság, 
a névleges katolikus, aki valójában 
„eretnek, vagy félig eretnek!" Ez a 
keveredés abból adódott, hogy itt 
nemcsak a protestánsok, de a katoli
kusok is nemesek voltak. Hasonló 
volt a helyzet Köveskálon is: „Mivel 
a kálvinisták (itt) többségben vannak, 
az ő hitükön lévő prédikátort és is

kolamestert tartanak, akik azonban a 
luteránusoknak is szolgálnak.. A falu 
lakosainak közös temetője az emii
tett romos egyház (a hajdani kisörsi 
templomrom. Sz.) körül van, kerítése 
nincs, kereszt sincs benne." Több ve
gyes felekezetű házaspár volt a falu
ban, de a katolikus családok is akál-
vinista, iskolába küldték gyermekei
ket, „így magától értetődik a romlás 
veszélye — írta az összeírás —, s erre 
figyelmeztettük őket!" A jelentés to
vább háborgott: ,,Egy pár vegyes há
zas gyermeke már kálvinista, vagy lu-
teránus lett.. Mivel a faluban néhány 
katolikus leányt közömbösen nevel
tek és akkor választottak valamilyen 
vallást, amikor férjhezmentek, gon
dosan ügyelni kell arra, hogy ez újból 
meg ne történjen!.. A falu katoliku
sait noszogatni kell arra, hogy misé
rejárjanak."21 

A XVIII. század közepén megkez
dődött a katolikus és protestáns fal
vakban egyaránt a templomok újjá
építése, vagy építése, de kizárólag 
Mindszentkállán, Szentbékkállán,Kö
veskálon és Kővágóörsön. A többi ki
sebb középkori templom romokban 
maradt. A Mindszentkállától délke
letre emelkedő Kereki-domb ÉK-i lá
bánál álló hajdani kereki-káli közép
kori templomot nem építették újjá 
(1828: „kereki pusztatemplom"), bár 
romjai magasan álltak még a XX. 
század elején is, s a körülötte elte
rült hajdani temető nyomai min
denütt előkerültek. Hasonlóan ro
mokban maradt a Mindszentkállától 
északnyugatra emelkedő Garanya-
hegyen lévő kisfaludi gótikus stílusú 
templom maradványai. A Szentbék-
kállától északkeletre álló hajdani töt-
töskáli templomot azonban a XIX. 
század elejéig használták, de 1876-
ra ez is romokban hevert. Hasonló 
volt a helyzet a két protestáns falu
nál. A Kővágóörstől DNy-ra kb. 
250 méterre lévő kisörsi románkori 
templom sem épült újjá: bozóttal 
benőtt romhalmaza ma is látható, s 
a romok körül mindenütt észlelhető 
a hajdani temető maradványa. Kő
vágóörs és Köveskál között, s Sós
tó határrészben állnak a középkori 
sóstókálli templom rommaradványai. 
Ez a templom sem épült újjá, de a 
falu sem. A templomtól délre még 
ma is jól felismerhető annak a haj
dani nemesi kúriának romjai, amely 
1611-ben Sóstai Bálint nemesé vol
tak, s a templom előtt felismerhető 
a hajdani út nyoma, amely É-D-i 
irányban vezetett át a középkori 
falun. Köveskáltól délnyugatra — a 
Sásdi-dülőben, a volt középkori Sás-
dikál vagy Alsóukkál (1341-ben 
épült) temploma sem épült fel újra 
(ma is „Sásdi pusztatemplomnak" 
nevezik) a faluval egyetemben.22 
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templom épült újjá. A Helytartóta
nács 1768-ban vizsgálatot tartott a 
romladozó templom ügyében,s 1769-
ben királyi engedélyt kaptak a temp
lom restaurálására és bővítésére. A 
felmérések szerint a középkori temp
lomot teljesen elbontották, s helyére 
épült fel barokk stílusban az új temp
lom. A templom oromzatára egy-egy 
középkori (román stílusú) oszlopfőt 
helyeztek el. A templomot tágas ke
rítésfallal vették körül, ami magába 
foglalta a hajdani középkori temető 
területét, melynek nyomai földmun
káknál minduntalan előkerülnek.23 

Kővágóörs esetében bonyolultabb 
volt a helyzet. Itt 1774-ig az evangé
likus és katolikus nemesek közösen 
használták a XIII. századi középkori 
templomot. Erre az időre eldőlt a 
két felekezet közti harc, s az evangé
likusok kaptak engedélyt a templom 
újjáépítésére. A katolikusok 1776-
ban még egy utolsó kísérletet tettek 
a templom visszaszerzésére, de bead
ványukra választ sem kaptak. így 
1774-től kezdve az evangélikusok 
megkezdték a középkori templom 
újjáépítését és átalakítását. A szen
tély megnagyobbítása érdekében le
bontották a középkori egyenes záró
dású szentélyt, s ekkor nyitottak új, 
nagyobb ablaksort az akkor még 
meghagyott románkori nyílások mel
lett, melyeket később befalaztak. 
Lebontották viszont a középkori szó
széket, a délkeleti mellékoltárt és egy 
az északi falhoz épített oltárt. A 
Paul Moser sümegi építőmester által 
1774-ben megkezdett építkezés 
1811-ig elhúzódott, s Pauli Mihály 
építőmester fejezte be az átalakítást. 
Erre az időre készült el a templom 
csehsüveg mennyezeti boltozata, a 
festett padok (1797), a szószék-oltár 
(XVIII. század vege), s legvégül a 
torony.24 Rövidesen a katolikusok 
is megkezdték egy új templom épí
tését: közvetlenül az evangélikus 
templom bejárata elé. A két katoli
kus faluban később indult meg az új 
templomok építése: Szentbékkállán 
1790-1799-ben és Mindszentkállán 
1829-ben. (Lásd később.) 

A Kál-volgy népességének összeté
telére vonatkozó lélekösszeírások kö
zül kimagaslik a köveskáli református 
eklézsiában 1769-ben készített mun
ka amely a falu teljes református né
pességét megörökítette.25 Az össze
írás rendkívül fontos demográfiai 
adatokat tartalmaz. (A névsort lásd 
az 1. sz. függelékben.) Az összeírás 
szerint a falu református lakossága 
összesen 381 lélekből állt. Ez a né
pesség 55 teljes családból, valamint 
22 csonka családból állt (14 család
ban özvegy asszony, 8 családban öz
vegy férfi volt a családfő.) A faluban 

öt magányos férfi és hét magányos 
nő élt. A felnőtt lakosság aránya az 
alábbi volt: 57 férfi és 60 nő élt 
Köveskálon, a gyermekek közül 13 
volt a fiú- és 85 a leánygyermek. 

A faluban élő 77 családból 4 
olyan család volt, ahol nem volt 
gyermek, 73 családban viszont volt 
gyermek, az alábbi megosztásban: 
egy gyermek (15 család), két gyer
mek (12 család), három gyermek (18 
család), négy gyermek (12 család), öt 
gyermek (8 család), hat "gyermek (3 
család), hét gyermek (1 család.) 

A református családok szolgála
tában összeírtak 19 férfi szolgát és 
14 szolgálóleányt. A felsorolt csalá
dok esetében a rendi hovatartozást 
nem tüntették fel. így nem tudjuk, 
hogy a családok közül melyek voltak 
a nemesi családok (kétségtelenül 
többségük az volt) és melyek a job
bágyi renden lévők. Csupán egy ma
gánosan élő nőnél (Fodor Zsuzsan
na) jegyezték meg, hogy zsellérnő. 

2. Gazdasági és társadalmi 
helyzet az úrbérrendezéstől 
a francia háborúkig 
(1767-1792 . ) 

A Kál-völgy hűbéres falvai 
(1767-1792) 
A Mária Terézia királynő által 1767. 
január 23-án elrendelt úrbérrende
zés 1768-1770-re a Kál-völgy falvai
ban is érvényre jutott. Az 1767. ta
vaszán lezajlott előkészítő felméré
sek kérdéses formában történő ösz-
szeállítása 1768. május 24-re feje
ződött be. Ez a felmérés a Kál-völgy-
ből csak a veszprémi püspökség és 
több más világi földesúr (Eszter-
házy Károly, Szegedy-család) közös 
birtokában lévő Szentbékkálláról ma
radt fenn. A kérdésekre adott vála
szok az alábbiak voltak: ,,Az örökös 
jobbágyok már előzőleg is robotoltak 
a püspöki birtokon; a szabadmene-
telűek (ti. szabadmenetelű jobbá
gyok. Sz.) pedig a contractusuk (szer
ződésük) szerint fizettek és szolgál
tak. (A contractust 1751-ben kötöt
ték Bíró Márton veszprémi püspök
kel.) Mi volt régen az adó? Egy fo
rint (60 krajcár. Sz.), két lúd, hu
szonnégy tojás, egy csirke, melyet 
évente adtak az örökös jobbágyok. 
(Családonként. Sz.) Kiszabott robot 
nem volt, hanem a midőn parancsol
tattak, elől kellett állani, s két-négy 
marhával (ti. igásállattal. Sz.) szol
gálatot tettek. Kilencedet? Ezt soha 
nem adtak." Az úrbéri rendelkezé
sek értelmében a szentbékkállai bir
tokon elkülönítették a birtokokat, s 
írásba foglalták, hogy ki kinek a job

bágya. Szentbékkállán 1768. május 
24-én: 
a veszprémi püspökség „örökös job
bágyai" voltak (akiknek nem volt 
szabadköltözködési joguk, kötelező
ek voltak rájuk az úrbéri terhek, 
személyileg függtek földesuruktól, 
s a földesúr úriszéke alá tartoztak): 
Barbély János (fél telekkel), Ara
nyos Mihály (negyed telekkel), Bar
bély Ferenc (háromnegyed telekkel), 
Barbély György (kétnegyed telek
kel), Barbély István (háromnegyed 
telekkel), Barbély Péter János (két
negyed telekkel), Bartha István (két
negyed telekkel), Barbély István (há
romnegyed telekkel), Borbély Mihály 
(egynegyed telekkel), Istvándi Fe
renc (háromnegyed telekkel), István
di János (kétnegyed telekkel), Ist
vándi Mihály (egynegyed telekkel). 
Istvándi Kis Miska (egyhatod telek
kel). Molnár József (háromnegyed 
telekkel), Molnár Márton (kétne
gyed telekkel), Salamon Ferenc (egy
negyed telekkel), Salamon István 
(egynegyed telekkel), Salamon János 
(kétnegyed telekkel.) Telek nélküli 
(vagy egynyolcados telekkel rendel
kező) zsellérek voltak a szentbék
kállai püspöki birtokon: Agyik Fe-
rencné, Bertha Mihály, Csorna Mi
hály, Csorna István és Csizmadia 
Balázs. 

Szentbékkállán Eszterházy Ká
roly úr ,,örökös jobbágyai" voltak: 
Nagy György (háromnegyed telek
kel), Janka Ferenc (háromnyolcad 
telekkel). Nagy Ferenc (háromnyol
cad telekkel), Janka István (egy
negyed telekkel), Botyani András 
(egynegyed telekkel.) Saját házak
ban lakó zsellérek voltak az Esz
terházy-birtokon: Kovács Ferenc, 
Bartha György, Szabó József, Né
meth István, Csács Ferenc, Nagy 
Mihály, Horváth Péter, Balaskó Fe
renc, Rácz Ádám, Tüz András, Ko
vács Márton, Janka Jánosné,Horváth 
István (valamennyien szabadmenete-
lűek, azaz szabadon költözhettek el 
az uradalomból.) 

Szentbékkállán a Szegedy-család 
,,örökös jobbágyai" voltak az aláb
biak: Varga József, Pintér Imre, 
Pintér János (valamennyien három
nyolcad telkesek voltak.) A birtokon 
saját házukban lakó zsellérek voltak: 
Rácz János és Németh István.26 Az 
ugyancsak a veszprémi püspökség bir
tokát képező Mindszentkálláról csak 
tíz évvel későbbi, 1776-ban felvett 
összeírás ismert. Ez az összeírás azon
ban részletes vagyon felsorolást tartal
maz: a jobbágyoknál és zselléreknél 
feltüntették, van-e háza, milyen álla
tai vannak (igás és haszonállatok), 
mennyi szántóföldet, rétet és szőlőt 
művel? Végül feltüntették a jobbágy 
és zsellér állami adóját (contributio = 
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hadiadó, rovás-, vagy dicalis adó), va
lamint a vármegyei (házi) adó össze
gét is. (Lásd a 2. sz. függeléket.)27 

Az összeírás (,,Conscriptiones di-
cales. Mindszentkálla. 1776") szerint 
Mindszentkálla faluban 24 jobbágy
család élt az alábbi családfők szerint: 
Molnár István, Fekete Márton, Mol
nár Ferenc, Varga Ferenc, Szabó Mi
hály, Molnár Pál, Molnár János, Ko
vács Mihály, Varga János, Bakó Már
ton özvegye, Fekete János, Egyed 
Imre, Kovács János, Szili Ferenc, 
Bíró József, Tóth András, Bíró János, 
Varga Imre, Huszár László, Gelencsér 
Mihály, Mészáros János, Gerencsér 
János, Gerencsér István, Nagy 
György. Mind a 24 jobbágy család 3. 
osztályúnak minősített házban la
kott, amely saját tulajdonát képezte. 
Valamennyi jobbágy család rendelke
zett — természetesen úrbérben — 
szántófölddel. Szőleje 21 családnak, 
kaszáló rétje pedig 17 családnak volt. 
Igavonó ökörrel (vagy ökrökkel) ti
zenöt jobbágy család rendelkezett: 
összesen 44 ökör volt a faluban. A 
kisebb igavonó értékkel rendelkező 
lóval mindössze öt család bírt (ösz-
szesen 6 lovat tartva.) Hat jobbágy
család tartott egy-egy bérest, s öt 
családfő jelezte, hogy a fia is a gaz
daságban él. 
Mindszentkálla faluban élt még 21 
zsellér (inquillinus) család is: Szűcs 
Ferenc, Horváth Pál, Nagy Ferenc, 
Szántó Erzsébet özvegy, Kovács Ist
ván, Vetési György, Kovács József, 
Takács János, Bíró Mihály, Bíró Fe
renc, Horváth József, Sári Imre, Nagy 
István, Orosz Mihály, Kovács György 
özvegye, Németh Péter, Gönczi Ist
ván, Gönczi János, Kutasy János, 
Bíró István és Kocsis István család
fők alatt. A 21 család közül 16-nak 
volt saját — 3. osztályú — háza. Úr
béres szántófölddel 12, szőlővel pe
dig 11 család rendelkezett. Igavonó 
állata — lova — mindössze két család
nak volt (2—2 ló). Tehene volt 7, 
tinója pedig 3 családnak. 
Hazátlan és vagyontalan zsellér (su-
binquillini) öt család volt a faluban: 
Kovács József, Gönczi László, Siller 
Mihály, valamint a zsidó vallású (ju-
deus) Farkas Salamon. Egyikük sem 
bérelt földet vagy szőlőt, s nem vol
tak állataik. Feltehetően iparosok, il
letve kereskedők lehettek. Megjegy
zendő, hogy a falu szőlőhegyén igen 
sok távoli városban vagy községben 
lakó bérelt szőlőt: Devecserből (22-
en), Noszlopról (7-en), Kékkútról 
(4-en), Nyirádról (6-an), Halimbáról 
(5-en), Ajkáról (4-en), Miskéről (3-
an), Salamonról, Padngról, Takácsi
ból, Tótiból, Salföldről (2-2-en), 
Borszörcsökről, Köveskállról, Dö-
rögdről, Díszeiből, Jákóról, Kisörsről, 
Pápáról, Lőrintéről, Csékútról, Két

tornyúlakról, Gyepesről, Hányból, 
Szentbékkálláról és Kúpról pedig 
1 — 1 szőlőtulajdonos volt. 

Az úrbérrendezés elsősorban a 
veszprémi püspökség úrbéres falvait: 
Mindszentkállát és Szentbékkállát, 
valamint a veszprémi káptalan bir
tokában levő Kisfaludot érintette. 
A nemesi falvaknál — Köveskálnál 
és Kővágóörsöri — pedig csak az ott
élő jobbágyságot. Az említett hűbé
res falvak úrbérrendezési szerződései 
jelenleg ismeretlenek. Analógiául 
szolgálhat azonban a szomszédos He
nye falu, melynek úrbériális iratai 
fennmaradtak. Itt az adóalapot ké
pező „egy teljes jobbágytelek" - h a 
sonlóan az országos helyzethez — két 
részből állt: a ,,belső fundusból" 
(házhely, udvar, kert), amely „két 
pozsonyi mérő mag alá kívánko
zik", azaz egy holdat tett ki. (A 
,Дапспак" is nevezett ,Jiold" ál
talában egy igával egy nap alatt meg
szántható területet jelentett. Ez a 
XVIII. században 1000-2000 négy
szögöl között változott.) A belső fun
dushoz tartozott — egy teljes telek
nél — 18 hold szántóföld (egy holdon 
átlagosan két pozsonyi mérő gabona 
termését számoltak) és egy nyolc 
szekérre való szénát adó rétre. A job
bágyok haszonvételei voltak: Szent 
Mihály napjától (szeptember 29) 
Szent György napjáig (április 24) a 
falu kocsmájában a jobbágyok saját 
borukat árulhatták. Szent György 
napjától Szent Mihály napjáig vi
szont csak az uraság borát mérték 
a kocsmákban. A jobbágyok legelőin 
az uraságnak csak igásmarhái legel
hettek, gulyabéli marhái nem. Az er
dőből dőlt vagy száraz fát, de szük
ség esetben nyers fát is hordhattak 
tüzelőnek (kivéve a gyümölcsös és 
makkot termő fákat.) Makkoltatást 
a vidékiek az uraságtól csak pénzen 
válthatták meg; a helybeli jobbágyok 
a makkoltatásért — minden állat 
(sertés) után — 6 krajcárt fizettek az 
uraságnak. 
A jobbágyok kötelességei: minden 
teljes telkes jobbágy hetente egy na
pot — napkeltétől napnyugtáig (be
leszámítva a jövést-menést, etetést, 
itatást is) két „vonyós marhával" 
(igásmarhával), maga szekerével; 
szántás idején pedig négy „vonyós 
marhával", saját ekével, boronájával 
köteles dolgozni az uraság földjén. 
(Ha nem volt „vonyós marhája", úgy 
köteles volt összefogni olyannal, aki
nek volt.) Kézi robotban hetente két 
napot volt köteles dolgozni. A fél, 
negyed és nyolcad telkes jobbágyok 
ennek megfelelően csökkentett idő
ben robotoltak. 
Előírták még, hogy: kaszálás, aratás, 
szántás idején a földesúr egy héten 
— a többi hét helyett —duplán is ve

hette a robotot. A házas zsellérek 
évi 18 napot, a hazátlan zsellérek 
pedig évi 12 napot voltak kötelesek 
kézi robotban dolgozni az uraság
nak. A robot pénzzel való megváltá
sára a parasztot erőltetni nem volt 
szabad. Ha a jobbágy szolgáltatásait 
— akár időlegesen, akár örökre — 
pénzben akarta megváltani, azt egy 
évvel előbb a vármegyénél be kel
lett jelenteni. A parasztot az uraság 
évente egyszer igénybe vehette hosszú 
fuvarra; egy menetel két napi járó
földet nem haladhatta meg. Fuvarra 
nem lehetett rendelni szántás, ara
tás, kaszálás és szüret idején. A hosz-
szú fuvart nem lehetett átvinni a 
következő évre, s nem volt meg
váltható pénzzel vagy más szolgál
tatással. A hosszú fuvar idején a 
vámokat, harmincadokat, révbére
ket, vendégfogadói szállásdíjakat az 
uraság sajátjából volt köteles megfi
zetni. Tűzi- és épületfát a jobbágy 
szabadon vághatott íz uraság által 
kijelölt erdőből; ennek fejében egy 
öl fát kellett vágni és behordani az 
uraságnak is. 
A jobbágyok adói: minden job
bágy és házas zsellér évi egy forintot 
fizetett két részletben (Szent György 
és Szent Mihály napján); a háznélkü
li zselléreknek nem kellett fizetni. 
Minden egész telekkel rendelkező 
jobbágy köteles volt évente két csir
két, két kappant, tizenkét tojást, egy 
icce főtt vajat adni. A fél, negyed, 
nyolcad telkesek ennek megfelelő 
részben fizettek. 

Harminc egésztelkes jobbágy éven
te köteles volt együttesen adni az 
uraságnak egy borjút vagy 1 forint 
30 krajcárt. A földesúr vagy asszo
nyának mennyegzőjén a fenti aján
dékot (két csirke, két kappan, 12 
tojás, egy icce főtt vaj) adót kellett 
adni; az uraság fiának vagy lányának 
házasságakor ezek fizetése nem volt 
kötelező. Az urbárium végén meg
jegyezték, hogy a kilenced fizetése 
ezen a birtokon nem volt szokás
ban.28 

Három évvel az úrbéri szerződé
sek újrarendezése után, 1770. már
cius 11-én a veszprémi káptalan bir
tokában lévő kisfaludi jobbágyok 
szerződésük könnyítését kérték. 
Ugyanis a robot helyett már 100 fo
rintot fizetnek; kötelesek a „székes
egyház" (katedrális) szőlejét megmű
velni, annak termését és a dézsma-
bort (tizedet) Veszprémbe szállítani, 
ugyanúgy a dézsmagabonát (tizedet) 
is. A beszállítás után az üres hordó
kat vissza kellett hozniok. Ugyanak
kor az ábrahámi pusztán kötelesek 
voltak nádat vágni és azt a vámház
hoz hordani. A gabonatized megvál
tásáért 12 forintot fizettek. A natu-
rálék (a természetben fizetendők) a 
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következők voltak: négy és fél icce 
vaj, kilenc kappan, tizenhat csirke, 
hetvenkét tojás. Házat, földet az ura
ság tudta nélkül nem adhattak el, 
idegeneket a faluba be nem fogad
hattak.29 A panasztétel után, több 
mint tíz év telt el, mire 1780. decem
ber l-jén a veszprémi káptalan szer
ződést kötött a kisfaludi jobbágyai
val: 

1. A robotot és a karácsonyfa
hordást pénzben váltják meg; a kocs
ma és a mészárszék jövedelméért a 
füstpénzzel együtt 100 rénes forin
tot fizetnek Szent György és Szent 
Mihály napján. 

2. A dézsma (tized) és a hegy
vám borát kötelesek Veszprémbe 
szállítani, majd az üres hordókat 
visszavinni. Ábrahámba is kötelesek 
a hordókat kivinni. Behozni Ábra
hámból csak akkor kötelesek, ha 
az 350 akónál kevesebb. Egyszerre 
más helyről nem kötelesek többet be
hozni. Tized gabonát és más ter
ményt a maguk zsákjában kötelesek 
Veszprémbe vinni. Ezért nem adnak 
tizedet lenből és kenderből. 
A székesegyház 12 kapás szőlejét 
kötelesek megművelni, s annak ter
mését - amely legfeljebb 24 pozso
nyi akó (bor) - Veszprémbe szállí
tani. Az ábrahámi pusztára nádvá
gásra 25 embert kötelesek kiállítani 
reggeltől estig. 
A gabona kilencedet 12 forinton kell 
megváltaniuk. A vajat, kappant, csir
két, tojást Veszprémbe kell vinniök. 
Senki a házát, földjét az uraság érte
sítése nélkül nem adhatja el, vagy zá
logba nem teheti; idegent a faluba 
nem fogadhatnak be. 
A szerződés 1781. január l-jétől 6 
évig van érvényben. ° 

Valóban, öt év múlva, 1785. ja
nuár l-jén új szerződést kötött a 
veszprémi káptalan kisfaludi jobbá
gyaival. Ebben megállapodtak, hogy 
a káptalan jövedelme a falutól: 43 
forint „füstpénz"; a négy és fél ses-
siótól (telektől) jár: 523-, a házas 
zsellérektől 576-, összesen 1099 gya
logrobot. (Ennek megváltása 10 kraj-
cárával összesen: 183 forint 16 kraj
cár.) Az egyéb szolgáltatások vaksá
gai: borjú-váltság 23 forint 3/4 kraj
cár; hosszúfuvar váltság 4 forint 75 
krajcár; kilenced váltság 19 forint. A 
félévi kocsma és egy évi mészárszék 
jövedelme: 22 forint 80 krajcár. Az 
összes pénzjövedelmek: 272 forint 
95 krajcár. Az új szerződés 1785. ja
nuár l-jétől volt érvényes három esz
tendőre.31 

A II. (Habsburg) József császár ál
tal elrendelt kataszteri felmérések ira
taiból ismerjük (1786. április 13-i 
helyzetnek megfelelően) a veszprémi 
püspökség kál-völgyi tiszttartóinak 
nevét. Mindszentkállon a veszprémi 

püspökség és a káptalan kisfaludi 
birtokán a sümegi uradalom tiszttar
tója: Babos György látta el hivatalát. 
Ugyanő látta el a szentbékkállai püs
pöki uradalom tiszttartói hivatalát is. 
Az összeírás szerint Szentbékkállán 
birtokosok voltak: a veszprémi püs
pökség, gróf Eszterházy Károly, Kiss 
Ferenc, nemes Körmendy és Varga 
családok.32 A kataszteri összeírás
ban szerepeltek a falvak leírásai is: 
Szentbékkálla (Szent Békállya): 125 
ház volt a faluban; ezekben 120 csa
lád élt: ebből 25 nemes, egy polgár 
(iparos), 21 jobbágy-paraszt és 79 
zsellér család. Összesen 246 férfi és 
226 nő. A falu határa: Atai-dűlő (föl
dek, csordacsapás), Öreghegy (sző
lők, kősziklás csalit — legelőkkel és 
vízállásokkal), Kis-hegy (szőlők, bo
ros legelő és vízállás), Veléte (sző
lők, szántók, ,haszontalan kőszik
lák" és csalitos legelő), Körtvéles 
(szántók, rétek, káposztáskertek, le
gelő.) Mindszentkálla (Mindszent-
kállya): 109 ház van a faluban. Ha
tár: Mező-Derék (szántók, rétek, ká
posztáskertek, libalegelő), Rost-kuti 
telek (szántók, kertek, marhalegelők, 
szőlőhegy), Öreg-hegy (szántóföld, 
csalitos, temető). Kü Hegy alatti te
lek (szántók, csalitos), Köves Hegy 
alatti Telek (szőlőhegy, szántó, csa
litos.)33 

Az úrbéri rendelkezések nem érin
tették a hűbéres falvakban lakó kis-
nemeseket. Az urbáriális törvényeket 
követően csak 1790. augusztusban ír
ták össze a Kál-völgy falvainak ne
mességét. 
Szentbékkállán: 14 nemesi család élt 
ebben az időben: Horváth István (ap
ja: György), fia: Ferenc és József; 
Körmendy István esküdt (apja: Já
nos), a fia: János, István, József; 
Körmendy József (apja: János), fia: 
Péter, László, József, János, Ferenc; 
Körmendy András (apja: János), fia: 
János, István; 
Pálffy Mihály (apja: István), fia: — 
Pálffy József (apja: István), fia: — 
Pálffy László (apja: István), fia: -
Szálai József (apja: István), fia: — 
Szálai Ferenc (apja: István), fia: — 
Varga István, János, Ferenc, Péter 
(apjuk: Ferenc), fiuk: — 
Mindszentkállán négy nemesi család 
élt ebben az időben: 
Kovács Ferenc (apja: Mihály), fia: 
József, 
Szálai György (apja: György), fia: 
Ádám, József; 
Szántó Pál (apja: Pál), fia: -
Varga László (apja: József), fia: — 

A hűbéres falvak egyházi központ
ja Szentbékkállán volt, ahol a Gyü
mölcsoltó Boldogasszony tiszteletére 
felszentelt római katolikus plébánia
templom állt. A községben 475 lélek 
volt katolikus. 

A szentbékkállai plébániához tar
tozott Mindszentkálla, ahol a Min
denszentekről elnevezett templom 
állott, s a faluban 294 katolikus lélek 
lakott. 

A szentbékkállai plébániának volt 
filiáléja a protestáns többségű nemesi 
falvakban is. Köveskállon a Krisztus 
mennybemenetelének tiszteletére fel
szentelt templom állott, s a faluban 
187 katolikus élt (ugyancsak a köz
séghez tartozott - másfél órányi já
rásra — két malom is az ott élő ki
lenc lélekkel. Kisfaludon nem volt 
katolikus templom, de a faluban 246 
katolikus élt. Henyén sem volt temp
lom, de itt is 174 katolikus élt a fa
luban, valamint a falutól egy órányi 
járásra volt egy malom, ahol három 
katolikus élt.3'' 

Nemesi falvak (Köveskál, Kővágóörs) 
A Kál-völgy két nemesi falujában élő 
nemességre nem volt érvényes az úr
bérrendezés, csak a két falu nem ne
mesijobbágy lakosságára. 

Egy 1770. november 15-i feljegy
zés szerint Kővágóörsön négy olyan 
taxás nemesi család élt (olyan nemesi 
családok, akiknek fizetnie kellett a 
vármegyei adót, illetve a taxának ne
vezett állandó adót, amely lényegileg 
azonos volt a jobbágyok állami adó
jával, a rovásadóval vagy dikával). 
Ezek a nemesi családok a veszprémi 
káptalan ábrahámhegyi birtokán bé
reltek szőlőket: Kisörsi Mihály a 
keresztfánál" bérelt két pozsonyi 
mérőnyi szőlőt; ugyanott és ugyan
annyit bérelt Sülé József és Tóth Mi
hály is; Szabó Péter a ,,Rétre dűlő
ben" bérelt ugyancsak két pozsonyi 
mérőnyi szőlőt. A veszprémi kápta
lan utasította tiszttartóját, hogy el
lenőrizze a földeket, s tudassa a bér
lőkkel, hogy ők is a rendes censust 
fizetik, akárcsak a jobbágyok.35 

Hét évvel később Zala vármegye 
összeiratta a köveskáli és kővágóörsi 
nemeseket vagyonukkal együtt 
(1777): 
Köveskál: 
Deli László: egy tehén, két ló, két 
urna bort (25—25 pint) termő sző
lő; 
Bonz András özvegye: egy urna (25 
pint) bort termő szőlő; 
Szily János: egy ló, öt urna (125 
pint) bort termő szőlő. 
Kővágóörs: 
Bolla István: két ökör, egy ló, négy 
urna (100 pint) bort termő szőlő; 
Hőgyészi Nagy Ferenc: két ló, négy 
urna (100 pint) bort termő szőlő.5 

Az 1790. évi Zala vármegyei ne
mesi összeírás adatai szerint Kővágó
örsön 96 nemesi család lakott (Lásd 
a 3. sz. függeléket). Több közös ős
től származó és azonos nevet viselő 
család volt. Ezek közül a legkiterjed-
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tebb a Bárány nemzetség (kilenc 
család), a Mezriczky nemzetség 
(nyolc család), a Köss nemzetség (hat 
család), a Nagy, a Kovács, az Antal, 
a Csőkör nemzetség (négy-négy csa
lád), az Ács, az Eössy, az Eösze, a 
Gombos, a Horváth, a Kövesy, a Ku-
thy, a Lakos nemzetség (három-há
rom család), stb. Az összeírás három 
nemzedéket rögzít: nagyapát, apát és 
fiát.37 

Köveskálon 80 nemesi családot írtak 
össze a fentebb említett (1790. au
gusztusi) Zala vármegyei nemesi ösz-
szeírásban. (Lásd a 3 . sz. függeléket.) 
Itt is több — közös őstől származó 
— azonos családnevet viselő család 
élt. Ezek közül a legnépesebb volt: 
a Györffy-nemzetség (16 család), a 
Szécsi-nemzetség (8 család), a Csatá
ri-nemzetség (6 család), a Hegyi és 
Pálfy nemzetség (5—5 család), a Gye-
nis és a Kenessey nemzetség ( 4 - 4 
család), a Rédey, a Sebestyén és Szá
lai nemzetségek (3—3 család), stb. Ez 
az összeírás a három nemzedékre — 
apa—fiú—unoka — terjedt ki .3 8 

Mindkét nemesi falunak — Kő-
vágóörsnek és Köveskálnak — volt 
nem nemesi renden levő, jobbágyi 
és zsellér lakossága is. A Köveskálon 
készített (1780. május 31-én) össze
írás szerint 183 házban 210 család 
élt; közülük 167 volt nemesi, 3 job
bágy és 115 zsellér család. (A lakos
ság 397 férfiből és 426 nőből állt.) 
Az összeírás szerint a jobbágyok sza-
badmenetelűek (azaz nem örökös és 
röghözkötött jobbágyok) voltak. 
„Urbárium azelőtt nem volt — írta 
az összeírás —, (a jobbágyok) árendá-
ban a földesuraknak ki 5 , ki 7 forin
tot fizetett, és fizetnek most is." 
Majd folytatódik a szöveg: ,,Semmi 
egyéb némü adománt Földes Uraink
nak nem adunk, hanem csupán pénz
beli Árendát (bérletet. Sz.), amint 
megmondtunk; robotot soha nem tel
jesítettünk." A kérdés-felelet formá
ban összeállított összeírás következő 
kérdése: „Milyen a termés?" Az erre 
adott válasz így szólt: ,,Szántó földe
ink akik közöttünk vagyon, három 
szántással tiszta búzát néhol, ahol 
jobbacska szerű a föld megtermi 
többnyire pedig Kétszeres szokott 
teremni." 
Majd így folytatódnak a kérdésekre 
adott válaszok: 
,,Malmunk az Helységünkben lévén, 
midőn elegendő vize vagyon, elesé-
günket közel megőrölhetjük; ha pe
dig vize szűkös, akkor nem messze 
Diszeli vagy Monostorapáti egy kis 
mérföldnyire lévő helyiségekben 
szoktunk járni." Az összeírás felso
rolta a falu problémáit is: nincs ka
szálója a községnek; így marháikat 
csak bérben legeltethetik más falu
ban; tűzifa is alig van, épületfa pe

dig semmi sincs a községben; teljes 
telkes gazda nincs; szánfóföldje a 
falunak kevés; ,Akinek vagyona is 
valami, kiben öt pozsonyi, kiben két 
pozsonyi, kiben pedig egy pozsonyi 
mérő szokott bélé menni;rétünk pe
dig igen csekélség; sarjút nem is ka
szálhatunk."39 

A XVIII. század végéről több le
írás maradt a két nemesi faluról. A II. 
(Habsburg) József császár által végre
hajtott kataszteri felmérések iratai 
(1786. április 13.) szerint Köveskálon 
(Köveskállya) 146 házat írtak össze. 
A község határa: Mező Mali szántó
földek; Darab Szálasi szántóföldek; 
Pál Kuttyai szántóföldek; Halastói 
szántóföldek; Szőllők alljai szántó
földek; Rét szeri mező (szántóföl
dek); Sajtói szántóföldek; szőlők; 
Fekete Hegy; Vaskapui szőlők; Föl
ső Erdő (fiatalos). Sóstói Csalitos; 
Sóstói rétek; Sásdi pusztai szántó.40 

Az 1780-as években a köveskáli-
ak jelentették, hogy a régi, fából 
épült harangláb düledezik, fákkal 
kellett eddig is megtámogatni. Kér
ték a Nemes Vármegyét, hogy kő
ből építhessenek haranglábat. Az 
engedélyt megkaphatták, mert a szá
zad végén tornyot építettek temp
lomuk elé. 
Kővágóörsről 1799-ben, a Vály féle 
Magyarország leírása (IIp., 734.) azt 
írta, hogy „Magyar falu; földesurai 
különféle Urak; lakosai katolikusok 
és evangélikusok . . . Határai közép
szerűek, szőlőhegyei jók és kevés 
borait könnyen eladhatják." Kővá
góörsről hosszabb leírást ad Kis János 
(„Emlékezései életéből"), 1800-
ban írott munkájában: ,,Kővágó-Eörs 
Zala-megye alsó részében Keszthely 
és Füred között csaknem középen a 
Balatontól egy kis fél órányira fekvő 
nagy részint nemesekből álló népe
sebb helység. Terjedelmes határa, 
mely a benne található több temp
lomok után ítélve, a török pusztítás 
előtt több falukat foglalt magában, a 
hasznost és a szépet nagy mértékben 
egyesíti. Földje legnagyobb részint 
köves, de mint hihetőleg vulkáni tűz-
okádás maradványa, nagyon termé
keny. Tájékát a sok sík mezők, mo
solygó szőlősdombok, kis erdők, sok 
formájú hegyek s azon vár-omladé-
kok hazánkban a legregényesebbek 
egyikévé teszik. A képzelődés nem 
kívánhat gyönyörködtetőbb táplá
lékot, nem a szív felemelőbb tárgya
kat, mint milyenek itt vagyunk. S 
ide 28 esztendős koromban helyeze 
engem a jó szerencse. A kővágó-
eörsi pápista és lutheránus előkelő 
nemesek szép egyetértésben éltek. A 
birtokosabbak nyáron vasárnapi és 
ünnepi délestéken sétálással, kivolt 
a kékkúti savanyú vizekhez menés
sel, télen pedig gyakori beszélgeté

sekkel, s estvénként néha kártyá
zással, néha táncvigalmakkal is mu
latták magukat. A közrendűek a téli 
délestéket arra is fordították, hogy 
csotora borpkkal seregesen a ha
lászok eleibe mentek, boron hala
kat cseréltek, melyek a pincéknél 
frissében megsüttetvén jó bor mel
lett jó ízű uzsonnát adtak. ."4 2 

A XVIII. század vége jelentő
sebb események nélkül telt el a 
Kál-völgy felett. Az utolsó török 
háború (1787-1790) távoli esemé
nyei csak érintették а К ál -völgyet. 
A hadsereg katonai fuvarokra köte
lezte az itt élő lakosságot is. Az ösz-
szeírások szerint a szentbékkállai 
Németh Istvánnak egy ökre (40 fo
rint értékben) és Nagy Istvánnak 
egy ökre (35 forint értékben) pusz
tult el a katonai fuvarozások szo-
rán. 4 3 Kiemelkedő esemény volt, 
hogy 1790-1799 között Szentbék-
kállán — a középkori templom he
lyén — barokk stílusban felépült az 
új templom, amely mai napig is 
dísze a községnek. 

Folytatás: 
Kál-völgy története. (IV. rész.) 
1792-től napjainkig. 

I . SZ.FÜGGELÉK: 

A köveskáli református ecclésiában élő 
lelkek száma (1769): 

1. Zsoldos János és felesége Péter Ju
dit; testvére Márton, egy fiú és egy 
szolgáló. 

2. Oroszvári István özvegye: Szálai Ju
dit, két fiával, két szolgáló. 

3. Az öreg Györffy Mihály özvegye, 
Nagy Julianna, két fiával, egy eladó 
lányával és egy szolgálóval. 

4. Gyenis János és felesége: Csőkör Ju
dit, négy fiúkkal és egy szolgálóval. 

5. Sebestyén Ferenc, feleségével (Sass 
Évával), négy fiukkal és egy eladó lá
nyukkal. 

6. Nagy István özvegye, Pál nevű fiával 
és annak feleségével, négy fiukkal és 
három lányukkal. 

7. Nagy András és fia. 
8. Györffy Sámuel fiával és két lányá

val. 
9. Bóday Erzsébet, két fiával. 

10. Nagy János és felesége: Radó Krisz
tina, egy fiával, három lányával és 
egy szolgálóval. 

I I . Nagy Katalin (Pálffy Mihály özve
gye), egy fiával, négy leányával és 
egy szolgával. 

12. Hegyi Ferenc és felesége: Nagy Er
zsébet, négy fiával, két lányával. 

13. Györffy Judit, két fiával és három le
ányával. 

14. Patkó János és felesége: Vörös Kata
lin, egy fiúkkal, egy szolgálóval. 

15. Hathai Katalin három fiával. 
16. Krisán András és felesége: Markó Ka

talin, két fiúkkal. 
17. Györffy Mihály és felesége: Oroszi 

Justina, két fiukkal és egy szolgával. 
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18. Morocza Anna (Györffy György öz
vegye), egy fiukkal és egy lányuk
kal. 

19. Szabó Ádám és felesége: Csordás Ka
talin, egy fiukkal és egy leányukkal. 

20. Rimai Pál. 
21 . Mohai Pál és felesége : Dóczy Éva. 
22. Csordás Ferenc és felesége: Csekő 

Katalin, egy fiukkal és három leá
nyukkal. 

23. Somodi Ferenc és felesége: Pálffy 
Anna, két fiukkal, egy barátjukkal 
és egy szolgálóval. 

24. Nyírő Ferenc és felesége: Darnaj 
Judit. 

25. Pálffy István és felesége : Kovách Ju
dit, három fiúkkal, egy leányukkal. 

26. Sass Ádám és felesége: Osváth Kata
lin, két fiukkal és négy leányukkal. 

27. Szigeti Márton özvegye, egy fiával, 
unokájával, egy szolgával és egy szol
gálóval. 

28. Szigeti György és felesége: Szabó 
Anna, a feleség testvére, egy szol
gáló. 

29. Hajba Márton és felesége: Sass Zsu
zsanna, egy fiú és három rokon. 

30. Szalay János és felesége: Győrffy Ju
dit, két fiuk és egy szolgáló. 

31 . Ostváth Zsuzsanna (Győrffy Ádám 
özvegye), egy fiúk és egy lányuk 
(mindkettő örökbefogadott). 

32. Győrffy Mihály és felesége: Varga 
Sára, egy fiúk és egy leányuk, egy 
szolga. 

33. Ifjú Györffy János és felesége: 
Nyírő Erzsébet, egy fiuk és egy 
leányuk. 

34. Szentpéteri János özvegy, két leánya 
val. 

35. Borsodi Sámuel és felesége: Kiss 
Katalin; testvére, egy fiuk és egy le
ányuk. 

36. Bimbó Mátyás és felesége: Szigeti 
Erzsébet, három fiúk, egy barát. 

37. Kovács János, fiának felesége, há
rom fia. 

38. Pálffy György és felesége: Mihály 
Erzsébet, két fiú és három leány. 

39. Pálffy Pál és felesége: Szigeti Judit, 
egy fiúk és három leányuk. 

40. Szigeti Pál és felesége: Kiss Ann«, 
feleségének (előző házasságából való 
két fia, s az ő előzői házasságából 
való három fia), egy szolga. 

4 1 . Somogyi Péter és felesége: Szigeti 
Judit, anyja, egy fiú és egy leány. 

42. Sülé István és felesége: Répa Zsu
zsanna, egy fiuk. 

43 . Pálffy Judit (Kövessy Ferenc öz
vegye), három fiú. 

44. Szalont ai Zsuzsanna, anyjával és nő--
vérével. 

45. Szigeti Mihály és felesége: Tóth 
Ilona; felesége előző házasságából két 
fiú-

46. Gombás János és felesége: Ükös 
Judit, két fiú és egy leány. 

47. Takács Попа (Gombás Ádám öz
vegye), három fiával. 

48 . öreg Győrffy Pál és felesége: Gyenis 
Zsuzsanna, három fiú és egy leány. 

49. Juh János és felesége: Gombás Kata
lin , egy fiú és három leány. 

5 0. Vörö s J áno s özvegy. 
51 . Ifjú Nagy András és felesége : Darnay 

Zsuzsanna, három fiú, egy szolga. 

54. Németh János öt fiával. 
55. Páli István és felesége: Győrffy Kata

lin, egy fiúk és egy leányuk. 
56. Antal János és feleséje: Németh 

Judit, három leányuk. 
57. Kenessey Ferenc és felesége: Mészöl 

Zsuzsanna, két fiúk és egy leányuk; 
három szolga. 

58. Kovács Ferenc és felesége: Kövessy 
Éva,^egy fiúk, három leányuk, egy 
szolga. 

59. Nagy Pál és felesége: Kövessy Anna, 
két fiuk és három leányuk. 

60. Gyimóthy Péter és felesége: Nagy 
Judit, egy leányuk, egy szolga. 

61 . Torda Mihály és felesége: Gyenis 
Anna, egy fiú és három leány. 

62. Győrffy Ferenc és felesége: Újhelyi 
Anna, egy leányuk. 

63. Kovács György és felesége : Tóth Er
zsébet, négy fiúk és egy leányuk. 

64. Kandikó István özvegy és fogyaté
kos nővére. 

65. Ágoston Anna és egy leánya. 
66. Doma Ferenc és felesége: Szigeti 

Katalin, egy fiúk és négy leányuk. 
67. Láz Ferenc és felesége: Vörös Zsu

zsanna, két fiuk. 
68. Dömölky Katalin (Csatáry Márton 

özvegye), három leányával. 
69. Herczegh Pál és felesége: Kandikó 

Judit, egy fiukkal és két leányukkal. 
?Ü. Fodor Zsuzsanna zsellérnő. 
71 . Csatáry Mihály és felesége: Vörös 

Anna, két fiukkal és egy leányukkal. 
72. Papp Mihály és felesége: Nagy Ka

talin, egy fiúk. 
73. Dely László özvegy. 
74. Győrffy Zsuzsanna (Nagy György 

özvegye), házas fiával, egy fiával és 
egy leányával, három unokaöccsével 
és egy szolgával. 

75. öregebb Győrffy János és felesége: 
Bereczky Zsuzsanna, két fiúk és két 
leányuk, egy szolga és egy szolgáló. 

76. Győrffy István és felesége: Pálffy 
Zsuzsanna, két fiúk, négy leányuk 
és három szolga. 

77. Győrffy András és felesége: Csatáry 
Judit, egy szolga és egy szolgáló. 

78. öregebb Győrffy Mihály és felesé
ge: Darnay Julianna, három fiúkkal. 

79. Mohai János három fiával. 
80. Csordás Zsuzsanna (Tóth András öz

vegye), négy fiával. 
81. Varga Dániel és felesége: Веке Kata

lin, három fiával és egy leányával. 
82. Pálffy Ferenc és felesége: Somogyi 

Ilona, egy fiukkal és két leányukkal. 
83. Láz István és felesége: Gombai An

na, egy fiúkkal. 
52. Kenessey István és felesége: Balogh 

Judit, egy leány. 
53. Ifjabb Győrffy Pál és felesége: Gaál 

Julianna, két fiuk és egy leányuk, 
egy szolga és egy szolgáló. 

2. SZ. FÜGGELÉK: 
,,Conscriptiones dicales. Mindszentkálla: 
1776." 

1. Szűcs Frenc zsellér; egy 3. osztályú 
ház; állami adója (továbbiakban: á. 
a.): 72 krajcár (továbbiakban: x), 
házi adója (továbbiakban: h. a.): 
21 x. 

2. Horváth Pál zsellér; egy 3. o. ház; á. 
a.:42 x ;h . a.: 21 x. 

3. Molnár István jobbágy; egy 3. o. ház; 
egy tehén, két sertés; öt hold 2. osz
tályú és 10 hold 3. osztályú szántó, 
5 kaszás rét, 10 kapás 1. osztályú 
szőlő. Á. a.: 6 forint (frt) és 56 x; 
h . a . : l frt 82 x. 

4. Nagy Ferenc zsellér; egy 3. o. ház; 1 
tinó, 2 sertés; 3 kapás 1. osztályú 
szőlő. Á. a.: 1 frt 55 x ;h . a.: 34 x. 

5. Fekete Márton jobbágy; egy 3. o. 
ház; 4 fiatal ökör, 1 tehén, 2 ló, 1 
sertés; 2 hold 2. oszt. és 6 hold 3. 
oszt. szántóföld, 5 kaszás rét, 6 
kapás 1. osztályú szőlő. Á. a.: 6 frt 
6 9 x ; h . a . : l frt 89 x 

6. Molnár Ferenc jobbágy; egy 3. o. ház ; 
1 sertés; 2 hold 2. osztályú és 2 1/2 
hold 3. osztályú szántóföld, 2 ka
szás 1. osztályú és 2 kaszás 2. osz
tályú rét; 6 kapás 1. osztályú szőlő. 
Á .a . :3 f r t 3 1 x ; h . a . : 9 4 x . 

7. Varga Ferenc jobbágy: egy 3. o. ház; 
2 ökör; 5 hold 2. osztályú és 10 hold 
3 . osztályú szántóföld, 4 kaszás 1. 
osztályú és 4 kaszás 2. osztályú rét; 4 
kapás 1. osztályú szőlő. Á. a.: 6 frt 
3 6 x ; h . a . : l frt 81 x. 

8. Szabó Mihály jobbágy; egy 3. o. ház; 
van egy fia és egy bérese; 4 ökör, 1 
tehén, 2 tinó, 1 sertés; 2 hold 2. osz
tályú és 6 1/2 hold 3. osztályú szán
tóföld; 1 kaszás 1. osztályú és 1 ka
szás 2. osztályú rét, 6 kapás 1. osz
tályú szőlő. Á. a.: 7 frt 21 x; h. a.: 2 
frt 56 x. 

9. Molnár Pál jobbágy; egy 3. o. ház; 1 
tehén, 2 ló, 1 sertés; 2 hold 2. osztá
lyú és 2 1/2 hold 3. osztályú szántó
föld; 2 kaszás 1. osztályú és 2 kaszás 
2. osztályú rét; 5 kapás 1. osztályú 
szőlő; á. a.: 4 frt 11 x; h. a.: 1 frt 
17x . 

10. Molnár János jobbágy; egy 3. o. ház; 
1 szolgája van; 1 tehén, 1 tinó, 1 
csikó, 2 ló, 2 sertés; 3 hold 2. osztá
lyú és 20 hold 3. osztályú szántóföld; 
2 kaszás 2. o. és 3 kaszás 3. o. rét; 9 
kapás 1. osztályú szőlő. Á. a.: 8 frt 
8 4 x ; h . a . : 2 f r t 4 7 x . 

11. Kovács Mihály jobbágy; 1 fia van; 2 
ökör, egy 3. o. ház; 3 hold 2. o. és 
4 hold 3. o. szántóföld, 2 kaszás 2. o. 
rét; 6 kapás 1. o. szőlő. Ä. a.: 4 frt 
7 4 x ; l f r t 35 x. 

12. Varga János jobbágy; egy 3. o. ház; 
2 ökör, 1 tehén, 2 tinó, 1 csikó 2 
sertés; 7 hold 2. o. 7. hold 3. o. szán
tóföld; 3 kaszás 1. o. és 3 kaszás 2. 
0. rét; 6 kapás 1. osztályú szőlő. Á. 
a.: 7 frt 62 x; h . a . : 2 frt. 

13. Bakó Márton özvegye; egy 3. o. ház; 
2 ökör, 1 sertés; 5 kapás 1. osztályú 
szőlő. Á. a.: 1 frt 93 x ; h . a . : 4 4 x . 

14. Fekete János jobbágy; 1 szolgája van; 
egy 3. o. ház; 4 ökör, 1 tehén, 2 ti
nó, 1 csikó, 3 sertés, 7 juh; 6 hold 
2. o. 7 hold 3. o. szántóföld; 3 ka
szás 1. o. és 3 kaszás 2. o.rét: 8 kapás 
1. o. szőlő. Á. a.: 9 frt 36 x ; h . a.: 
2 frt 36 x. 

15. Szántó Erzsébet özvegy'; 1 hold 2. o. 
és 1 hold 2. o. szántóföld. Á. a.: 34 
x ;h . a.: 14 x. 

16. Egyed Imre jobbágy; egy 3. o. ház; 
2 ökör, 1 tehén, 2 tinó, 4 sertés; 8 
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hold 2. о. és 9 hold 3. о. szántó:4 
kaszás 1. о. és 4 kaszás 2. o. rét; 10 
kapás l . 'o . szőlő; á. a.: 8 frt 1 0 x ; h . 
a . :2fr t 30 x. 

17. Kovács János jobbágy; 1 szolgája van; 
egy 3. o. ház; 2 ökör, 1 tehén 3 tinó, 
1 sertés; 3 hold 2. o. szántó; 5 kapás 
1. o. szőlő. Á. a.: 4 frt 53 x; h. a.: 
1 frt 28 x. 

18. Szüi Ferenc jobbágy; 1 zsellérje van; 
egy 3. o. ház; 1 tehén; 3/4 hold 3 .o . 
ház; 1 tehén; 3/4 hold 3.o. szántó; 
4 kapás 1. o. szőlő; á. a.: 1 frt 40 x; 
h . a . : 4 8 x . 

19. Biró József jobbágy; 1 szolgája van; 
egy 3. o. ház; 4 ökör, 1 tehén, 1 csi
kó, 2 sertés; 3 hold 2. o. és 9 hold 
3. o. szántó; 2. kaszás 1. o. és 3 ka
szás 2. o. r é t ; á . a.: 6 frt 40 x : h . á.: 
1 frt 89 x. 

20. Tóth András jobbágy; 1 fia van; egy 
3. ö. ház; 4 ökör, 1 tehén, 1 csikó, 
2 sertés; 9 hold 2. o. és 9 hold 3 .o . 
szántó; 3 kaszás 1. o. és 3 kaszás 2. 
o. rét; 9 kapás 1. o . szőlő. Á. a.: 9 
frt 31 x ; h . a.: 2frt 65 x. 

21 . Kovács István zsellér; egy 3. o. ház; 1 
tehén, 2 sertés; 1 hold 3. o. szántó; 
6 kapás 1. o. szőlő. Á. a.: 2 frt 18 x; 
h . a . : 6 2 x . 

22. Vetési György zsellér; egy 3 . 0 . ház; 
1 tehén, 1 sertés. Á. a.: 1 frt 13 x; 
h . a . : 3 2 x . 

23. Biró János jobbágy; egy 3 . o. ház; 2 
ökör, 1 tinó, 2 sertés; 2 hold 2 .o .és 
2 hold 3. o . szántó;4 kapás l . o . sző-
lő.A. a . : 3 f r t 5 2 x ; h . a . : l f r t 5 x . 

24. Kovács József zsellér; egy 3. o. ház; 
3 kapás 1. o. szőlő. Á. a.: 1 frt 11 x; 
h . a . : 3 2 x . 

25. Takács János zsellér; egy 3. o. ház; 
1 tehén, 2 tinó, 1 csikó, 1 sertés; 1 
hold 3. o. szántó. Á. a.: 2 frt 9 x; 
h . a . : 8 5 x . 

26. Biró Mihály zsellér; egy 3 . o. ház; 
1 tehén, 1 tinó, 1 sertés; 1 hold 3 .o . 
szántó; 5 kapás 1. o . szőlő. Á. a.: 2 
frt 1 8 x ; h . a . : 6 2 x . 

27. Varga Imre jobbágy; egy 3 . o. ház; 
2 ökör, 1 tehén, 1 csikó: 12 hold 2. 
o. és 5 1/2 hold 3 .0 . szántó;2 kaszás 
2. o . rét; 6 kapás 1. o . szőlő. Á. a.: 
4 f r t 8 5 x ; h . a . : l f r t 3 8 x . 

28. Biró Ferenc zsellér; egy 3 . o. ház; 
1 hold 3. o. szántó, Á. a.: 89 x.; 
24 x. 

29. Horváth József zsellér; egy 3. o. ház; 
1 hold .3. o. szántó; 4 kapás l . o . 
szőlő. Â. a.: 1 frt 40 x; h. a.: 39 x. 

30. Huszár László jobbágy; 1 fia van; 
egy 3. o. ház; 2 ökör, 1 tehén, 2 ti
nó, 1 sertés; 2 hold 2. o. és 2 hold 
3. o. szántó, 1 kaszás 2. o. rét; 
Á. a,:4 frt 17 x ; h . a.: 2 frt 19 x. 

31 . Gelencsér Mihály jobbágy; egy 3: o. 
ház; 2 tinó, 2 csikó, 1 sertés; 1 
hold 2. o. és 2 1/1 hold 3. o . szán
tó, 1 kaszás 2. o. rét; 4 kapás l . o . 
szőlő. 

32. Mészáros János jobbágy; 1 fia van; 
egy 3 o. ház; 2 tinó, 1 csikó, 2 sertés; 
2 hold 2. o. és 1/2 hold 3. o. szántó; 
1 kaszás 2. o . rét; 7 kapás l . o . sző
lő. Á. a.: 3 frt 40 x; h. a.: 1 frt 
46 x. 

33. Sári Imre zsellér; egy 3. o. ház; 1 
tehén, 1 sertés; 1 hold 3. o. szántó; 

4 kapás 1. o. szőlő. Á. a.: 1 frt 40 x; 
h. a.:51 x. 

34. Nagy István zsellér; egy 3. o. ház; 1 
tehén, 1 sertés; 1 hold 2. o. szántó. 
Á . a . : l frt 31 x ; h . a . : 3 7 x . 

35. Gerencsér János jobbágy; egy 3. o. 
ház; 2. ökör, 1 tehén, 1 sertés; 2 
hold 2. o. és 5 hold 3.o. szántó;4 ka
pás 1. o. szőlő. Á. a.:3 frt 9 8 x ; h . a . : 
l f r t 13 x. 

36. Gerencsér István jobbagy; 1 fia van; 
egy 3. o. ház; 2 ökör, 1 tehén, 1 tinó, 
1 csikó, 1 sertés; 2 hold 2. o. és 5 
hold 3.O. szántó; 4 kapás l . o . szőlő. 
Â .a . :3 f r t 9 8 x : h . a . : l f r t 13 x. 

37. Nagy György jobbágy; egy 3. o. ház; 
2 ökör, 1 tehén, 1 csikó, 2 sertés; 2 
hold 2. o. és 2 hold 3. o. szántó; Á. 
a . :3fr t 26 x ; h . a . : 9 3 x. 

38. Orosz Mihály zsellér, egy 3. o. ház; 1 
tehén, 1 t inó; 1 1/2 hold 3. o. szántó; 
3 kapás 1. o . szőlő. Á. a.: 2 frt 2 x ; h. 
a . : 47x . 

39. Kovács György özvegye; egy 3. o. 
ház; 1/2 hold 3. o. szántó; 6 kapás 
l . o . szőlő.Á. a . : 9 6 x ; h . a.: 26 x. 

40. Kovács József házatlan-zsellér; á. a. 
5 x ; h . a . : 14 x. 

4 1 . Németh Péter zsellér; egy 3. o. ház; 1 
tehén; 1 hold 2. ö. szántó; 1 kaszás 1. 
o. rét; 8 kapás 1. o.. szőlő. Ä. a.: 2 frt 
5 3 x ; h . a . : 72x . 

42. Gönczi István zsellér; egy 3. o. ház; 
2 ló; 1 hold 2. o . és 1/2 hold 3. o. 
szántó; 1 kaszás l . o . é s 1 kaszás 2 . 0 . 
rét. Á. a.: 2 frt 11 x ;h . a . : 54x 

43 . Gönczi János zsellér; egy 3. o. ház; 
2 ló; 1 hold 2. o. és 1/2 hold 3. o. 
szántó; 1 kaszás l . o . és í ka-szás 2. o. 
ré t ;á . a.: 2 frt 11 x ; h . a . : 5 4 x. 

44. Gönczi László házatlan-zsellér; á. a.: 
51 x ; h . a.: 14 x. 

45. Nagy József hazátlan-zsellér; á. a.: 
l f r t 2 4 x ; h . a . : 2 y x . 

46. Siller Mihály házatlan-z seller ; á. a. : 51 
x ; h . a . : 1 4 x. 

47. Farkas Salamon zsidó házatlan-zsel
lér; á. a.: 1 frt 64 x ; h . a . 48 x. 

48. Kutasy János zsellér; 1 kapás 1. o. 
szőlő. Á. a.: 1 frt 26 x; h . a . : 35 x. 

49. Biró István zsellér; 2 kapás 1. oszt. 
szőlő. Á. a.: 1 frt 2 x ; h . a.: 28 x. 

50. Kocsis István zsellér: 1 tinó. Ä. a.: 
I f r t 7 x ; h a . : 2 8 x ; 

A község határában szőlőbirtokos: 
Devecserből (22 személy), Borszörcsökről 
(1 személy), Noszlopról (7 személy), Sa
lamonból (2 sz.), Kékkútról (4 sz.). Pad
ragról (2 sz.), Nyirádról (6 sz.), Halimbá-
ról (5 sz.), Ajkáról (4 sz.), Miskéről (3 
sz.): Takácsiból, Tótiból, Salföldről ( 2 - 2 
sz.); Köveskállról, Dörögdról, Díszeiből. 
Jákóról, Kisörsről, Pápáról, Lőrintéről, Csé-
kútról, Kéttornyúlakról, Gyepesről, Hány
ból, Szentbekkálárol, Szőcről, Kúpról 
( 1 - l s z . ) 

JEGYZETEK 
1. Zala Megyei Levéltár (ZML) „Con-

scriptio Universales. F . 1.1699-1720. 
ö . 11-18 . ö . 15. 31. p. Conscriptio 
1714. 

2. ZML. IV. 9.a. „Conscriptiones Uni
versales 1715 die 23 Mens July. 

(352-353.p.) ; и.о. „Conscriptio Uni
versales 1715-1720.F.2. Ö. 1 9 - 2 1 . 
1715. die 9 Mens Sept. „Conscriptio 
Palatinalis Processis Omni Petri 
Dóczy Supremi Judicium.";Országos 
Levéltár; Dicalis Conscriptio. Zala 
vármegye. 1715. Szentbékkálla. 

3. Lásd 1 sz. jegyzetet; valamint a 2. sz. 
jegyzetet (1715 JX.9.) OL. D.C. 

4. ZML. „Conscriptio Universales. 
1720."; Országos Levéltár (OL): 
Dicalis Conscriptio (DC) 1720.Kisfa
lud, Szentbékkálla, Mindszentkálla. 

5. Veszprém Megyei Levéltár (VeML): 
Veszprém Káptalani levéltár jegyző
könyve . Kisfalud : 1727. 

6. VeML. Veszprémi Káptalani Levéltár. 
A káptalan és Zala vármegyei birto
kainak összeírása. (1753ipr . l2 . ) 

7. ZML. „Conscriptio Universales. F . l . 
1699-1720. ö . 1 1 - 1 8 . Ö.15. 31.p. 
Conscriptio 1714." 

8. ZML.IV.9. „Conscriptiones Univer
sales. 1715 die 23 Mens July. (378. 
p.) ; OL. DC.1715 (Zala vmegye. 
Kővágóörs.) 

9. ZML. „Series Nobffium de Anno 
1716"; „Series Nobilium de Anno 
1716"; „Series Nobilium de a. 
1718.» 

10. ZML.1719. Fasc. 26. 29. p . Kővágó
örs. 

11 . ZML.1721. Fasc.29. No.20. Kőváró-
12. ZML.1734.Fasc.84.No.146. 
13. ZML.1743.Fasc.84.No. 144. 
14. ZML. D.R£X.(P) 11 . sz. irat. 1738. 

Köveskál. 
15. ZML.1745.Fasc.90.No.58.Köveskál. 
16. ZML. ,jSeries Dominorum, Praelato-

rum, Baronum, Magnatum et Nobili
um Inclyti Cttis Szaladiensis. Die 18 
Mensis Juny. Anoo 1738." 6.p.; vö.: 
ZML.„Series Dominorœft (stb.) Die 
prima Mensis Augusti, Anni 1747." 
275—276.p.; ibidem: „Series Domi-
norum (stb.) Die 20 Octobris 1752. 
12-13J) . 

17. ZML. T.49. Urbáriumok. Köveskál. 
1767. 

18. ZMLD.R.EX.(P) 45.SZ. irat: 1768 
„Pro memoria." 

19. HORVÁTH József: Padányi Biró 
Márton veszprémi püspök egyházlá
togatási jegyzőkönyve Szentbékkál-
láról és leányegyházairól. A Veszp
rém Megyei Múzeumok Közleményei. 
16/1982. 271., 273., 274., 275., 
280., 276-277. , 279. 

20. Ibidem. 2 7 4 , 275., 277-278 . 
21 . Ibidem. 274., 276-277. , 279. 280. 
22. Veszprém Megye Régészeti Topográ

fiája. A keszthelyi és tapolcai járás, 
írta: Bakay Kornél, Kalicz Nándor, 
Sági Károly. Akadémiai Kiadó. Bu
dapest. 1966. 115-116. , 144-145. , 
102., 105-106. (Továbbiakban: To
pográfia.) 

23. ZMLD.R£.L.(P) 6. és 7. sz. iratok: 
1768.; vö.: Topográfia. Op. cit. 106. 

24. SÁRVÁRI Márta: Kővágóörs kincse. 
In: Delta. A Magyar Kommunista If
júsági Szövetség Természettudomá
nyos Technikai Magazinja. 8. sz. 
1987. aug., 28-29:p\ Vö.: Topográ
fia. Opci t . 103. 

25. ZMLJ>.RJE.L.(P) Köveskál. 2. sz. 
irat. (A köveskáli ref. ecclésiában élő 
lelkek száma: 1769). 



72 TANULMÁNYOK 

26. ZML.T.28.a.Urbarialis. Szentbékkál-
la:1767., 1768. május 24. 

27. ZML.IV/Jb „Conscriptiones Dicalcs. 
Mindszentkálla: 1776". 

28. ZML. Urbáriális iratok. T.12. Henye. 
1770. 

29. VeML. Veszprémi Káptalani Levél
tár. Kisfalud. 1770. március 11. 
(46.sz. doboz). 

30. Ibidem. Kisfalud. 1780.deci . (46. sz. 
doboz). 

31. Ibidem. Kisfalud. 1785. jan. 1. (46. 
sz. doboz). 

32. ZML. II. József kataszteri felmérési 
iratai. 1786 .IV.13. 

33. Ibidem. 410. sz. írat, 411. sz. irat. 

Der Teil III. der Studienreihe „Geschichte 
des Kai-Tales;; beschäftigt sich mit der 
Historie dieser Region in den Jahren zwie-
schen 1711 und 1792. Diese 80 Jahre gel
ten als die Zeit der Wiedergeburt. 

Nach dem 150-jährigen türkischen Kri
eg und dem 8 Jahre dauernden Nationa
len Unabhangigkeitsckampfc (Rákóczi 
Freiheitskampf) haben sich vom Jahre 
1711 an - in den friedlichen Jahrzehnten 

34. ZML. Nemesi összeírás (1790. au
gusztus): „In Processu Sedis Tapolca". 
VeML. Mikrofilmtár (Acta Regulati
o n s Parochiarum 1788.) Köszönettel 
tartozom lektoromnak, Hegedűs La
jos levéltárosnak, aki az utóbbi 
anyagra felhívta figyelmet és az 
adatokat átadta. 

35. VeML. Veszprémi Káptalan levéltára. 
Ábrahám. 1 7 7 0 J I O V . 1 5 . (42. sz. do
boz). 

36. ZML. „Conscriptio Nobilium Arma-
listarum Taxe subjectorum. A. 1777" 

37. Lásd : 34. sz. jegyzetet. 
38. Ibidem. 

des 18. Jahrhunderts - die politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse geregelt. Die während der 
über anderthalb jahrhundertlangen Krieg
szeit zugrundegerichteten Dörfer wurden 
wieder angesiedelt und wiederaufgebaut. 
Die alten adeligen Gemeinden (Köveskál, 
Kővágóörs) bekamen wieden ihre Vorre
chte zurück. Die Vasallendörfer des 
Veszprém ier Bischofstums und Kapitels 

39. ZML. L.T. Köveskál. Urbarialis 1780. 
máj .31. 

40. ZML. II. József kataszteri felmérési 
iratai: 1786.ápr.l3. 218.szjrat (Kö-
veskállya.) 

4 1 . ZLM.D.R.E.L.(P) 46.sz. irat. (1780. 
V.) 

42. KIS János: Emlékezései életéből. 
Veszprém megye irodalmi hagyo
mányai. Szerk.: Harmath István -
Katsányi Sándor. Veszprém, 1984. 
5 5 - 5 6 . p . 

43. ZML. IV/9/j. A török háborúban el
pusztult állatok összeírása. 1789-90. 
11. pont. 

(Szentbékkálla, Mindszentkálla, Kisfalud) 
wurden wieder von ihren alten Gutsherren 
abhánging. In die wiederhergestellten 
Frondörfer kehrten die alten ungarischen 
Bauerbewohner zurückö Ihrer wirtschaft
lichen Neugeburt hat in grossen Masse 
eines der wichtigsten gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ereignisse dieser Zeit - das 
Urbarialgesetz der Habsburgkönigin Maria 
Theresia aus dem Jahre 1767 beigetragen. 

CSABA D. VERESS GESCHICHTE DES KÁL-TALES (TEIL III.) 1711-1792 




