VERESS D. CSABA

A KAL-VÖLGY TÖRTÉNETE
(I. rész)

1. A KÁL-VÖLGY
TÖRTÉNETE
A MAGYAR
HONFOGLALÁSTÓL
A TÖRÖK
HÁBORÚKIG:
A német királyság és a morva nagyfejedelem
ség háborúit kihasználva — hol az egyikkel, hol
a másikkal szövetségre lépve — a magyar (türk)
törzsek 892 és 896 között megszállták a Kárpát
medence keleti felét, s előnyomultak a Garam és
a Duna vonaláig.
896-ban Arnulf német császár — a Fuldai Év
könyvek szerint — „Pannónia védelmét — a M o 
csárvárral (urbs Paludarum, azaz Moosaburg
vagyis Zalavár) együtt — Brazlaw hercegre bíz
ta."' Arnulf 899-ben bekövetkezett halála után —
900-ban (ugyancsak a Fuldai Évkönyvek adatai
szerint) — ,,az avarok, akiket m a g y a r o k n a k is
hívnak, végigpusztították egész Itáliát". Vissza
térőben követeket küldtek a bajor herceghez, bé
két k é r v e (valójában azért, hogy kikémleljék azt
a vidéket), majd ,,váratlanul . . . igen nagy sereg
gel . . . megrohanták Bajorországot az Enns fo
lyón túl, ú g y h o g y egy nap alatt 50 mérföldnyi
területen hosszában-széltében, tűzzel-vassal gyil
kolva és pusztítva, mindent leterítettek".
Az Ennsen túli Bajorország — azaz a mai
Ausztria és a Dunántúl — meghódításáért még
évekre elhúzódtak a harcok. Ezt a területet a ma
gyarok csak 907-re — a bajorokon aratott vég
leges nagy győzelem után — vették véglegesen
birtokukba. A bajor hercegség szétzúzását követő
alig fél évszázad alatt a magyarok mintegy negy
venhárom hadjáratot vezettek részben Itália, de
főleg a német területek felé. A nyugati és délVARPALOTA
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I. ábra. A Kál-völgy földrajzi helyzete
Abb. 1. Geographische Lage des Kai-Tales
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nyugati irányú hadjáratok évtizedeiben a magyar
törzsek fokozatosan megszállták a Kárpát-meden
ce nyugati felét, a Dunántúlt is. Az őslakosságot
leigázó törzsek és nemzetségek elhelyezkedéséről
nincsenek megbízható korabeli forrásaink. Csak
évszázadokkal később — feltehetően szóbeli ha
gyományokra támaszkodva — írták meg króni
kásaink a letelepedést. Kálti Márknak a — ma
gyarok tetteiről írott krónikája — a XIV. század
közepén arról írt, hogy „Vérbulcsú volt a hatodik
kapitány neve; hír szerint ez a Balaton táján ütöt
te fel sátorfáját". 2 Ez nyilvánvaló anakronizmus,
ugyanis Bulcsú politikai szereplése évtizedekkel
későbbi. Konsztantinosz Porfirohennetosz bizán
ci császár 948-ban tett róla említést, a következő
ket írva: „Tudnivaló, hogy Teveli (Árpád fiának,
Tarkacsunak fia) megholt, s az ő fia — barátunk
— Termacsu, aki a minap jött fel Bulcsúval, Turkia harmadik fejedelmével és horkájával." Ezt
követően így folytatta a császár: „Tudnivaló,
hogy Bulcsú, a horka, Kálinak, a horkának a fia,
és hogy a Kali tulajdonnév, a horka meg méltó
ság, valamint a jila is, amely n a g y o b b a horkánál" Majd megmagyarázza, hogy a türköknél a
nép „Első feje az Árpád nemzetségből sorban kö
vetkező fejedelem, és van két másik is, a jila és a
horka, akik bírói tisztséget viselnek". 3
XIII—XIV. századi krónikáink — melyek is
merhették az ekkor még jelentős szerepet betöltő
Vérbulcsú nemzetséget („de generatione W e r bolchu": 1313)4 — nem tévedtek, mikor a Balaton
mellé tették ennek a nemzetségnek első szállás
helyét. Csak abban tévedtek, hogy a nemzetség
nek első — honfoglaló — tagja nem Bulcsú volt,
hanem annak apja: Kál horka. A X I I I . században
író Kézai Simon mester krónikájában tud Bulcsú
apjáról („nagyatyjáról"), de időben már nem tud
ta szerepét pontosítani, mikor az alábbiakat írta:
,,A hetedik sereg vezérének Vérbulcsút mondják.
Ez Zalában, a Balaton körül telepedett meg. Azért
nevezték pedig Vérbulcsúnak, mert nagyatyját a
krimhildi csatában a németek megölték, s ezt ő
biztosan tudván, bosszút akart állni rajtuk, és
több németet nyárson süttetett meg, és annyira
kegyetlenkedett velük, h o g y némelyeknek úgy
itta a vérét, mint a bort." 5 Ennek alapján feltéte
lezhető, hogy Vérbulcsú apja („nagyapja"?) — a
bizánci császár szerint Kali horka — a honfogla
lás vagy az azt követő háborúk során (nem pedig
a hunok idejére keltezett legendás krimhildi csa
tában) esett el a németek fegyvereitől.
Mivel gyakori jelenség volt, hogy egyes táj
egységek — vagy éppen települések — az első
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2. ábra. A Kál-völgy falvai
Abb. 2. Dörfe im Kai-Tal
foglalóról kapták elnevezésüket, biztosra vehet
jük, hogy Kál horkának nevét őrzi a Balaton
északnyugati partvidékén az a 10-12 km hosszú
és 3-4 km széles völgy. A XIII—XIV. századi ok
levelek minden esetben Kál-völgynek (,,valea
Kaal") — egy esetben pedig (1377-ben) ,,a zala
megyei Kaal-i vidék"-nek — nevezik ezt a táj
egységet. Egyidejűleg a Kál-völgy falvai — az
egész középkoron át napjainkig — megőrizték a
Kál megkülönböztető nevet: Köveskál, Szentbenedekkál, Mindszentkál, ö r s k á l , Szentvidkál,
Kerekikál, Töttöskál, Sóstókál, Kiskál elnevezé
sekben. 6
A honfoglaló és hódító nemzetség központja
feltehetően az a Káli-földvár volt, amely Mindszentkáltól keletre, a Kereki-dombon magasodik
ki mintegy 30-35 méter magasan a mocsaras kör
nyezetből. Oldalai ma is meredeken emelkednek,
s csak déli irányból közelíthető meg, ott viszont
ma is kétszeres sáncolás nyomai figyelhetők
meg. 7 Hogy ez lehetett a nemzetség központja,
bizonyítja az, hogy ennek a földvárnak a közelé
ben — Mindszentkáltól északra, az ún. Pogánydűlőben (sic!) tárták fel 1903-ban Sági János ve
zetésével — a Zala megyében szinte egyedülálló
— X. századi temető negyvenkilenc sírját.
Ugyanakkor — 1905-ben — a Szentbékkállától
keletre levő töttöskáli középkori templomrom
közelében, szőlőforgatáskor egy X. század végi,
XI. század eleji lovassír is előkerült. A lovassírt
— amely nyilvánvalóan még a nemzetség keresz
tény hitre térése előtt került a földbe — egy
ritka lelet datálta. A sírban egyenes, kétélű —
német típusú — kardot találtak, melynek marko
latát 10-15 fokkal megdöntve a kardot (a ma
gyar kézhez jobban idomuló) szablyához hasonló
súlypontúvá tették. Ez a speciális csoportot al
kotó — szablyamarkolatú — kétélű kardtípus az
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eddigi megfigyelések szerint zömmel az ország
peremvidékeiről került elő. E speciális kardfor
mával Bálint Alajos foglalkozott, s megállapí
totta, hogy nem a szablya és a kard közti formai
átmenetről van szó, hanem keverékformáról.
Nem kész — vásárolt vagy zsákmányolt — kar
dokat alakítottak át, hanem a kardokat már eleve
ebben a formában kovácsolták. A kardok korát a
kísérő leletmellékletek pontosan meghatározzák
a X. század végére és a XI. század elejére. 9
Kali horka — Kézai Simon mester krónikája
szerint — valószínűleg a honfoglalás harcaiban, a
németekkel vívott csaták valamelyikében esett
el. A németek okozták vesztét Kali horka fiának,
a nemzetség legismertebb tagjának: Bulcsúnak
(vagy Vérbulcsúnak) is. Mindkét korai króni
kánk — Kézainak a X I I I . század második felében
és Kálti Márknak a XIV. század közepén írott
krónikája — azt írja, h o g y Bulcsú 955 júliusában,
az augsburgnál vívott — a magyarok katasztrofá
lis vereségével végződő — csatában került a né
metek fogságába, akik két kapitánytársával
együtt bitón kivégezték. Kézai Simon (,,A magya
rok története") szerint: ,,A császár (ti. a szász
Liudolfing családból való I. Ottó német király,
akit azonban csak 962-ben koronázott a pápa csá
szárrá; Sz.) . . . a városhoz közel álló (magyar,
Sz.) csapatot egy-kettőre tönkreverte. Ennek lát
tán Léi és Bulcsú futásban keresett menedéket.
Hajóra szálltak, s a Dunán lefelé ereszkedtek,
hogy Magyarországba meneküljenek. A regensburgi átkelőnél azonban foglyul estek, és a
császárhoz szállították őket. A császár pedig bitó
fára ítélte, s Regensburgban vesztőhelyen végez
tette ki őket." Kálti Márk krónikája is hason
lóan írt: „Fogságba esett Léi és Bulcsú derék ve
zér. Elvitték őket a császár elé . . . S rögtön meg
fogták és Regensburgban felakasztották őket.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ekkor —
955-ben — Bulcsú már nem volt pogány. Ugyanis
Bulcsú 948-ban a bizánci császár udvarában meg
keresztelkedett.
A nemzetség — amely magát a későbbiekben
Vérbulcsú nemzetségének (1313: ,,de generatione
Werbolchu") nevezte — feltehetően ellenezte
Géza fejedelemnek (kb. 972—997) 973-tól — a
quedlinburgi követjárástól — datálható németba
rát politikáját. Ez érthető a nemzetség szempont
jából, hiszen az előző évek két nagy németor
szági hadjáratának — a 954 márciusában-áprilisában, I. Ottó német király ellen lázadó Liudplf
sváb herceg (aki I. Ottó fia volt!) és Vörös Kon
rád lotharingiai herceg szövetségében Wormsig
és Cambraiig előnyomuló magyar hadaknak,
majd a következő — 955 július-augusztusi sze
rencsétlen végű augsburgi — hadjáratnak egyik
főparancsnoka Bulcsú volt.
972-ben — II. Ottó trónörökös és Theophanu
bizánci hercegnő házasságával — egy német—
bizánci szövetség veszélye alakult ki a magyarok
ellen. Ez váltotta ki Géza fejedelem a németek
felé békülékeny politikáját. (Géza fejedelem —
és vele együtt még ötszáz magyar úr — csak ek
kor, 973 körül keresztelkedett meg a német
Bruno Sankt Gallen-i szerzetes által.) A 973-tól
datálható németbarát politika 983-ban megrom
lott; ugyanis 983-ban Géza fejedelem hadai be-

3. ábra. Sóstókál templomának romjai a XX. század elején (Békefy R. i. m. alapján)
Abb. 3. Ruinen der Kirche in Sóstókál am Anfang des XX.-sten Jahrhunderts (sieh: R. Békefy)

törtek az osztrák őrgrófságba és elfoglalták Melk
várát. 985-ben I. (Babenbergi) Lipót osztrák őr
gróf visszafoglalta Melket, majd 991-ben II. (Ci
vakodó) Henrik bajor herceg elfoglalta az egész
bécsi medencét és a magyarokat a Lajta mögé
szorította vissza. Miután 995. augusztus 28-án II.
(Civakodó) Henrik bajor herceg meghalt, helyre
állt a békesség, s néhány hónappal később Géza
fejedelem fia, István (Vajk) herceg feleségül
vette II. (Civakodó) Henrik herceg árváját, Gi
zella bajor hercegnőt. Feltehetően ekkor mérge
sedett el először a viszony Géza fejedelem és a
Vérbulcsú-nemzetség között. Győrffy György vé
leménye szerint Géza fejedelem már ekkor elko
bozta a Vérbulcsú-nemzetségtől a stratégiai fon
tosságú Zalavárat (a hajdani Moosaburgot), s a
nemzetség szállásterülete körül a besenyő Tomaj
vezér népét telepíttette. 1 2 A németbarát — és
nem keresztény! — politika több nagy nemzetsé
get fordított szembe Géza fejedelemmel. Ezt te
tézte, hogy Géza szakított az eddigi trónutódlási
renddel, s a törvényes Koppány herceg helyett
(aki Tar Zerind fiaként az Árpád-nemzetség leg
idősebb férfi tagja volt) fiát, Istvánt tette utód
jává. Mikor 997-ben meghalt Géza és é r v é n y b e
lépett István fejedelemsége, több nagy nemzetség
fegyvert fogott ellene. A későbbi krónikák ezt az
összecsapást a keresztény-németbarát, valamint a
pogány erők közti harcnak igyekeztek beállítani.
A legkorábbi adatok — a Legenda Minor (1109
körül) és a Legenda Maior (1077 körül) — még

nem nevezik meg a lázadás vezérét. Csak a XIV.
század közepén írt — 1358 körül megjelent —
Képes Krónikában nevezi meg Kálti M á r k a láza
dás vezéreként Koppány herceget. A másfél év
századdal később, 1500 körül író ferences rendi
Laskai Osváth magyar nyelvű Szent István officiumában — nem tudni, hogy milyen forrás alap
ján — azt állította, hogy a somogyiak (azaz Kop
pány) mellett a zalaiak is harcoltak Koppány ol
dalán. Ez azt jelentené, hogy a Zalát uraló egyik
legnagyobb nemzetség — a Vérbulcsú-nemzetség
— is részt vett az István- fejedelem elleni fegy
veres lázadásban. Van olyan vélemény is —
Györffy György véleménye —, amely szerint
maga Koppány is a Kál—Vérbulcsú nemzetség
ből származott volna. 1 3
A Veszprémnél lezajlott döntő csata után —
amely Koppány és pártjának teljes vereségével
végződött — az új királyi hatalom elkobozta a
lázadó nemzetségek szállásbirtokait. A nemzet
ségi területek — bár a nemzetségek egy része,
mint pl. maga a Vérbulcsú-nemzetség is tovább
élt — a királyi hatalom birtokába kerültek. A XI.
század elejétől a XIV. század közepéig — kb. 350
esztendeig — a Kál-völgy királyi és királynői
birtok volt.
A régészeti feltárások és kutatások azt igazol
ják, hogy a nemzetségi birtoklás időszakában (X.
század) igen gyér lehetett a honfoglaló magyar
ság lélekszáma a Kál-völgyben, hasonlóan a Bala
ton egész északnyugati (hegyes-völgyes, vize605

nyös) partvidékéhez. A Balaton északnyugati
partvidékének a nomád pásztorkodás szempont
jából előnytelen terepviszonyai (meredek oldalú
hegyek, mély völgyek, vizenyős rétségek) na
gyobb arányú magyar benépesedést nem tettek
lehetővé. A lakosság számának növekedése csak
a letelepült életmódot feltételező földműveskultú
rák (szőlőtermelés, gabonatermelés) elterjedésé
vel alakulhatott ki. Az életmódban és a gazdálko
dásban a változás ebben a térségben csak akkor
bontakozott ki, mikor a királyi hatalom birtoká
ba került. 1 4
A Kál-völgy betelepítése feltehetően hosszú
időt vett igénybe; talán már a XI. században
megkezdődött, de csak a X I I I . századra fejező
dött be. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy a
korai időben — a XII. században — csak Kál fa
lut emlegetik a források. Ez a legkorábbi falu —
Kál falu — feltehetően azonos azzal a faluval,
melyet a X I I I . század végétől (1291-től) Köveskálnak neveztek. A Kál-völgy legkorábbi telepü
lése — Kál (vagy Köveskál) — egy ősi útvonal
tengelyére települt kezdettől fogva. Ez az út
(amely ma is használatos a községen keresztül
kelet—nyugati irányban) ,,hadút" v a g y ,,hadi
nagyút" formában szerepelt a XIV. századi okle
velekben. (1316: ,,intra unam viam hathut dictam"; 1320: „intrat ad viam hathuth dictam";
1335: ,,ad quandam viam Hadinagoth.")
Ez a kö
zépkori „hadiút" Fej érvárról vezetett — Nádasdladány, Berhida, Liter, Szentkirályszabadja, Fel
sőörs, Alsóörs, Füred, Zánkán át — a Kál-völgybe. Köveskálon át Gyulakeszibe, s onnét Tapolcá
ra vezetett az az út, amely onnét kétfelé ágazva
vitt tovább. 1 5
A Kál-völgy többi falva (Szentbenedekkálla,
Mindszentkálla, Szentvidkála, Boldogasszonyörs
(Kővágóörs), Kiskál, Töttöskál, Kerekikál, Sásdikál, Alsóukkál) csak a későbbiek folyamán — a
X I I — X I I I . század folyamán alakulhattak ki, mert
valamennyiről csak a X I I I . századból valók első
adataink. (Lásd a X I I I . századnál.)
A királyok és királynők a Kál-völgyet (amely
független volt a zalai és veszprémi várispánsá
goktól) a királyi udvarnak szolgáló rabszolgákkal
— részben hadifoglyokkal, részben (talán) a le
igázott őslakókkal (talán avarok, szlávok voltak)
— az úgynevezett „ u d v a r n o k o k k a l " telepítették
be. Hasonlóan rabszolga-eredetűek voltak — a
várszervezethez tartozó királyi népek is — a várszolgák (civilis). Mind a királyi udvar tulajdoná
ban levő „udvarnokok", mind a várszervezethez
tartozó királyi várszolgák (civilisek) olyannyira
jogfosztott, elnyomott és alacsony társadalmi
osztály voltak, hogy még 1222-ben is kijelentet
ték róluk, hogy a papi rendbe sem vehetők fel.
Megjegyzendő, hogy nemcsak a Kál-völgyben
és annak falvaiban éltek u d v a r n o k o k („udvornicos") és várszolgák („civiles"), hanem a kör
nyéken szinte mindenütt, az egész Balaton-felvi
déken, amely a Dunántúlon (de az országban is)
a földmüvelés — ezen belül a szőlő- és borterme
lés — egyik legkorábbi bázisa volt. Udvarnokok
és várszolgák (valamennyien királyi rabszolgák)
éltek Ábrahámban, Arácson, Díszeiben, Ecséren,
Egregyen, Füreden, Hegymagason, Herenden, Ké
ken, Kesziben, Kustánban, Lovason, Nivegy606

völgyben, ő r s ö n , Palóznakon, Szepezden, Udvarnoktomajon, Tótiban, Vászolyban stb.
A rabszolgai eredetű és státusú udvarnokok
mellé — nyilvánvalóan azok fékentartására és
őrizetésre — a királyi hatalom szabad magyarok
ból (vagy a királyi hatalom szolgálatában álló
idegen eredetű elemekből) álló, ún. várjobbágyo
kat („iobagionis castri" vagy „miles") telepített.
Ezek a királyi v á r m e g y e földjéből — és nem a
király vagy a királynő magánbirtokából — örö
kös használatra kapott földön gazdálkodtak, ami
nek fejében katonai szolgálatot teljesítettek a ki
rálynak, királynőnek. Ez a szabad, katonáskodó
osztály alkotta a X I I I . századtól a köznemes
séget.
A rabszolgai státuszú u d v a r n o k o k és várszol
gák, valamint a rájuk felügyelő várjobbágyok
mellett éltek a falvakban az — ugyancsak rab
szolga-eredetű — királyi népek is. Ezeknek elne
vezése „civilis castri" volt, s valamelyik közeli
királyi várnak (pl. Zala vagy Veszprém várának)
szolgáltak.
A legkorábbi források szerint is a lakosság
ezen a tájon — mind a rabszolgai udvarnokok,
várszolgák, királyi népek, de a szabad várjobbá
gyok is — zömében szőlőműveléssel és borter
meléssel foglalkoztak, amely azóta is ezen táj
egység jellemzője.
A királyi udvarnokok, várszolgák felügyele
tének központjáról nem beszélnek a korabeli for
rások. Talán a — Monoszlótól délre, a ma már
félig elbányászott — Hegyestetőn épített kora
Árpád-kori várban lehetett. A hegycsúcs alatt kb.
15 méterrel — 2,5 méter vastag, habarcsba ra
kott, kőből épült — falgyűrű húzódik még ma is.
Az erődítmény korára a hegycsúcson és hegyol
dalban talált Árpád-kori cserepekből következ
tetni.
A Kál-völgy királynői udvarnokai (vincellé
rek) ugyanakkor a királynék nagysegösdi (So
mogy vármegye) ispánságához tartoztak. 1 6
A Kál-völgyben és környékén már a XII. szá
zadra több várjobbágyi nemzetség jutott jelentős
magánvagyonhoz. Kezdetben ezek a várjobbágyi
(később nemesi) családok—nemzetségek adomá
nyoztak birtokokat a Kál-völgyben az egyháznak.
Ezek az adományozások voltak az első lépések,
melyek megtörték a Kál-völgy eredetileg egysé
ges — királyi-királynői — birtokviszonyainak
képét. Ez az adományozási folyamat — kezdet
ben lassan, majd e g y r e növekvő formában — a
XII. század első évtizedeiben indult meg. Az első
Kál-völgyi adományozás II. István király (1116—
1131) korában, 1121 körül történt. A várjobbágyi
eredetű Ogiuz- (más néven Atyusz) nemzetség
— melynek nemzetségi központja a közeli Hegyesd várában volt — volt az első adományozó.
A nemzetségből való Bánd alapított — nemzetsé
gének temetkezőhelyéül — a Kál-völgy észak
nyugati magaslatain, Almádon monostort bencés
szerzetesek számára. A kolostor 1121 körül ké
szült el. Ezt követően, Bánd fia — apja akaratá
nak megfelelően — nagy birtokadományokat
adományozott a Boldogságos Szűz tiszteletére
szentelt monostornak. A nemzetség a következő
évtizedekben folyamatosan adományozott a mo
nostornak: 1164-ben Bánd másik fia: Miske fia

István, majd 1221-ben Saul comes végrendelke
zett az almádi monostor javára. Az adományozá
sok során konkrétan Kál-völgyi birtokot nem
adományoztak el, csak a völgy környékéről.
Azonban valószínűleg az Ogiuz- (Atyusz) nemzet
ség adománya folytán került néhány birtok Kai
ról is a tihanyi apátság birtokába a X I I I . század
elején. Káli birtokadományozásra majd a X I I I .
század elején került sor (lásd: 1227-ben!). 17
A következő — ugyancsak várjobbágyi csalá
dok által történő — adományozásra 1170 körül
került sor. Benedek veszprémi ispán végrendele
tében Kálón (valamint Iregen, Zamárdiban és Kálózdon) levő földjeit és népeit a veszprémi Szent
Mihály egyházra hagyta.
Az adománylevelet
1171-ben datálták. Kereken tíz évvel később,
1181-ben Folkmár comes (ispán) Henye faluban
(ez a falu nevének első említése Heney formában)
hat szőlőt és öt vincellércsaládot hagyományozott
végrendeletében — és lelke üdvöségéért — a
bakonybéli apátságra. 1 9 1199-ben a Lőrinte-nemzetségből való Joachim vitéz (,,miles", azaz ka
tonáskodó várjobbágy) — örökösök hiányában és
királyi engedéllyel — Kálón lévő birtokait: négy
szőlőt, harminc hold szántóföldet, egy vincellér
háza népet (családot), két háznépe ,,torlót"
(egyházi szolgálatban álló szolgát) és azok által
művelt 72 hold szántóföldet hagyta a veszprémi
Szent Mihály-egyházra. 2 0 Az ugyancsak Kálón
birtokos várjobbágy (nemes) Atyusz-nemzetségbeli Sal comes (ispán) 1221-ben, majd 1227-ben
készített végrendeletében Kál faluban öt szőlőt
és hét ,,szabados" (azaz felszabadított rabszolga)
családot adományozott a veszprémi Szent Mihály-egyháznak. 2 1 Néhány évvel később — 1237-

ben — ugyanez az Atyusz-nemzetségbeli Sal co
mes Kál faluban Bénától, a zalai vár várszolgájá
tól („Béna de villa Kai, civilis castri de Zala")
vett 35 bizánci aranyszolidusért egy szőlőt. 22
A Kál-völgy szolgarendű népei, de a szabad
várjobbágyok is (nemesek) I.(Szent) László ki
rály törvényei szerint kötelesek voltak minden
terményükből tizedet adni a veszprémi püspök
ségnek. Egy 1240-ből származó adat szerint Kál
az egyik tizedkerület — ún. „ k é s " (Kál-kés,
„cutello de Kai") volt. Bertalan veszprémi püs
pök az ekkor — 1240 júniusában alapított —
veszprémi Szent Katalin „asszonyszegen" (város
részben) alapított apácakolostor számára — töb
bek között — a káli „késből" ötven köböl bort
utaltatott ki.* 3
A tizedet (a nemeseknek 1439-ig) minden ter
ményből (gabonából, borból, állatokból) fizetni
kellett. Szent László törvénye szerint a tizedet
karácsony napjáig kellett befizetni. Ezt megelő
zően a püspök poroszlója kiment a falvakba, és
mindenkitől megkérdezte, h o g y miből mennyije
termett. Ha paraszt v a g y nemes vallomását el
fogadta, a k k o r annak alapján mérte ki rá a tize
det (dézsmát). Ha nem fogadta el, meg kellett
esketni a parasztot vagy nemest a vallomás igaz
ságára. Ha az eskü hamis volt, és ez kiderült,
akkor nem egy tized, de kilenc részt vettek el
tőle. Ha valaki hamisan jelentett fel valakit, s az
kiderült, a bejelentőtől vettek el kilenc részt. A
püspök poroszlója mellé mindig beosztottak egy
embert a megyeispán emberei közül. Míg a ga
bonát és bort a lehetőség szerint azonnal behord
ták, az állatokat nem vitték el, csak megjelölték,
s csak Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) kel-

4. ábra. Szentvidkál templomának romjai Szentbekkálla mellett, a XX. század elején (Békefy R. i. m. alapján)
Abb. 4. Ruinen der Szentvidkál-Kirche bei Szentbekkálla am Anfang des XX.-sten Jahrhunderts (sieh: R. Békefy)
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lett behajtani azokat a püspök székhelyére,
Veszprémbe. A püspöki tizedek egynegyede a
káptalant illette.
A tatárjárás 1241 februárjában érintette e tájat
is, de — források hiányában — az eseményekről
nem tudunk semmit.
A tatárjárást követő — királyi parancsra el
rendelt — várépítések érintették a Kál-völgy
környékét is. A völgy közvetlen közelében, az
attól nyugatra magasodó Csobánc hegyen (ame
lyen eddig csak a keszi u d v a r n o k o k n a k voltak
szőleik) 1255—1272 között épült vár. Építői a
keszi faluban lakó várjobbágyok (nemesek) vol
tak, köztük elsősorban a Rátót-nemzetségbeli
Gyulaffy család. A hegyet birtokló keszi királyi
udvarnokok tiltakoztak a vár építése ellen. Hoszszú pereskedés után végül is abban egyeztek
meg, hogy a Csobánc hegy továbbra is az udvar
nokok birtoka, kivéve a már megkezdett vár
(kőépület) helyét és a nemesek kezében már
meglévő szőlőket. 24
A tatárjárás utáni évtizedekben egyre több
birtok került a Kál-völgyben is a várjobbágyok
(nemesek) kezébe. A Mindszentkálla és Gyulakeszi falu közti Bács faluról 1260-ban azt írták,
hogy az Bácsi Keled nemes (majd lánya: Vázsonyi Jánosné) birtoka. 2 5
A volt várjobbágyi — nemesi — családok
közti birtokperek, határjárások rendkívül nagy
jelentőségűek. Ugyanis ezekben az okiratokban
sorra jelentkeznek a Kál-völgy falvai.
Míg a XII. század utolsó évtizedeinek vég
rendeleteiből (Benedek és Folkmár ispánok tes
tamentumaiból) még csak az őstelepülés — Kál
falu (a mai Köveskál) — neve tűnik elő, a X I I I .
század második felében sorra említik a Kál-völgy
újabb (?) falvait: Szentbenedekkált (első emlí
tése: 1276), Mindszentekkált
(első említése
ugyancsak: 1276—1277), Boldogasszony-örsöt (a
későbbi Kővágóörs falut, melynek első említése
1263-ból való), továbbá a környező ,,falucská
kat": Szentvidkált (első említése ugyancsak:
1277), Tüttöskált és Jukkáit (első említésük:
1341), Kerekikált (első említése: az 1333—1334
évi pápai tizedlajstromok) és végül Sásdikált
(melynek első említése: 1389).
A falvak nevei is jelzik, hogy itt tudatosan te
lepített királyi-királynői falvakról van szó. Vala
mennyinek megkülönböztető nevét a falu védő
szentje — az újonnan épült templom védszentje — adta meg. Ezekben a falvakban — a X I I I .
század második felében — sorra épültek fel a
templomok is, melyek zömében ma is megtekint
hetők romos állapotukban. Ezek a kis falusi
templomok zömében egyhajós, torony nélküli,
egyenesen záródó szentélyű, terméskőből rakott
egyszerű épületek voltak; fafödémmel, csak
szentélyük volt dongaboltozatos (mint szinte
valamennyi Balaton-vidéki
középkori
falusi
templom). Volt tornyos változat is — mint a
töttöskáli templom —, ahol a templom nyugati
végén, a hajóba nyíló kegyúri karzat felett emel
kedett a torony. 2 6
Míg a X I I — X I I I . századokban a Kál-völgyben
csak a várjobbágy (nemesi) családok adomá
nyozták el birtokaikat vagy birtokrészeiket,
elsősorban az egyháznak (a veszprémi egyház
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nak: a püspökségnek és káptalannak, illetve
valamelyik monostornak), a X I I I . század máso
dik felében már arra is van példa, hogy a király
adományoz el Kál-völgyi birtokaiból. Azonban a
legkorábban nem magánbirtokaikból (udvarnoki
földjeikből) adományoztak, hanem a veszprémi
királyi vár birtokaiból. Elsőnek II. Géza (1141—
1162) adományozott — a bakonybéli Benedek
rendi apátságnak — a veszprémi királyi vár
„várjobbágyai" által lakott Henye falu határából
birtokot. Egy 1269-ben lezajlott perben ismét
Henyét emlegették, amely a veszprémi vár vár
jobbágyainak faluja: ,,iobagio castri Vespremiensis de eadem villa Heney pro se et pro aliis
omnibus iobagionibus et castrensibus eiusdem
castri de Heney". IV. Béla király a henyei vár
birtok egy újabb részét most Ladomér eszter
gomi érseknek adományozta. Az érsek az ado
mánybirtokok egy jelentős részét továbbadta ro
konainak, akik közül különösen a Monoszlói
család tett szert egyre nagyobb magánvagyonra.
1277-ben Monoszlói Mikafia Sault, majd 1292ben az előbbi Saul comes fiát, Gergely mestert
emlegetik, kiemelve, hogy Ladomér esztergomi
érsek rokonai. 2 7 A X I I I . század második felében
egyre több királyi birtokot adományoztak el az
uralkodók Kál-völgyi falvaikban. 1272-ben V.
István király a Kál faluban levő — és egyébként
a Zala várához tartozó várbirtokot adományozta
el Thymafia Báldon mesternek, aki zalai vár
jobbágy (nemes) volt, s egyidejűleg a királyi
udvar jegyzője.
A királyi adományozások révén néhány nagy
birtok is kibontakozóban volt a Kál-völgy köz
vetlen közelében. Az 1255—1272 között felépült
Csobánc vára, melyet a keszi várjobbágyok (ne
mesek) — köztük a Rátót nemzetséghez tartozó
— Gyulaffy család is — építtetett, fokozatosan a
Gyulaffy család magántulajdonába ment át. 1272ben a vár még a keszi és diszeli nemesek közös
tulajdona volt. 2 9 Két évvel később — 1274-ben —
V. István király a Keszi faluban lakó királyi
udvarnokokat összes földjeikkel együtt a Rátótnemezetségbeli Balduin fiának, Gyula mesternek
adományozta vitézi szolgálataiért. (Rövidesen —
majd 1300-ban — a Csobánc hegyén épített vár
is a Gyulaffy család magántulajdonába került, s
ennek a későbbiekben jelentős hatása volt a
Kál-völgyre is.) 30
Egy 1273-ban lezajlott birtokper alkalmával
említették meg először Szentbenedekkál (ma
Szentbékkálla) falu nevét, mely falunak már
temploma is volt a mai — 1790—1799 között
újjáépített — templom helyén. A templom körül
— a szokásoknak megfelelően — temető terült
el. 31 1276-ban IV. László király a Kál-völgyi
királyi udvarnokok földjeiből a Monoszló mel
letti Sósdi nevű — ekkor ugyan még lakatlan —
földet, amely két ekealjányi (azaz kb. 250 khold)
volt Kolynus veszprémi esperesnek és testvérei
nek adományozta. (Kolynus esperes néhány év
vel később — 1283-ban — a nevezett birtokot
királyi engedéllyel Monoszlói Saul comes fiának,
Gergely méternek adományozta, aki Ladomér
esztergomi érsek rokona volt.) 3 2 Valószínűleg
ezen a birtokon — Köveskál és Kővágóörs kö
zött, egy észak—déli irányú út két oldalán —

alakult ki Sósdikál falucska a következő évtize
dekben. A falunak egy — torony nélküli — kis
temploma is volt (romjai még ma is fellelhetők),
körülötte temetővel. 3 3
Az 1276. esztendő egyébként a Kál-völgyi,
királyi és királynői birtokok rohamos széthul
lásának kezdete. Ugyanis 1272 augusztusától —
V. István halála és a tízéves korában megkoro
názott IV. László trónra lépése után — megkez
dődött Magyarországon, de elsősorban a Dunán
túlon a bárói pártok véres belháború ja. Első
sorban két család — a Csák és a Kőszegi (vagy
Henrikfiak) családok — között dúlt a harc, mi
közben a király hol az egyik, hol a másik család
mellé állott. A harcok 1275 nyarától érték el
tetőfokukat, mikor is a veszprémi káptalan Kő
szegi Henrik bán harmadik fiát, Pétert válasz
totta meg veszprémi püspökké. A Csák család
hadai — Csák Péter nádor vezetésével — 1276.
május vagy június havában haddal támadták meg
Veszprém várát, s ostrommal elfoglalták, majd
kegyetlenül elpusztították. A veszprémi kápta
lant rendkívül súlyos anyagi károk érték. Ennek
kárpótlására IV. László király és Erzsébet király
né sorra adományozta a veszprémi káptalannak
a Kál-völgyi birtokokat. Már az 1276. évben IV.
László a veszprémi Szent Mihály-egyháznak
adományozta a Kál-völgyi királyi u d v a r n o k o k
egyik csoportját, akiket ,,kenyéradóknak" ne
veztek. (,,Populos nostros panisdatores, qui vulgo
Wdvornici appellantur.")
1276. augusztus 3-án
írott adománylevelében Erzsébet királyné (IV.
László anyja, Kun Erzsébet királyné) a Szentbenedekkálon élő királynői udvarnokvincellérek
közül az összes családot a veszprémi káptalan
nak adta. (Kivételt képezett Dámján klerikus és
családja, akik híven szolgálták az özvegy király
nét udvarában.) 3 5 Ugyanezen a napon — 1276.
augusztus 3-án — kiállított adománylevélben,
IV. László király felesége, Izabella királyné —
az elpusztított veszprémi egyház újjáépítésére —
(mint az egyház kegyura) a Balaton melletti
Kaal-völgy falvaiban — királyi és egyházi né
pekkel keverten élő (intermixtim) és a segesdi
udvartartásához tartozó (,,ad comitatum seu
clycium nostrum Segusdiensem") „ b o r a d ó " udvarnokait (,,populos vinidatorum nostrorum") a
veszprémi káptalannak adományozta. Nem tar
tozott az adományhoz az az öt pécseli birtok,
melyet a királyok már előzőleg a veszprém
völgyi Szent Katalin-monostornak adományoz
tak.
A királynék adományozását követően, a
következő esztendőben — 1277-ben — a veszp
rémi káptalan újabb birtokokhoz jutott a Kálvölgyben. Péter veszprémi püspök ugyanis Mindenszentekkálon (ma Mindszentkál) lévő — és a
királytól ismeretlen időben és körülmények kö
zött kapott — birtokait a káptalannak adta.
(Ezért a káptalan cserébe tizenkilenc háznép
szőlőművelő vincellért adott a püspöknek azok
közül, akiket 1217—1222-ben I I . Endre királytól
kaptak kárpótlásul a veszprémi egyháztól elvett
és eladott Gizella királyné koronájáért Paloznakon, Vászolyban és Pécselyen.)
Egyébként
ebben — az 1277-ben írott — csereadomány
levélben említették először Mindenszentkálla
(Mindszentkálla) falut. Az említett adományozás

sal — illetve cserével — egyidejűleg, 1277-ben a
veszprémi káptalan megszerezte Szentvidkál fa
lut is. Ezt a birtokot egyébként a királyné előző
leg Mikó fia M i k ó királynői lovászmesternek
adományozta, de a káptalan kiderítette, hogy
jogtalanul, mert a birtok már régebben a kápta
lané volt. 3 8 Az itt először említett Szentvidkál
falu (amely valószínűleg azonos a későbbiekben
többször említett Töttöskál faluval) ma már nem
létezik. Feltehetően Szentbenedekkáltól
(ma
Szentbékkála) északkeletre, az ö r e g - h e g y déli
lejtőjén terült el. Ezen a helyen jelenleg csak
egy nagyobb kőépület romjai találhatók.
A X I I I . század v é g é r e — egy 1082. é v r e da
tált hamis oklevél szerint — a veszprémi Szent
Mihály-egyháznak csak Kál faluban (ami fel
tehetően azonos a mai Köveskál faluval) három
eke — kb. 370 khold — szántóföldje, tizenegy
szőleje, négy rétje, továbbá kilenc telepes
jobbágy-, öt szolga- és három ,,torló"- (egyházi
szolga) családja volt. 4 0
Mivel az 1270-es évek végére e g y r e kuszál tabb birtokviszonyok alakultak ki a — hajdan
teljesen királyi és királynéi birtokokból álló —
Kál-völgy falvaiban, meg kellett védeni — az
adományozásokkal létükben fenyegetett — sza
bad királyi várjobbágyok érdekeit. Ennek egyik
fennmaradt emléke az az 1277. évben — IV.
László király által — kiadott oklevél, amely
országos nemesi rangra emelte Köveskáli András
fia György (Georgius filius Andrée de Kueskal)
várjobbágyot. Az oklevél elkülönítette a neve
zett várjobbágy földjeit a köveskáli királyi udvarnokokétól (,,a terris W d u o r n i c o r u m de Kues
kal separaret"), mivel azok a köveskáli udvar
nokokével keverten helyezkedtek el (,,quod cum
terra dicti Georgii mixtim cum terris W d u o r n i 
corum existât".) Az oklevél nemcsak a köves
káli királyi u d v a r n o k o k földjeitől határolta el
Köveskáli András fia György birtokait, de a kö
zeli almádi Benedek-rendi kolostor ugyancsak
itt — keverten elterülő — birtokaitól is. Az apát
ságnak itt 120 ekényi földje volt (,,centum et
viginti iugera . . . terrarum"), melyből nyolcvan ekényit
rendszeresen
trágyáztak
(„quorum
octuaginta sunt fymata"). Ezek közül kétekényi
(iugerum) a nagy réten van, nyolc pedig azon a
helyen, melyet „általteleknek" („altholtteluc")
neveznek; tizenkettő ekényi pedig a „húzótelek
nél" („huzenteluc") van, s az apátságtól a Szent
Vid egyháza közti út mellett terül el. Nyolc to
vábbi eke föld pedig az említett úttól keletre
van. Ugyanakkor az apátságnak szőlei vannak a
Henyéről Tapolcára vezető út („viam per quam
itur de Heney ad Thapolcha") keleti oldalán.
Itt az út mellett, a kerek cserjés közelében van
az apátságnak hatekényi földje, s az út túloldalán
további három jugerum földje. Az utóbbi háromekényi birtokrésztől északra terült el a neve
zett György háromekényi (iugerum) szőleje,
amely keleti irányba terjedt ki. Ettől a szőlő
től keletre ismét az apátság háromekényi (iu
gerum) szőleje helyezkedett el, a Henye felé
vezető úttól délre. („Viam ex meridie qua itur ad
Heney.") Ugyancsak ettől az úttól délre van még
az apátságnak négyekényi (iugerumnyi) birtoka,
mely helyet „Kövesteleknek" (Kuesteluc") ne609

veznek. Ettől a birtoktól továbbra keletre újabb
hétekényi (iugerum) birtoka van az apátságnak,
melyet „Tóaljának" (thodalya") neveznek. Ez
után újabb hétekényi (iugerum) birtoka van az
apátságnak, mely helyet ,,Mélytónak" (,,mieltu")
neveznek, s amely a Henye felöl folyó patakig
(Ágasberek patak ? Sz.) terjed. A patakon műkö
dik Köveskáli András fia Györgynek egy malma,
illetve a patakon túl terül el a nevezett György
negyveniugerumnyi erdeje, valamint négyiugerumnyi kaszálója, melyet ,,Csordáskútnak"
(,,tsurdaskuta") neveznek. Az említett György
erdejétől délre, az apátságnak további háromjugerumnyi birtoka terül el. Köveskáli András
fia Györgynek van további két iugerum birtoka
a Szent Vid egyháza közelében (talán a Szentbékkállától ÉK-re fekvő Szentvidkál templomáról
van szó, Sz.), továbbá van még négyiugerumnyi
szőleje a ,,Mezőmálnak" („mezewmal") nevezett
helyen, s hat iugerum kaszálója a „Húzóhegynél" (,,huzevhyg."). Az említett György birtokai
felett terülnek el a káli (,,de Kai") nemesek és
nemtelenek marhalegelői, melyeket — mint az
eddig is szokásban volt — a falu népe továbbra
is szabadon használ. 41 (Egyes vélemények sze
rint Köveskáli András fia Györgytől származik a
XVI. századtól először említett Györffy család,
amely a Kál-völgy egyik — mai napig is — leg
elterjedtebb családja.)
Meg kell jegyeznünk, hogy a Kál-völgy észak
nyugati peremterületén — az 1121-ben felszen
telt almádi Benedek-rendi monostor mellett — a
X I I I . század második felében, Henyétől északra
(egy észak—déli irányú dombon), a Magyaltetőnek nevezett magaslaton épült a Szent Margit
tiszteletére szentelt pálos rendi kolostor is. Ala
pításának pontos ideje ismeretlen. Az épület ma
radványait a Dobogó-patak már elmosta, nap
jainkban már csak néhány alapfalmaradványa
látszik. 42 (A kolostor első említése egyébként
csak 1365-ből való.)
A kusza birtokviszonyokat fokozta, hogy az
eddig egységes veszprémi Szent Mihály egyháza
a X I I I . század végére kettévált a veszprémi püs
pökségre és a veszprémi káptalanra, melyek
birtokaikat is igyekeztek elkülöníteni. Ennek
első adata 1290. május 11-ről való. Ebben Erzsé
bet királyné — Benedek, veszprémi püspök
külön kérésére — megerősítette Izabella király
né 1276. augusztus 3-án kelt adomány levelét
(mivel az oklevél pecsétje időközben megsérült).
A püspök arra k é r t e a királynét, h o g y az újra
íratott oklevélből hagyják ki az ,,ad usum tarnen
capituli" szavakat, mely szerint az adomány ki
zárólag a veszprémi káptalan javára történt.
A királyné kiadta a módosított oklevelet, melyet
1295-ben III. András király is megerősített. (Az
újra írt oklevelet utólag még megerősítette I.
Károly Róbert király is 1314. január 9-én, majd
1323. június 26-án kiadott oklevelében.) 4 '
A Kál-völgyben egyre nagyobb birtokokkal
rendelkező veszprémi püspökség igyekezett bir
tokain olyan katonáskodó egyházi nemesi osz
tályt kialakítani, amely adott esetben az egyház
és a birtokok katonai, fegyveres védelmét is el
látja. Ennek első ismert esete: 1291. október
18-án Benedek veszprémi püspök — a püspökség
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köveskáli birtokán (ez az első konkrét említése a
püspökség köveskáli birtokainak!) — Miklós
egyházi jobbágy fiait: Mártont, Illést és Márkot
az egyházi harcoló nemes jobbágyok (,,in numerum nobilium iobagionum exercituantium") sorá
ba emelte, s megerősítette őket köveskáli telkük
birtokában. (Az okiratot 1377. május 10-én
László, veszprémi püspök a nevezett család kéré
sére — Lukács fiainak: Jánosnak és Andrásnak
— új oklevélben átirattá.) 4 4 A következő évben
— 1292-ben — a püspök további huszonegy job
bágyát emelte fel a hadakozó egyházi nemesek
sorába. 4 5
Annak ellenére, hogy a Kál-völgyben egyre
nagyobb birtokok kerültek a veszprémi püspök
ség és a káptalan tulajdonába, jelentős volt még
a királyi és királynői birtokok, sőt a más nemzet
ségek birtokában levő földek száma. Az 1296.
évben az Atyusz-nemzetség (melynek a közeli
Hegyesd vára volt nemzetségi központjuk) több
Kál-völgyi birtokát eladta. Az Atyusz-nemzetségbeli Csaba comes és fivére Bánd mester 1296-ban
— a Sásdikál, Kerekikál és Tüttöskál között fek
vő — ötveniugerumnyi szentvidkáli ősi birtokuk
ból húsziugerumnyi földet és két szőlőt eladtak
rokonuknak, Monoszlói Gergely mesternek. 4 6
Ebben az adásvételi szerződésben említették elő
ször Kerekikál falut, amely a Kereki-domb (rajta a
Káli földvárral) északkeleti tövében feküdt.
Ugyancsak elsőnek tettek név szerinti említést
Tüttöskálról, amely Szentbenedekkáltól
(ma
Szentbékkálla) kelet—északkeletre, a mai Tüttösi-dűlőben feküdt. A falu középkori templomá
nak romjai ma is állnak (állítólag 1876-ban még
miséztek a templomban) az ö r e g - h e g y déli nyúl
ványán, a Töttösi- vagy Töltési-dűlőben. A rom
körüli temető maradványai még napjainkban is
észlelhetők. 4 7
A XIII—XIV. század fordulóján újra elszaba
dultak a feudális anarchia erői az országban és a
Kál-völgyében is. A veszprémi püspök azzal vá
dolta be 1300-ban I I I . Endre királynál Jüle ispán
fiát, Demeter mestert, hogy ő és fegyveresei
pusztították el a püspökség birtokaihoz tartozó
Kál falut (valamint Berend, Fájsz, Vámos és
Deáki falukat). Demeter mester elismerte a vádat,
egy kivétellel. Azt állította — és állítását Csaba,
Csobánc várának várnagya (castellánusa) is iga
zolta —, hogy Kál falut Tihany várának várnagya:
Tapolcai Lőrinc fia Lőrinc dúlta fel fegyveres
szolgáival. 4 8 A zavargások során számos püspöki
alattvaló fordult szembe földesurával, a veszpré
mi püspökkel. Egy 1304. január 12-én lezajlott
per szerint a Kaal-beli Gurke fiai Kálmán és Pé
ter fia István megjelentek — a veszprémi püspök
és a káptalan képviselője — János mester előtt.
Miután János mester tudtukra adta, hogy a
veszprémi püspök megbocsátotta nekik az ellene
tett sértéseiket és visszafogadta őket kegyeibe, a
két vádlott eskü alatt kijelentette, hogy ha bár
melyikük is valaha szembeszegül újra a püspök
kel vagy annak megbízottjával, illetve, ha újra
lázadást vagy zavart szít a püspök jobbágyai kö
zött, úgy minden újabb perbe hívás nélkül, min
den bírói eljárás mellőzésével vessze el vagyo
nát, amely szálljon a püspökre. 4 9

A zavargásokat maga a királyi hatalom is igye
kezett kihasználni, s 1320 körül I. Károly Róbert
király megkísérelte, hogy a sok esetben jogtala
nul lefoglalt, vagy a tékozló királyi kegy által
elherdált királyi és királynői birtokokat vissza
vegye. Többek között a király visszafoglalta a
veszprémi káptalantól Szentvidkál falut és birto
kot. Egyidejűleg a Kál-völgy királyi és királynői
udvarnokait és szabad várjobbágyait a Fejér me
gyei Csókakő várának várnagyára, Péter fia Ta
más mesterre bízta. A királyi politikát kihasznál
va, tizenkét mindszentkáli lakos is megtagadta,
hogy ők a veszprémi káptalan hűbéresei. Isme
retlen okok miatt a királyi hatalom hátrált meg,
s 1323-ban a király visszaadta Szentvidkált a káp
talannak, s parancsot adott, hogy újra iktassák a
veszprémi püspökség és káptalan birtokába
Mindszentkál falut, mert azt ,,a közeli zavaros
időkben idegenek attól erőszakkal elfoglalták".
1324. május 8-án Lampert mester országbíró és
csanádi ispán bírói széke elé idézte a zendülő
mindszentkáliakat (de villa Omnium Sanctorum
Kaal) és káliakat. Ezek voltak: Bud fia Onthus,
Luchasius fia Miklós, Adorján fia József, Lőrinc
fia Miklós, Tamás fia Pál, Mauritius fia Mihály,
Bertalan fia Márton, Bálint fia András, Pál fia
Mihály, Roma fia Márkus, M y k o l a fia Márton és
Mátyás fia János. A veszprémi káptalan nevében
István banyai plébános és veszprémi kanonok
képviselte a vádat. Kijelentette a bírói szék előtt,
hogy a megjelentek valamennyien a veszprémi
egyháztól függő személyek (,,ipsos conditionarios . . . ecclesie Wespremiensis indicasset"). A
per végén Bud fia Onthus és Pál fia Miklós — a
maguk és társaik nevében — elismerték, hogy
valóban a veszprémi egyháztól függő személyek
(,,se esse conditionarios.. ecclesie Wespremiensis
et eomodo ad ipsam ecclesiam pertinere confessi
sunt"). A pert 1324. szeptember 15-én a király
zárta le azzal, hogy — J á n o s mester veszprémi
prépost és királynéi alkancellár kérésére —,
hogy utasította a fehérvári káptalant, hogy küld
jön ki elfogulatlan biztosokat, akik M y s k e ispán
vagy Örsi M á t y á s fia Mihály kíséretében újra a
veszprémi káptalan birtokába iktatják be Mind
szentkál falut. 50 Az újra beiktatás 1324. október
23-án Lőrinc mester kanonoknak és kíséretének,
valamint a szomszédos és határos birtokosoknak
jelenlétében — és M y s k e ispán vezetése alatt —
végbement. 5 1 A pert követően újra a veszprémi
káptalan tartotta szilárdan birtokában a követ
kező Kál-völgyi falukat és birtokokat: Kiskál
(Gyulakeszi közelében), Mindszentkál, Szentvidkál. 52
A veszprémi káptalan és püspökség győzelmét
követően I. Károly Róbert király csak annyit te
hetett, hogy a még kétségtelenül szabad vár
jobbágycsaládokat szabadságukban megerősíti,
illetve az országos nemesek közé soroltatja. En
nek érdekében 1332-ben utasította a tihanyi és
zalai konventeket, hogy vizsgálják meg az alábbi
köveskáli nemesek (,,nobilium de Kueskal") iga
zát, s azt erősítsék meg oklevélben. A vizsgálat
az alábbi köveskáli nemesek jogait erősítette
meg: Gergely fiai Pál és István, valamint alábbi
rokonaik: György fiai: Pál és István, M o y s a fia
József; W a s a r d fia János, Péter fiai Miklós és

János, A n d r á s fia Domonkos, István fiai Fábián
és Budur, valamint István testvére Pető (Pethew),
Jóba fiai Balázs és István, J a k a b fia Péter, Balázs
(Balasey) fiai János és Pete, W o s o r fia Benedek,
Tódor fiai János, Mihály és Péter, Pál fiai Miklós
és Domonkos, Tamás fia László és M á r k u s fia Budow (összesen 39 személy). 5 3 Feltehetően ekkor
történt, hogy a köveskáli nemesek egy része —
tizenhárom család —, akik ősi nemeseknek tar
tották magukat (,,se v e r o s nobiles ab eorum predecessoribus fore et fuisse nommassent"), s mi
után — feltehetően a püspökség ezt nem ismerte
el — elvonultak a faluból. Külön helyen teleped
tek le, templomot építettek és falujukat J u k k á i 
nak nevezték el. 54 A falu a hajdani Sásdi nevű —
a X I I I . század második felében még lakatlan ki
rályi udvarnokföld volt. A település Köveskáltól
délnyugatra épült fel, a mai Sásdi-rét északi szé
lén.
A királyi hatalom igyekezett a szabad vár
jobbágyság (most már nemesség) birtokait ponto
san körülhatárolni és megvédeni az e g y r e mo
hóbb egyházi n a g y b i r t o k o k — a veszprémi püs
pökség és káptalan — ellen. Ezért 1338-ban I. Ká
roly Róbert király utasította Bedé királyi apródot, hogy pontosan határolja el a szentbenedek
káli nemeseknek — Gerolth fiainak Fintának,
Miklósnak , Jánosnak; János fiának Tamásnak,
valamint Chuda fiainak Henchnek és Jánosnak —
birtokrészeit, s azokat birtokaikba iktassa be. (A
beiktatóokmányt Pál országbíró 1346. március
17-én felújította és újra átíratta.) 5 5 A következő
— 1339. — esztendőben I. Károly Róbert király
oklevéllel igazolta, hogy az alább felsorolt szentbenedekkáliak
„emberemlékezetet
meghaladó
idők óta nemesek, s az említett birtokon levő bir
tokrészeiket a valódi nemesek jogán birtokol
ják": Sebestyén fia Miklós, Simon fia Péter, Sandur fia Salamon, Tama fia Mátyás és Domokos
fia Miklós, továbbá a Kerekikál faluba való Ta
más, Benedek fia Csépán, J a k a b fia Miklós, Péter
fia Lőrinc, Árpa fia Mátyás, Bench fia Mikola, s a
felsoroltaknak valamennyi szentbenedekkáli, kerekikáli és töttöskáli rokonai. (Ezt az okmányt is
átirattá 1346. március 17-én Pál országbíró.) 5 6
A veszprémi püspökség és káptalan e g y r e erő
szakosabb birtokszerző politikája miatt igyeke
zett megválni Kál-völgyi birtokaitól. A XIV. szá
zad középső évtizedeiben — pontos időpont isme
retlen — Rátóti János sásdikáli birtokát — egy
malommal az Egregy vizén és egy köveskáli
jobbágytelkével együtt — elcserélte az almádi
apátsággal egy Keszi faluban levő birtokáért. 5 7
Ehhez hasonlóan — 1338-ban — a bakonybéli
benedekrendi apátság is henyei birtokrészét évi
négy márka bérért átadta Miskei Kontra Antal
nak. 58
A Kál-völgyi falvak egyházi vonatkozásban a
veszprémi püspökség zalai főesperességének vol
tak alárendelve. A főesperességek alárendeltsé
gében voltak az alesperességek: Kált két alka
lommal említették, mint alesperességet: 1335-ben
Benedek, 1357-ben Balázs volt a káli alesperes. 5 9
A Káli-völgyi falvak egyházi viszonyaira — és
ezen belül gazdasági helyzetükre — értékes ada
tokat tartalmaznak az 1333—1335. évi pápai ti
zedlajstromok:
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Szentbenedekkál (ma Szentbékkálla): papja Já
nos, aki 1333-ban 50 kisdénárt, majd 40 széles és
5 kisdénárt, s végül 60 széles dénárt fizetett be
pápai tizedbe;
Mindszentkál: papja János nevű, aki 1333-ban
20 széles dénárt, majd 42 kis- és 10 széles dénárt
fizetett;
Kerekikál: papja Balázs nevű, aki minden eset
ben 30—30 széles dénárt fizetett;
Szentvidkál: papja Benedek nevű, aki minden
esetben 51 széles és 54 kisdénárt fizetett. 60
Monoszló: papja Miklós nevezetű, s minden
esetben 30—30 kisdénárt fizetett.
Nem szerepel a tizedlajstromban Sóstókál (Sásdikál, Alsóukkál, Jukkái), melyet az elvándorolt
köveskáli nemesek csak 1340 körül építettek fel
templommal együtt. A templom romjai Köveskáltól délre, a mai Sóstó-pusztán még ma is lát
hatóak. A templom körül temető volt. A falu
nyomai ma is jól láthatók (különösen egy kőből
épült udvarház romjai a templomtól délre), egy
— a volt falun átvezető É—D-i irányú — úttal
együtt. Nem szerepel a tizedlajstromban Töttöskál, — feltehetően ma is látható templomával
együtt — csak később épült fel. Végül nem sze
repel Köveskál sem, amelynek plébániája a fe
hérvári káptalanhoz tartozott. (Papját is csak
1426-ban, templomát pedig 1495-ben említették
először.)
1341 áprilisában a Kál-völgy még királyi kézen
levő birtokai is a veszprémi egyházra szálltak;
kivéve az igazolt nemesek birtokait. Ugyanis I.
Károly Róbert király, hogy megszerezze a veszp
rémi püspökségtől Tátika várát, hajlandó volt
Köveskál, Szentbenedekkál és Mindszentkál fa
lukban (,,villa Kueskaal, Kaal Sancti Benedicti,
Kaal Omnium Sanctorum") és a körülöttük levő
falvacskákban (,,in villulis") élő királyi és király
néi népeket (boradó szolgálónépeket és u d v a r n o kokat: „conditionarios vinidatores ac uduarnicos") földestől és birtokostól átadni a veszprémi
püspökségnek és káptalannak. Az 1341. április
15-i tárgyaláson megállapodtak abban, hogy
Meskó veszprémi püspök — káptalanjának hoz
zájárulásával — készségesen engedelmeskedik a
királyi kívánságnak. Viszont a király is kijelen
tette, hogy mivel Veszprém királynéi koronázóhely, csak egyenértékű és méltányos cserét óhajt.
Az előkészületekre a király megbízottja, Péter fia
Tamás mester liptói ispán és csókakői várnagy,
valamint a fehérvári káptalan kapott utasítást.
Feladatuk volt, hogy sorra járva az elcserélendő
birtokokat, a szomszéd és határos földesurak se
gítségével állapítsák meg a birtokok régi hatá
rait, becsüljék fel a birtokok értékét, s írják öszsze az adományozásból kimaradó valódi nemese
ket. A nemességet bemondásra ne fogadják el.
Akik esetleg azt mondják, hogy okleveleik bi
zonysága szerint szabadok v a g y felszabadítottak
vagy nemesek, azoknak hagyják meg, hogy ok
leveleikkel jelenkezzenek a királyi udvarnál. 6 1
1341. április 22-én a bizottság — Péter fia Ta
más mester királyi biztos, Péter mester éneklő
kanonok a fehérvári káptalan részéről, valamint
a veszprémi Meskó püspök és számos veszprémi
kanonok — megjelent a Kál-völgyében. Miköz
ben körüljárták az elcserélendő birtokokat, né
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hány mindszentkáli embert leszámítva — akik
nem tagadták, hogy királyi jobbágyok (,,quise
iobagiones regales fore non denegassent") — a
többiek: a Kaal-völgyi népek — a köveskáliak, a
szentbenedekkáliak, a mindszentkáliak és a kerekikáliak — általában nemeseknek vallották ma
gukat (,,se generaliter nobiles esse affirmas
sent"). A bizottság meghallgatta őket, majd ápri
lis 24-én Tátika várába mentek, hogy megtekint
sék a várat — annak alsó és felső erődítményeit
—, s körülhatárolják a vár birtokait. Távozásuk
kor meghagyták, hogy mire visszatérnek, a ma
gukat nemeseknek vallók szerezzék be azt iga
zoló okmányaikat. A bizottság 1341. április 28-án
tért vissza Kál-völgyébe, ahol megkezdték a ne
mesek igazoltatását. A vizsgálat az alábbi ered
ményekkel járt: Kaal faluban: két ősi nemes la
kott négy telekkel (,,primitus predecessoribus . . .
nobiles veros").
Köveskálon (,,Kueskal"): tizenhárom nemes la
kott nyolc curiában (udvarházban), akikről ki
derült, hogy valamennyien a néhai Tamás eszter
gomi érsek rokonai, s ezért meghagyták őket
szabadságukban és birtokukon (,,in nobilitatis li
bertate reliquissent"). Ugyanitt Köveskálon még
hatan azt állították, hogy oklevéllel nemesítettek
(,,se instrumentaliter nobilitatos"), hárman pedig,
hogy saját szerzett földjük van („quasdam terre
particulas comparatas se habere").
Szentbenedekkálon: huszonhármán vallották
magukat királyi birtokon élő királyi jobbágyok
nak („iobagiones regales et in terris regalibus
commorantes"), és tizenketten oklevéllel nemesítettnek.
Mindszentkálon: huszonegyen vallották magu
kat kiráyi birtokon élő királyi jobbágynak, és
hárman oklevéllel nemesítettnek.
Kerekikálon (,,Kereky-Kaal"): — amelyet fa
lucskának (,,villula") mond az összeírás — tizen
öten vallották magukat királyi birtokon élő kirá
lyi jobbágynak.
Töttöskál (,,in villula Tuteuskaal"): kilencen
vallották magukat királyi birtokon élő királyi
jobbágynak.
Kővágóörsön
(,,Wrs"):
(amely
ugyanazon
völgyben fekszik) tizenkilencen vallották magu
kat valódi nemes várjobbágyoknak (,,veros nobi
les castrenses iobagiones"), öten nevezték magu
kat udvarnoknak (,,quinque homines uduarnica
les"), akik közül ketten azt állították, hogy ok
levéllel nemesítettek.
J u k k a a l : tizenhárom család — a közelmúltban
települtek ide Köveskálból és építettek maguk
nak templomot —, s valamennyien ősi nemesek
nem tartják magukat (,,se v e r o s nobiles ab eorum
predecessoribus fore et fuisse nommassent").
A bizottság a Szentbenedekkálon, Mindszent
kálon, Kerekikálon és Töttöskálon élő (összesen
68 család) volt királyi földön élő királyi jobbágy
— a továbbiakban a veszprémi püspökség és káp
talan jobbágyai — élére Péter fia Tamás királyi
biztos és Meskó veszprémi püspök György kano
nokot és Csépi Miklóst (Péter fia Tamás mester
familiárisát) tették meg elöljáróknak.
A magukat nemeseknek vallók arra kaptak pa
rancsot, hogy ezt igazoló okleveleikkel június
3-ra jelentkezzenek a király előtt. Ugyancsak

június 3-ra idézték király elé azokat, akik tilta
koztak a csere ellen, veszélyeztetett birtokaik
érdekében. Elsősorban (a Rátót-nemzetségbeli?)
Olivér mester tiszttartóját, Vörös Dénest, aki
urának töttöskáli földjei és kilenc telke érdeké
ben tiltakozott. Továbbá Lőrintei Lőrinc fia Ist
vánt és Tóti Miklóst, akik a Mindszentkál és
Szentbenedekkál közti szőlejük érdekében tilta
koztak. 6 2 A birtokcsere ügye 1342. szeptember
18-án zárult le. Ezen a napon I. Lajos király uta
sította Széchi Péter fia Ivánkát, h o g y a Tátika
váráért már elcserélt Kál-völgyi birtokait adja át
a veszprémi püspökségnek. Egyidejűleg utasí
totta Kál-völgyi volt alattvalóit, hogy ezek után
a püspököt tekintsék uruknak, s engedelmeskedje
nek a püspök tiszttartóinak. 6 3 A veszprémi püspök
rövidesen kijárta a királyi udvarnál, hogy elővé
teli joga legyen azoknál a birtokoknál, melyek
a Kál-völgyben nemesi tulajdonban maradtak és
a birtokosuk azt el akarja adni. A püspök kíván
ságára a király 1377. október 8-án oklevelet
adott ki, melyben elrendelte, hogy a továbbiak
ban a Kál-völgyi nemesek birtokaikat vagy bir
tokrészeiket csak a veszprémi püspökségnek
zálogosíthatják v a g y adhatják el.
A XIV. század közepétől a veszprémi püspök
ség berendezkedett új birtokain. Ezekben az
években épült — a mai szentbékkállai r. kato
likus templom közelében, a Velétei-völgy olda
lában az a romjaiban még ma is álló, 7 X ? méter
alapterületű, kőből épült lakótorony, amely a
Kál-völgyi püspöki birtokok központja volt.
(1559: „domum lapideam Palota vocatam, curiam
videlicet dicte ecclesie episcopatus W e s p r e ri\64

miensis. )
A Kál-völgyben így kettős birtoklási rendszer
jött létre. Püspöki birtok lett Mindszentkál,
Szentbenedekkál (ma: Szentbékkálla), Kerekikál,
Töttöskál (az utóbbi kettő a török háborúk so
rán elpusztult). Csaknem teljesen nemesi falu
maradt Köveskál, Sóstóikál (Alsóukkál), Kővágó
örs és Henye.
Az 1341. áprilisi nagy birtokcsere után a Kál-

völgyi nemesek igyekeztek birtokaikat pontosan
körülhatárolni és azt oklevélben lefektetni. En
nek következtében történt, hogy 1346. március
17-én Pál országbíróval újraíratták a szentbene
dekkáli nemesek az 1338-ban elkészített határ
járási okmányt, illetve a kerekikáli és töttöskáli
nemesek (más szentbenedekkáli
nemesekkel
együtt) 1339-ben kiállított b i r t o k h a t á r o k m á n y a i 
kat. 65 A Kál-völgyi nemesi családok szabadon
rendelkeztek — 1377-ig — birtokaikkal, s adtákvették, ajándékozták azokat. 1351-ben a Kővágó
örs (Örs) falutól alig 250 méterre, délnyugatra
fekvő Nagyörs falurészben Szentlászlóörsi Otmár
fia Péter fiai: Balázs, Miklós és János, továbbá
Cibrián fia Lőrinc, továbbá Mihály fia Péter fia
Pál eladták egy, a Fölmálon lévő szőlejüket
(amelynek déli szomszédja a Szent László-egyház
volt) Nagyörsi Lőrinc fia János jobbágyainak.
Ugyancsak 1351-ben a Köveskáli János fia Antal
— hogy a pereskedést elkerülje — elhunyt test
vére, Веке után — hitbér és nászajándék címén
— három bécsi dénár márkát („trés marcas denariorum Wyennensium") fizetett sógornőjének
Elenának, valamint saját apjának: Köveskáli Kál
mán fia Jánosnak. 6 6 1365-ben Miklós fia István
és társai — henyei nemesek — megajándékozták
a Henyétől északra álló pálos kolostort. 6 7
A veszprémi püspökök Kál-völgyi birtokaikon
továbbra is kivételezett helyzetben tartották
hadakozó egyházi nemeseiket. Néhányan ezek
közül magas méltóságokat értek el: pl. 1379—
1382 között Kővágóörsi Miklós fia György mes
ter a veszprémi vár v á r n a g y a (castellánusa)
volt. 68 A püspök kérésére I. Lajos király 1362.
június 30-án — ősi kiváltságokra hivatkozva —
megerősítette, hogy a veszprémi egyház hadako
zó nemes jobbágyai a „lucrum camerae" („kama
ra haszna") fizetése alól fel vannak mentve. Ezért
utasította a „lucrum c a m e r a e " Veszprém és Zala
megyei begyűjtőit, hogy a nevezetteket ne há
borgassák az adó behajtásával. 6 9 A veszprémi
egyház a XIV. század második felében is tovább
gyarapította Kál-völgyi birtokait. Ezek azonban
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legtöbb esetben apró ajándékozások (végrendel
kezések) voltak. 1382. október 19-én János káli
plébános testvérének, János fia Miklósnak özve
gye, Annus asszony (néhai Dámján fia János
leánya) lelke üdvösségéért szentbenedekkáli bir
tokrészét a veszprémi püspökségnek ajándé
kozta. 70 Ezzel egyidejűleg — 1382. október 19-én
— a szentbenedekkáli András fia Bence felaján
lotta birtokát a veszprémi püspöknek, ha az őt és
utódait nemes jobbággyá teszi (,,ipsum nobilem
iobagionem'. . . ecclesie facere et creare".) 7 1
Ugyanakkor a püspökség féltékenyen védte Kálvölgyi birtokait a legkisebb sérelem esetén is.
Benedek, veszprémi püspök 1382. május 17-én
azonnal jelentette a királynak, h o g y Rátholti
János fia Gyula és társai a veszprémi káptalan
Kaal nevű birtokából és egy rétjéből április 26án nagy darabot elszántattak.
A veszprémi
káptalan is azonnal Mária királynő ítélőszéke
elé folyamodott 1385. december 29-én, mikor
sérelem érte. Ugyanis a fehérvári káptalan ezen
a napon be akarta iktatni Miklós, szepesi prépos
tot és annak két nővérét (Erzsébetet és Borbálát)
a — tihanyi apáttól cserébe kapott — szentbene
dekkáli (és tóti) birtokrészekbe. A káptalan ügy
védje azt állította, hogy ezek a birtokrészek
elsősorban a káptalant illetik meg egy csere
esetén. 7 3 1389 májusában Demeter, veszprémi
püspök a szomszédos Rátót-nemzetséggel peres
kedett egy Sziget nevű földért, melyről a Rátótnemzetségbeli Gyula azt állította, hogy az sásdikáli birtokának része. Ugyanakkor a püspök azt
vallotta, hogy az a föld az ő töttöskáli birtokához
tartozik. A fogadott bírák a vitás földet megfe
lezték: a K-i részt Gyula, a Ny-it pedig a püspök
részének jelentették ki. 74 A pert 1389. május 3-án
— a Kaal faluban tartózkodó — Laczkfy István
nádor is szentesítette. 7 5
A XV. század elején is tovább folyt a veszp
rémi püspökség és káptalan birtokgyarapítási
tevékenysége a Kál-völgyi falvakban. 1404-ben
Tóth András segösdi főesperes három szőlőt h a :
gyott végrendeletében Kiskálon a káptalanra. 7 6
(Ez — a Mindszentkáltól DK-re fekvő — a falu
első említése; a falut később Kisfaludnak ne
vezték.) 1430-ban Péter deák, tatai várnagy egy
köveskáli szőlejét adta a püspöknek cserébe egy
köveskáli telekért, amely a sóstókáli út mellett
feküdt, s amely előzőleg egy Péter nevű királyi,
majd püspöki jobbágyé volt. A beiktatólevélben
Köveskált már mint püspöki birtokot (,,in possessione episcopali") említették. 7 7 Előfordult az
is, hogy a veszprémi püspökök világi személyek
kel püspöki birtokrészeket elcseréltek. Rozgonyi
Simon püspök 1438-ban a püspökség köveskáli
birtokainak egy részét — néhány szőlővel együtt
— (pápai és királyi engedéllyel) elcserélte Kö
veskáli Péter, György és Mihály Tapolcakesziben
fekvő birtokaiért. 7 8
Nem tudni az okát, hogy miért, de 1435-ben a
veszprémi püspök elengedte a köveskáli és sós
tókáli nemesek egyházi tizedeinek egy részét. A
veszprémi káptalan ezért azonnal tiltakozását
nyújtotta be, mert ezzel ő megkárosodott (tudva
lévő, hogy a tizedek negyedrésze a káptalant
illette). 79 Ugyancsak nagy zavart idézett elő
1446-ban Gathalóczy Mátyás veszprémi püspök,
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aki 1446-ban Ányos Mihálynak adta bérbe — évi
650 forintért — a zalai főesperességnek (a Szepetnek-késnek, az Erek-késnek és a Tapolca-kés
nek — az utóbbiba tartoztak a Kál-völgyi falvak
is) egyházi tizedeit. 80
Ugyancsak sértette a veszprémi káptalan érde
keit az is, hogy a kapornaki apátság — amely
nek birtokai voltak Mindszentkálon és Köveskál
körül — 1453-ban a Köveskál határában fekvő
karinta-pusztai birtokát 1453-ban Köveskáli Mi
hály nemesnek adta bérbe. 8 1 A Kál-völgyi neme
sek — sok esetben nem törődve I. Lajos király
1377-ben kiadott rendelkezésével — világiaknak
(elsősorban rokonaiknak) adták el birtokrészei
ket. Pl. 1451-ben Unyomi Miklós — aki a veszp
rémi püspök veszprémi és sümegi várnagya volt
— szentbenedekkáli birtokának felét nővére
fiának, Biki János fia Dávidnak adta, s adomány
levelében meghagyta, hogy — amennyiben nem
lesz örököse —, úgy a birtok másik fele is őrá
szálljon. 82 Az adásvételek—csereberék ellenére a
veszprémi káptalan birtokai azonban egyre nö
vekedtek Kál-völgyében. 1458. április 4-én Kö
veskáli (,,de Keweskaal") István fia Mihály a
maga, felesége, gyermekei és rokonai nevében a
székesfehérvári káptalan előtt ábrahámhegyi
(„Abraam") elhagyott jobbágytelkeit tizenhat
aranyforintért eladta a veszprémi káptalannak.
Az oklevélben szerepel bizonyos Diómái (,,Dyomaal") nevű szőlőhegy, amely a Balaton irányába
(,,prope Balatinum") feküdt, továbbá egy hold
föld a „fürdőhely" (,,ferdewhel") dűlőben a Bala
ton mellett; két hold föld az említett Diómái
nevű szőlő alatt, a tó partján, melyet a „Bala
ton kikötőjének neveznek" (,,in portu dicti Balatini)". Az oklevél egy halászóhelyet is megemlít
a Balaton (,,in dicto Balatino") mellett. 8 3
A birtokperek és adásvételek jellemezték a
XV. század második felét is. 1466-ban tíz henyei
nemes pereskedett a veszprémi püspökségnek
Henyével határos birtokai — Tagyon, Árokfő és
Szentbereckfalva miatt. 84 Ezekben a perekben
szerepelt először a monoszlói — Szent Mihály
tiszteletére szentelt templom említése. A temp
lom a mai református templommal azonos (a
középkori templom csúcsíves bordái a templom
keleti felében ma is megfigyelhetők). A templom
első említése 1476-ban szerepelt. A következő
években — 1480-ban — a bakonybéli apátság
perelte Miskei Kontra György nemest, hogy a
család 70 éve nem fizette az — 1338-ban a csa
ládnak évi négy márkáért — bérbe adott Henye
falu bérét. 8 5
A XV. század végén a közeli Csobánc várának
urai, a Rátót-nemzetségbeli Gyulaffy család egy
re jobban terjeszkedett a Kál-völgyében is. 1483ban Rátóti Gyulaffy László megvásárolta Bácsi
Kálmán fia János leányának, Borbálának (Gulácsi
Bedé Györgynének) és fiának, Gulácsi Bedé fia
Péternek birtokrészét a Mindszentkála és Gyulakeszi között fekvő Bács faluban. A Gyulaffyak
terjeszkedése e g y r e tovább folytatódott: 1492ben újabb birtokrészeket (köztük egy kőtornyot)
vásároltak Gulácsi Bedé fia Pétertől. A XV. szá
zad végi adásvételi iratokban — 1495-ben —
szerepelt először a köveskáli templom említése.
A templom a jelenlegi r. katolikus templom he-

lyén állt. Ezt az bizonyítja, hogy a templomkerí
tésen belül épült paplak építésekor sok, mellék
let nélküli csontváz került elő, ami a középkori
— templom körül elterülő — temetőre utal.87
A köveskáli nemesek a XV. században jelentős
szerepet töltöttek be Zala vármegye hivatali éle
tében. Elsőnek 1410-ben említették Zala vár
megye szolgabírajaként Köveskáli Tamás fia Ist
vánt, majd 1431 szeptemberében Köveskáli Do
monkost. Köveskáli Istvánt 1442. november 7-én
és 1445. augusztus 31-én említették, mint a me
gye szolgabí ráját. Köveskáli Péterről — mint
Zala megye egyik alispánjáról — 1450—1451-ben
írtak. Utoljára, mint Zala megyei szolgabíróról,
Köveskáli Mihályról 1485. október 5-én tettek az
oklevelek említést. 88 A szolgabírók a Zala me
gyéhez tartozó tapolcai járásának (,,székének")
— ,,. . . in comitatu Zaladiensi sedis Thapolcza . . . " — voltak vezetői. A „székeken" tartot
ták a „sedriákat" — azaz a törvénynapokat —,
melyek egybeestek a hetivásárok napjával. A ta
polcai ,,sedis" (szék, járás) törvénynapja, illetve
heti vásárnap ja a hétfő volt.89
A XVI. század elején a Kál-völgy egyháziföldesúri (püspökség és káptalan) és nemesi fal
vai körül — a Gyulaffy-család mellett egy új
nagybirtokos család vetette meg hatalmának
alapjait. Thurzó Gergely zalavári és Miklós báttai apátok — a Kál-völgy melletti almádi apát
ságban (az apátúron kívül) már csak két szerze
test találtak. Az apát részeges volt, és teljesen a
vázsonyi földesúr, Horváth Márk befolyása alatt
állt. Az apátság egyik legrégibb faluját már Hor
váth birtokolta, s a monostor jobbágyai már
elsősorban Vázsony várához szolgáltak.
Mindezek ellenére a Kál-völgyben a legna
gyobb földesúr továbbra is a veszprémi püs
pökség és a káptalan volt. A falvakat több eset
ben — egymás közt megosztva — közösen birto
kolták. A káptalan szedte a földesúri kilencede
ket (az egyházi tizedekkel együtt) Szentbenedek kál (Szentbékkála), Mindszentkál és Kiskál fal
vakban.
A püspökök uralma alatt álló veszprémi vár
hoz (a vártartomány 17 faluja mellett) az alábbi
uradalmak tartoztak: kál-völgyi uradalom (5
falu: Szentbenedekkál, Mindszentkál, Kerekikál,
Köveskál és Tüttöskál), a németvölgyi uradalom
(8 falu), peremartoni uradalom (23 falu) és novai
uradalom (15 falu). Egy-egy uradalom élén állt a
„tiszttartó" (officiales), aki a veszprémi vártar
tomány várnagyának (castellanus) volt közvetlen
alárendelve.
Az 1524. évi urbárium szerint a Kál-völgyi
falvak jobbágyai „akókat" („akones") szolgáltat
tak be a tiszt tartónak, mégpedig egy egész telek
után két köböl (kb. 125 liter) gabonát. Ez a kilen
cednek felelt meg az 1497.: 47 te. szerint) („censuales dánt afficialibus akones".) A Kál-völgy
jobbágyainak fizetni kellett még a — rejtélyes
— „aszaturát", s úrdolgának (robot) keretében a
Kál-völgy jobbágyainak be kellett szedni és
Veszprém várába kellett szállítani a kilenced és
tized gabonát, bort, állatot.
A veszprémi vár esetenkénti védelmét a püs
pökség egyházi „praedialis" nemesei látták el:
a németvölgyi uradalomból 25 család, Szepezd

faluból 10 család, Ösi faluból 14 család; a Kálvölgyi uradalomból azonban csak Szentbenedekkál falu öt családja volt erre kötelezve. Ezek az
egyházi vagy praedialis nemesek terményeikből
földesúri kilencedet nem fizettek, de a job
bágyok földbérének (census) dupláját fizették:
egész telkenként évi 2 forintot. Ugyanakkor le
hetővé tették nekik a hadiszolgálat pénzbeli
megváltását, ezt az összeget nevezték „hadakozó
pénznek" („taxa exercitualis"). Mindez olyan
súlyos megterhelést jelentett az egyházi neme
seknek, hogy előfordult (1474-ben még) az, hogy
egy szentbenedekkáli egyházi nemes visszaadta a
püspökségnek nemesi telkét, s inkább a jobbágy
sort választotta.91
Az ország pusztulásának kezdetét jelentő 1526.
augusztus—szeptemberi török — ún. mohácsi —
hadjárat a Balatontól nyugatra és északnyugatra
elterülő területeket nem érte. Az első török pusz
títás az 1529. évi török támadáskor érte a vidé
ket: a Duna és a Balaton között — Bécs irányába
felvonuló török főerőket biztosító török lovas
hadak portyázói a Kál-völgyben is megjelentek
és gyújtogattak, raboltak. Az 1531. évi rovás
adó-összeírás (dicális conseriptio) szerint a Köveskáltól délre elterülő Ecsér falu teljesen el
pusztult (a falu többet nem is épült újjá). De a
többi Kál-völgyi faluban is több tönkrement és
elszegényedett porta jelezte a török hadak első
megjelenését:
Köveskál: a veszprémi püspöknek volt itt: 4
adófizető és 10 szegénytelke; Horváth Jeromos
nak volt itt: egy adófizető telke.
Kisfaludi: a veszprémi püspökségnek volt itt
12 szegény- és puszta telke.
Mindszentkálla (Mynthzenthkal): a veszprémi
püspöknek volt itt: 5 és fél adófizető, 15 szegény
es puszta telke; a kapornaki apátságnak volt itt:
1 adófizető telke; a veszprémi prépostnak volt
itt: 4 puszta telke.
Szentbenedekkál (Zenthbenedekkal): a veszp
rémi püspöknek volt itt: 15 adófizető, 14 sze
gény- és puszta telke; Horváth Jánosnak volt:
1 adófizető és 4 szegény telke; a veszprémi káp
talannak volt: 2 adófizető és 5 puszta telke.
Kővágóörs (Ewrs): Vázsonyi Horváth Jeromos
nak volt: 1 adófizető és 12 szegénytelke; a hely
beli nemeseknek volt: 12 szegénytelke.
Henye: Vázsonyi Horváth Jeromosnak volt itt:
2 adófizető és 8 szegény telke; a bakonybéli apát
ságnak volt: 1 adófizető és 6 szegény telke; Gyulaffy Istvánnak volt: 4 és fél adófizető és 8 sze
génytelke. 92
Az 1534. évi rovásadó-összeírás (dicális con
seriptio) fokozottabb pusztulásról tudósít. Ez biz
tosan összefüggött az 1532. évi nyári török táma
dással. Mikor a török hadak — Eszék irányából
— a Dráva és a Balaton között nyomultak előre
Bécs főirányba, Szalaházy Tamás veszprémi püs
pök fegyverbe szólította egyházi nemeseit, s fel
készítette várait ostromokra. Kürtössy János
zalavári várnagy augusztus 8-i jelentése szerint a
török lovasság — a zalavári erősség kivételével
az egész vidéket felégette.93 Ennek a hadjáratnak
pusztításait rögzítette az 1534. évi rovásadó
összeírás:
Köveskál (Keweskal): Vázsonyi Horváth Je615

romosnak volt itt: 2 adófizető, 1 szegény- és 2
puszta telke; a veszprémi püspök egyházi neme
seinek volt itt: 3 adófizető, 2 szegénytelke.
Mindszentkál
(Mynthzenthkal): a veszprémi
püspöknek volt itt: 7 adófizető, 8 szegény-, 5
puszta és 1 szolgatelke; a plébánosnak volt:
1 adófizető telke.
Szentbenedekkál
(Zent Benedekkai): a veszp
rémi püspqk egyházi nemeseinek volt: 25 adó
fizető telke; Osla Miklósnak volt: 1 adófizető, 2
szegény- és 1 szolgatelke.
Kerekikál (Kereky): a veszprémi püspök egy
házi nemeseinek volt: 6 adófizető és 1 szegény
telke.
Kővágóörs
(Kewwagoers): Vázsonyi Horváth
Jeromosnak volt: 1 adófizető telke; Gyulafy
Antalnak volt: 1 adófizető telke.
Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak
volt: 2 adófizető, 8 szegény-, 1 szolga- és 3 pusz
ta telke.
Henye és Monoszló faluk együtt voltak össze
írva (Henyemonoszlo): Gyulafy Istvánnak volt
itt: 4 és fél adófizető, 5 szegény- és 3 puszta
telke; Choron Andrásnak volt: 2 adófizető, 1 sze
génytelke; Vázsonyi Horváth Jeromosnak volt:
1 adófizető, 2 szegény- és 2 pusztatelke; Csekő
István özvegyének volt: 1 pusztatelke; Bíró Pál
nak volt: 2 szegénytelke; a plébánosnak volt 1
szegénytelke. 9 4
Az 1536. évi rovásadó-összeírás (dicális conscriptio) adatai szerint:
Mindszeníkál
(Myndzenthkala): a veszprémi
püspöknek volt: 4 adófizető, 10 szegény- és 3
pusztatelke; a plébánosnak volt: 1 adózó telke;
a veszprémi prépostnak volt: 1 szegénytelke.
Szentbenedekkál
(Zenthbenedek Kallya): a
veszprémi prépostnak volt: 1 adófizető telke;
Osla Miklósnak volt: 1 szegénytelke; Vázsonyi
Horváth Jánosnak volt: 1 adózó telke.
Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak
volt: 2 és fél adófizető, 3 szegény- és 1 felégetett
telke.
Henye (Henye): Vázsonyi Horváth J e r o m o s n a k
volt: 1 adófizető telke; a bakonybéli apátság
nak volt: 2 adófizető és 2 szegénytelke.
Kővágóörs (Kywago Ewrs): Vázsonyi H o r v á t h
Jeromosnak volt: 1 adófizető telke; a többi lakos
— mert nemesek voltak — nem fizetett.
Köveskál
(Keweskal): a veszprémi püspök
egyházi nemeseinek volt: 3 adófizető és 2 sze
génytelke. 9 5 Az utolsó — erre a vidékre nézve —
viszonylagos békeév, az 1542. esztendő rovás
adó-összeírása az alábbi adatokat tartalmazza.
Kizárólagosan földesúri falvak voltak:
Szentbenedekkál
(Zenth Benedekkallya): Devecseri Chóron Andrásnak volt itt: 4 adófizető, 12
szegény- és 7 puszta telke; Nemes Antalnak volt:
1 adófizető telke.
Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak
volt itt: 2 adófizető és 7 szegénytelke.
Kerekikál
(Kereky): a veszprémi püspök egy
házi nemeseinek volt itt: 2 adózó és 4 szegény
telke.
Mindszent kál: a veszprémi püspöknek volt itt:
2 adózó és 12 szegénytelke; a kapornaki apát
ságnak volt itt: 1 adózó telke.
Henye — vegyes birtoklású falu volt: Gyulaffy
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János birtokolt itt: 2 adózó telket; Gyulaffy
Lászlónak volt itt: 3 adózó telke; a bakonybéli
apátságnak volt itt: 2 adózó telke; ugyanakkor az
alábbi egytelkes nemesek a következő rovásadót,
dicát (állami adót) fizették: (az összevont hadiadó
és kapuadó együttes megnevezése) Gellért Má
tyás (1 forint 25 dénárt), Mód Demeter (1 forint),
Henyei Pál (1 forint 50 dénár), Bodor Ágnes
(1 forint 25 dénár), Lacza János (50 dénár), Ke
nyeres András (1 forint), Haticzka Mátyás (50
dénár); Kenyeres Mátyás (50 dénár), Kenyeres
Benedek (20 dénár), Haticzka Mihály (50 dénár).
Köveskál faluban a következő egytelkes neme
sek fizették a dikát (1 f o r i n t = 1 0 0 dénár) az aláb
bi összeg szerint: Győrfi György (1 forint), Kincsesi András (1 forint), Kincsesi Miklós (80 dé
nár), Bodor Mátyás (1 forint), Bodor Sebestyén
(1 forint), Máté Péter (1 forint), Dezső Tamás (1
forint), Bíró Illés özvegye (1 forint), Káli Ger
gely (50 dénár), Gulácsy Gergely (50 dénár),
Sintér Mátyás (20 dénár), Kövesi Bálint (10
dénár).
Sóstókál faluban a következő egytelkes neme
sek fizettek rovásadót: Kemény Tamás (2 forint),
Csatári Tamás (1 forint), Csatári Bálint (1 forint).
Boldogasszonyöis
(Boldogasson Ewrs) — vagy
Kővágóörs — faluban a következő egytelkes ne
mesek fizettek rovásadót: Kántor Benedek (2 fo
rint), Kántor János (1 forint), Kincses Bálint (1
forint), Győrfy Antal (1 forint); Győrfi Tamás (90
dénár), Máté Pál (50 dénár), Morocz Baltazár
(50 dénár), Kúti Ambrus (50 dénár), Erdő Péter
(50 dénár); Kása Ferenc (40 dénár); Finta Lukács
(40 dénár), Kovács Péter (40 dénár); Mórocz
Benedek (25 dénár), Kúti Balázs (20 dénár), Kis
Mihály (20 dénár); Finta Miklós (10 dénár); a fel
sorolt egytelkes nemeseken kívül volt a faluban
Boldai Tamásnak egy fél adófizető jobbágy telke.
Kisörs (Kys Ewrs) faluban az alábbi egytelkes
nemesek fizettek rovásadót: Szász Mihály (2 fo
rint), Kis Péter (25 dénár). 9 6
Az 1543. év már a törökök hatalmas erejű
támadásának jegyében telt el: június—július hó
napokban a török hadsereg véglegesen meg
szállta a Dunántúl keleti — a Balatontól keletre
és délkeletre eső — területeit. A török csapatok
elfoglalták és megszállták Esztergomot, Tatát,
Székesfehérvárt, Pécset, és még számos Fejér,
Tolna és Somogy vármegyei erősséget. A Bala
ton délkeleti partvidéke már a török birodalom
hoz tartozott.
A háborús év ellenére — 1543-ban — a királyi
adószedők újra felmérték az adófizetésre kötele
zett falvakat. A felmérés azonban ebben az évben
csak a földesúri hatalom alatt álló falvakat érin
tette, az egytelkes falvakat nem. Az elnéptele
nedés szembeszökő: talán török portyázok pusz
tításai vagy egyáltalán a török hatalom közel
sége miatt. A dikális összeírok csak az alábbi
falvakat keresték fel:
Köveskál:
a veszprémi püspökség egyházi
nemesei együttesen 1 forint 50 dénárt fizettek.
Szentbenedekkál
(Zenth Benedek Kalla): Devecseri Chóron András birtokolt a faluban: 1 adó
fizető telket (de ezek sem fizették meg az adót).
Kővágóörs (Kewagoers): a bakonybéli apátság

birtokolt a faluban 1 adózó telket, a m e l y 1 forin
t o t fizetett. 9 7
A k ö v e t k e z ő é v e k és é v t i z e d e k a t ö r ö k ö k k e l
v í v o t t h á b o r ú k k a l t e l t e k e l : 1543-tól 1552-ig a
fehérvári török csapatok portyázói pusztították a

vidéket. 1552-ben török k é z r e k e r ü l t V e s z p r é m
v á r a , s e t t ő l k e z d v e 1566-ig h a d s z í n t é r r é v á l t a
Balaton teljes é s z a k n y u g a t i — n y u g a t i p a r t v i d é k e .
( K ö v e t k e z i k : 2. A K á l - v ö l g y t ö r t é n e t e a t ö r ö k
háborúk korától napjainkig.)
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CSABA D. VERESS

DIE GESCHICHTE DES KÁL-TALES
(I. Teil)

Das sich am nordwestlichen Ufer des Balaton erst
reckende Kai-Tal ist eine der interessantesten histo
rischen Landschaften Ungarns. In seinem Namen
bewahrt es den Namen eines Stammes der Landnahme
aus dem X. Jahrhundert, und seine gegenwärtige —
autochthone — Bevölkerung (in erster Linie die dörf
lichen kleinadligen Familien) wohnt seit dem Mittel
alter in den Dörfern des Kai-Tales. Der anfängliche
Stammesbesitz war vom Ende des X. J a h r h u n d e r t s bis
zum XIII—XIV. J a h r h u n d e r t Besitz des Königs (und
der Königin). Vom X I I I . J a h r h u n d e r t an gingen die
königlichen Besitztümer (in erster Linie W e i n b e r g e
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und die darauf lebenden Weinbauern) in immer
größerem Tempo in den Besitz des Veszprémer Bistums
und Kapitles über. Die ehemaligen königlichen Diener
schaften wurden zu Leibeigenen der kirchlichen Gut
sherren, aber die ehemaligen königlichen Freien, die
einen zähen Kampf um ihre Unabhängigkeit führten,
gelangten in den Adelsstand, in dem sie bis zum Zu
sammenbruch der Feudalgesellschaft (bis 1848) blieben.
Die vorliegende Studie behandelt die Geschichte des
Kai-Tales vom X. J a h r h u n d e r t bis zum Anfang des
XVI. Jahrhunderts, also bis zum Beginn der Tür
kenherrschaft.

