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A PAPAI FÖESPERESSÉG
EGYHÀZLATOGATÂSI JEGYZÖKÖNYVE, 1698

A veszprémi egyházmegye területe 1777-ben n y e r t e
el mai formáját. Koller Ignác halála (1773. ápr. 5.) után
Mária Terézia 4 éven át nem nevezett ki új püspököt
Veszprémbe. Ezt a széküresedési időszakot használta fel
az uralkodónö a Dunántúl területének egyházi átszer
vezésére. 1777-ben megalapította a székesfehérvári püs
pökséget Fejér és Pilis megyékből. Az újonnan létesí
tett szombathelyi egyházmegyéhez csatolta Veszprém
től az egerszegi esperesi kerület nagyobbik részét.
Ugyanakkor Veszprém megkapta a pápai főesperesség
Veszprém megyei plébániáit, valamint Zágrábtól a vitás
Dráva menti plébániákat. Ugyancsak ide csatolta Esz
tergomtól a kiváltságos (exempt) plébániákat is. Min
den bizonnyal ekkor került a Veszprémi Püspöki Le
véltár birtokába az a Visitatio Canonica, amely Mikos
Ferenc győri kanonok, pápai főesperes egyházlátoga
tása alkalmával készült 1698. június 3. és 12. között. 1
A tridenti zsinat (1545—63) felújította a régi elő
írást, h o g y a püspökök kétévenkint látogassák végig
akár személyesen, akár megbízottaik révén egyház
megyéjüket és tapasztalataikat rögzítsék írásban. A
püspök figyelme terjedjen ki a személyekre, a szent
helyekre és dolgokra. A püspöki megbízottak általá
ban a főesperesek voltak. A hódoltsági területen a leg
nagyobb jóakarattal sem lehetett ezt valóra váltani. A
török által meg nem szállt zalai föesperességet 1554ben végiglátogatta Gáspár mester, egerszegi plébános. 2
Biró Mártonnak egy 1745-ös írásából kitűnik, hogy
1674-ben ifjabb Sennyei István püspök végzett egyház
látogatást. 3 Nagy kár, h o g y ez nem maradt ránk.
A török kiszorításával egy időben kezd újjáéledni az
ország. Az általános rendezésben a katolikus egyház
is részt vesz. Először is fel kell mérnie a helyzetet: mi
maradt meg a török pusztítása, illetve a protestantiz
mus előretörése után? A felmérés során az alábbi kér
désekre kíván választ kapni: vannak-e templomok, s
milyen állapotban v a n n a k azok? Milyen a fölszerelt
ségük? Mennyire terjedt el a protestantizmus? Kik a
lelkipásztorok? Van-e miből fenntartani az épületeket?
Biztosított-e a lelkipásztori munka? Egyáltalán: van-e
élet a falvakban? Mennyi a népesség? A vizitátorok a
királyi parancs értelmében felmérésük során nemcsak
a katolikus, de a protestáns közösségeket is felkeres
ték, s ez a tény még inkább növeli Mikos jegyzőköny
vének forrásértékét.
A vizitátor jegyzőkönyvbe foglalta tapasztalatait.
Ezeket a jegyzőkönyveket nevezi a szóhasználat Visi
tatio Canonicának, azaz egyházlátogatási jegyzőkönyv
nek, ő s z i n t e sajnálatunkra ezek a fóliánsok legnagyobb
részükben ma is kiadatlanok, pedig megjelentetésükkel
igen sok becses és másutt fel nem található anyagot
tudnánk feltárni. Szekfű Gyula már a húszas években
nagyon sürgette kiadásukat.

A vizitáció tíz napot vett igénybe: június 3-tól (kedd
től) 12-ig (csütörtökig) tartott. Ez idő alatt járt 17 plé
bánián és 22 leányegyházban. Pápán nem volt, hiszen

IX. Bonifác pápa 1440-ben kivette a győri püspök jog
hatósága alól és közvetlenül Esztergomnak rendelte
alá. 4 Ugyanez a helyzet Somlóvásárhellyel is. Érthető,
ha nem szerepel az okmányban. De hogyan van benne
Iszkáz, ami ugyancsak exempt? Ujabb kérdés aztán,
hogy miért nem található Ugod? A falu lakossága
1692-ben 48 jobbágy, 1 házas és 1 hazátlan zsellér. 5 Egy
1696-os dicalis conscriptio szerint 33 család, 6 egy 1715ös összeírás 33 jobbágy- és 17 zsellércsaládról tud. 7
Tehát mindenképpen jelentős hely lakosságát illetően
is, tovább nehezíti a választ, hogy gazdasági központ
is volt.
Minden jegyzőkönyv a földesúr megnevezésével kez
dődik. Aztán többet nem is mond róluk. Nem tartja
fontosnak még a vallását se megírni. Egyébként se
beszédes, nagyon szűkszavú írás. A vidéken a pápai
váruradalom a legnagyobb birtokos: Csót, Devecser,
Kup, Nagygyimót, Nyárád és Teszér tartozik hozzá.
Kilenc helyen találunk egyházi birtokosokat: a győri
püspökhöz tartozik Kisjenő, Tüskevár és Vaszar; Veszp
rémhez Vanyola; Dabrony a pálosoké, Polány a cisztereké; míg a pozsonyi klarisszák 8 birtokában van
Csősz, Felsőiszkáz és Kisszöllős. Nem tűnik ki, h o g y
ezek beavatkoznak-e a vallási életbe (cujus regio, ejus
religio: akié a birtok, azé a vallás). Mintha semlegesek
lennének. Vanyolán és Polányban lutheránus prédiká
tor működik, Dabronyban pedig nincs lelkipásztor. Azt
viszont észre kell venni, hogy a klarisszák és a győri
püspökség birtokain van katolikus hitélet. Prédialistákkal 9 találkozunk Csöglén, Takácsiban, Tapolcafőn
és (Adász) Tevelen.
A lakosság számát még csak megbecsülni sem lehet,
mert nem egységes szempontokat vesz figyelembe. Hol
házak, hol telkek, hol lélekszám szerint beszél a hely
ségek népéről. Mezőlakon 31, Felsőiszkázon 14 egész
hely van. Vaszaron 86 katolikus és 53 protestáns él,
Csőszön mindenki katolikus. Devecserben 128 katoli
kus mellett a többiek protestánsok. A legnagyobb
helység (mezőváros) Devecser 99 házzal, Alásonyban
már csak 25, Ajkán 23, Csöglén 22 házat talál. Dereske
teljesen elhagyatott. Vaszar nagyrészt elpusztult, meg
maradt (vagy újratelepülő) lakossága kunyhókban vagy
pincékben húzza meg magát. A népesség nagy többsé
gében protestáns. Nem mindig tesz különbséget a re
formátusok és az evangélikusok között: legtöbbször
csak akatolikust ír. Katolikusok inkább csak a Somló
vidékén, az apácák falvaiban élnek. Alsó- és Középiszkázon mindössze 1 másvallású él. A többi faluban
vagy egyáltalán nincsenek, vagy csak elenyésző szám
ban vannak.
Mindössze egy katolikus plébánossal találkozik a
főesperes, Felsőiszkázon. A 45 esztendős Fekete Ger
gely a bécsi Pázmáneumban 1 0 végezte a teológiát. Fon
tosnak tartja megjegyezni róla, h o g y magyar, s hogy
a hívek dicsérik életvitele miatt, meg hogy készsége
sen, minden huzakodás nélkül végzi feladatát. Deve
cserben, Tüskeváron és Vaszaron katolikus licenciátus"
gondozza a nyájat. Ezenkívül még egy mester 1 2 kép
viseli a katolikus egyházat, Kisszöllősön. Sokkal jobb
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helyzetben vannak a protestánsok: 18 prédikátor és
mester működik a területen.
Igaz ugyan, hogy már a XVI. század elején tartott
veszprémi zsinat elrendelte az anyakönyvek vezetését,
mégis mindössze a felsoiszkazi plébános vezeti. Igen
nagy kár, hogy ez is elveszett; mai anyakönyvei 1720tól vannak meg.
A látogatás alaposan megvizsgálja a templomokat.
Már azok szerkezete is elárulja, hogy a katolikus temp
lomot vették át. Erre utal a szentély, a sekrestye, az
oltárkép. Mindössze a csöglei és a felsoiszkazi templom
van jó állapotban. 16 községben áll a templom boltozott
szentélye, tornya, de a hajó deszkamennyezetű. Rég el
pusztult Vaszar, Tüskevár, Kovácsi, Tapolcafő, Gyimót,
Teszér és Vanyola egyháza. Nyaradon is csak az alapok
találhatók meg. Szalmafedelű a csőszi, a vecsei és a ta
kácsi. Az ajkait, a csótit és a takácsit a tatárok égették
föl a háború alatt. Egyáltalán nem volt Bödögén, Mihályházán és Középiszkázon. A devecseri katolikusok
a vár egyik termében, a protestánsok pedig egy pa
rasztház jellegű épületben jönnek össze. Mivel a vanyolai is már régen összedőlt, a vallásgyakorlatot ab
ban az elhagyott parasztházban tartják, ahol a prédiká
tor is lakik.
Még a templom védőszentje is feledésbe ment a
legtöbb helyen. A mezőlakiak azonban emlékeznek rá,
hogy Szűz Mária születésének'' a tiszteletére szentel
ték templomukat; a gyimótit meg Szent A n d r á s é r a . "
Mindkét helyen megtartják a búcsúnapot i r > is.
A dabronyiak tudni vélik, hogy Kinizsi Pál építtette
számukra az Isten-házát. A nehéz időkben is építenek
templomot: Polányban 1657-ben, Alsóiszkázon 1673ban, a dákait meg 1697-ben tatarozzák és adnak neki
új tetőzetet.
A temető általában a templom mellett található; csak
a polányi van a falun kívül egy domboldalban. A nagyszöllösinek és a nórápinak valamikor téglakerítése"'
volt, de mostanra már pusztán az alapok vannak meg.
Talán elhordták házépítéshez? A felsoiszkazi ugyancsak
tégla, és épségben is van. Találunk palánk- és sövény
kerítést is. A legtöbb helyen azonban kerítetlen. A
vaszari szétzilálódott, a nyárádi összevissza, a vanyolai
elhanyagolt.
A harangok szava rendületlenül hívja az élőket és
siratja a holtakat. Hol a megmaradt toronyban, hol a
gerendákból összeácsolt haranglábon függenek ezek a
kicsiny harangok. Egyedül a csöglei „közepes nagy
ságú". A harangláb hol a templom mellett, hol a teme
tőben található, esetleg a falu közepén. A nagyszöllősieknek két harangja is van: egyik a toronyban, a má
sik meg haranglábon. A tüskeváriak biztos helyen
rejtegetik, biztonságosabb időkre számítva. Általában
nincsenek megáldva; csak a felsoiszkazi és a kisszöllősi: a Mindenszentek, illetve Szent Márton tiszteletére.
A protestánsok kezén lévő templomokból kitették az
oltárt, de a legtöbb helyen megvan az oltár alapja. A
szószék általában fából, esetleg sárból készült. Egyet
len kóruson sem található orgona.
A katolikusnak maradt templomok közül különösen
gazdag a felsoiszkazi. Van aranyozott ezüstkehely, két
miseruha, palást, vászonnemű, hímzett kendők. Van
keresztelőkút és körmeneti zászló. Az Oltáriszentséget
az evangéliumoldalon lévő falmélyedésben (pasztofórium) őrzik. Kielégítő a helyzet a filiákban is. Érde
kes, h o g y a vaszariak ezüst-, a tüskeváriak aranyo
zott ezüstkelyhét és a nyárádiak ezüstpoharát a pápai,
illetve a sümegi várban tartják. Az mégiscsak bizton
ságosabbnak tűnt. Templomi zászló van Devecserben
(négy is), Felső- és Alsóiszkázon, Kisszöllősön, Csőszön
és Tüskeváron. Mindössze két templomban találunk
ruhásládát.
A protestánssá lett templom fölszerelése nagyon
egyszerű, szegényes. Az úrvacsorához ónedények, né
hány egyszerű szőnyeg, csótár, abrosz és kendő. Per
sze ez sincs mindenütt.
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A templomok fönntartásáról a híveknek kellett gon
doskodniuk, hiszen biztonságot jelentő anyagi alap alig
néhány helyen állt rendelkezésre. 5—8 hold között vál
tozott; egyedül Vaszaron van 19 hold. A földet a hívek
művelik meg. Készpénzt csak az iszkázi plébánián je
gyez föl a vizitátor, amit 10% -os kamatra helyeztek ki
a híveknél. 1 7
A lelkipásztorok anyagi helyzete ugyancsak szegé
nyes. Lakást a közösség biztosít nékik a paplakban.
Jövedelmük a plébániai földek hozamából és a stólából 18 állott. A paplak nagyon változatos képet mutat.
A nyárádi csak egy szűkös kunyhó, míg a dabronyi
nyomorúságos állapotban van, a teszéri rozoga. Találni
alkalmas, eléggé alkalmas, úgy-ahogy megfelelő, elég
gé kényelmes épületet. Az iszkázi jó beosztású, a csög
lei jó karban lévő. Vanyolán nincs, a prédikátor egy el
hagyott parasztházban lakik. Egyedül Vaszaron épül új
paplak.
A papföld a legtöbb helyen 2 —4 hold, esetleg 6—8,
néhány helyen 16—18 hold. Általában kaszáló is tarto
zik hozzá, ami néhány szekér szénát hoz. A földet a
hívek munkálják meg: három alkalommal megszánt
ják őszi alá, bevetik, learatják és behordják. A vető
magot mindig a használó lelkipásztor biztosítja. A ré
tet levágják, a szénát összegyűjtik és behordják. Ha a
plébániának nincs saját birtoka, akkor a templom
földből adnak. Mindenütt van párbér: a családos gazda
általában fél mérő 1 9 gabonát ad és készpénzben 12
dénárt, ö z v e g y e k és földnélküliek a felét fizetik. Tü
zelőről is gondoskodnak mindenütt. Tüskeváron tizenhatodot adnak. Szegényes a stóla is. Keresztelésnél ál
talában 1 kenyér és 1 tyúk, esetleg a keresztszülőktől
1 — 1 dénár. Devecserben ez megváltható 25 dénáron,
Kovácsiban pedig 12-n. Avatásnál 4—5 dénárt adnak.
Esketésnél a legtöbb helyen 25 dénár a stóla, de Csöglén csak 15, míg Mezőlakon 50. A temetés általában 12
dénár, de Tüskeváron és Iszkázon semmit nem adnak.
Vaszaron és Devecserben említés történik a virrasztás
ról: 12, illetve 25 dénár.
Még siralmasabb a mesterek jövedelme. A kisszöllősi
parasztházban lakik; a napi imádkozásért és harangozásért kap házankint 1 mérő gabonát és 5 dénárt, a
falutól 3 szekér tűzifát, a falu malmától másfél mérő
gabonát, meg a gyerekek tanításáért 1 forintot. A bödögei mester 5 mérő gabonát kap, 5 forintot és 1 hold
szántót, meg 1 szekér szénát. Egyébként az az általá
nos gyakorlat, hogy a felét kapja, mint a pap. Ók is
kapnak mindenütt elegendő mennyiségű tűzifát.
Nem beszél a jegyzőkönyv a nép szellemi életéről:
se kultúrájáról, se a valláserkölcsről. Valószínűleg nem
járunk messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy nem
állt az valami nagyon magas szinten.
Végezetül szabadjon felhívni az Olvasó figyelmét a
pápai főesperesség 50 évvel későbbi keltezésű össze
írására. 20 Az összehasonlítás további értékes követ
keztetésekre ad lehetőséget.

A Veszprém megyében lévő Pápai Főesperes
ség templomainak és plébániáinak vizitációja,
amit az Úr megtestesülésének 1698. évében jú
nius 3. és 12. között végzett a Császár és Király
Őfelsége rendelete és Keresztély Ágost szász
herceg stb. s egyben győri püspök, a mi dicső
Főpásztorunk különleges megbízatása alapján
Mikos Ferenc győri kanonok, a nevezett pápai
főesperesség főesperese a következők szerint.
A Szentháromság nevében a hozzám legköze
lebb lévő faluban kezdtem el az egyházlátogatást
a szent és apostoli római katolikus Anyaszent
egyház üdvére.

VASZAR
Június 3-án érkeztem meg ebbe a Veszprém
megyében lévő és a győri püspökséghez tartozó
faluba: Vaszarra és meglátogattam annak egyhá
zát. Senki nem tudja, hogy melyik szentnek a
tiszteletére szentelték, mivel maga a templom
régen tönkrement. Csak a romjai vannak meg
a szétzilálódott temetővel együtt. A temetőn kí
vül látható valami nagyon régi kápolnarom.
A templomnak van egy gerendákra függesz
tett kis harangocska ja a falu közepén. Van aztán
egy aranyozott ezüstkehely, amit jelenleg Pápán
őriznek. Van még két, csótárnak nevezett kárpit.
Aztán ugyancsak két terítő. A templom közelé
ben, attól északra egy tagban van 9 hold föld.
Ettől nem messze egy újabb hold: ennek felső
szomszédja egy bizonyos Öri nevezetű, alsó
szomszéd pedig Büki István. Aztán 1 hold van a
Horgasban, 2 1 másik a Szi/asban, harmadik a
Nyár-fülde-dülüben,
negyedik a
Csere-járóba.
Aztán a Pap rété melyet 4 hold, а
Répa-dülübe
egy hold. Ezeken kívül van még két kaszáló.
Egyéb semmi.
Most épül alapjaiból a paplak. Ennek se szán
tója, se rétje nincs. A plébániát a mintegy 52
éves, katolikus H o r v á t h Mihály licenciátus ve
zeti; mostanában iktatták be.
Amíg a falu bírta magát, a következő fizetést
adták neki: egész hely 2 után fél mérő búzát és
fél mérő rozsot; fél hely után negyed mérő búzát
és negyed mérő rozsot. A zsellér negyed mérő
terményt adott. A közösségtől kapott egyben
10 forintot. Ezenkívül az imént említett földekből
megszántottak neki évente 6 holdat, bevetették
a lelkipásztor által adott őszi vetőmaggal, learat
ták és behordták neki. Ugyancsak lekaszálták
neki az említett rétet, összegyűjtötték és behord
ták a szénát.
Mivel azonban a falu nagyobbik részében el
pusztult, a lakosság egyik része jelenleg is kuny
hókban, másik része meg föld alatti üregekben
és pincékben húzza meg magát az idők mostohasága miatt, ezért amíg a falu vissza nem nyeri
eredeti jómódját, a mostani licenciátus nem a
telkek szerint kapja fizetését, hanem a házaspá
roktól kap évente fél mérő terményt és 12 dénár
készpénzt; a házas zsellérektől és az özvegyektől
pedig 12 dénárt. Ugyancsak megszántanak néki
az egyház földjéből 6 holdat, bevetik azt a licen
ciátus által adott őszi maggal, learatják és be
hordják néki. Levágják az említett kaszálót, öszszegyűjtik és behordják azt a hi vek lelkipászto
ruknak. Minden fogattal bíró hoz egy kocsi tűzi
fát. Mivel a faluban se iskola, se mester nincs,
maga a licenciátus lát el minden feladatot a lehe
tőségek szerint.
Az említett licenciátus stólája a következő: keresztelésnél kap 1 tyúkot, 1 kenyeret, a kereszt
szülőktől pedig 1—1 dénárt; avatásnál 5 dénárt;
esketésnél 25 dénárt; temetésnél 12 dénárt; teme
tési beszédért 25 dénárt; a halott melletti éjszakai
virrasztásért 12 dénárt.
A plébánián 86 katolikus és 53 nem katolikus
lélek van.

MEZZÖ

LAK

Június 4-én látogattam meg a Veszprém me
gyében különböző pápai nemes urak birtokában
lévő Mezző Laki egyházat. Eléggé elöregedett,
de közben zsindellyel fedték be. Szentélye bolto
zott, hajója pedig deszkamennyezetű. A kórus
fából, a szószék kőből van. Ez azonban és a sek
restye eléggé romos. Oltár nincs. A kőtoronyban
van egy harangocska. Maga a templom a Boldog
ságos Szűz Mária születésének a tiszteletére van
szentelve. Temetője sövénnyel kerített. A búcsút
a védőszent ünnepén tartják.
A templomnak van egy nem aranyozott ezüstkelyhe réztányérkával. Van 2 hímzett selyem
kendő, 2 terítő, 2 szőnyeg és 1 csótár. Egyébként
se szántó, se rét, se egyéb javadalom.
A paplak eléggé alkalmatos. Van hozzákapcsolt
kert és egy tagban 18 hold szántó: pap
fűidéinek
hívják. Aztán van az Alsó-telekben
2 hold. Van
egy négy kocsinyi szénát adó rét. A plébániát
a mintegy 50 éves kálvinista prédikátor, Bátori
Mihály vezeti.
Javadalma: minden szántóval bíró házaspár
ad természetben 1 mérő terményt és 12 dénár
készpénzt. A szántóval nem rendelkező jobbá
gyok negyed mérőt és 12 dénárt, a nem házasok
pedig 12 dénárt fizetnek. Megszántanak néki há
romszor 3 hold földet, bevetik azt az általa adott
őszi vetőmaggal, learatják és behordják. Az em
lített kaszálót ugyancsak levágják, összegyűjtik
és behordják a hívek. Hoznak elegendő mennyi
ségű tűzifát.
A prédikátor stólája: keresztelésnél 1 kenyér
és 1 tyúk, a keresztszülőktől pedig 1 — 1 dénár;
avatásnál 4 dénár és 1 kenyér; esketésnél 50 dé
nár; temetésnél 12 dénár, halotti beszédért 25
dénár.
A falu egész telkes lakóinak a száma 31. Min
denki akatolikus.
A plébániának van egy filiája: B É K Á S .
5 jobbágy lakik benne. Talján Sándor nemzetes
úr birtoka. Se templom, se paplak nincs. A pré
dikátor fizetése és stólája mindenben ugyanaz,
mint Mezző Lakon, kivéve a szántást és a ka
szálást.

NYÁRÁD
Ugyanaznap jutottam el a Veszprém megyében
lévő és a pápai váruradalomhoz tartozó faluba:
Nyaradra. Megvizsgáltam a már rég összeomlott
templomot, aminek csak az alapjai vannak meg.
Megnéztem az összevissza temetőt is. A falu kö
zepén gerenda haranglábon függ az egyetlen
harang.
A templomnak van egy ezüstpohara, amit je
lenleg Pápán őriznek. Van egy arannyal hímzett
selyemkendő, meg 4 terítő. Aztán 5 hold szántó
és egy kb. 5 kocsinyi szénát termő rét. Egyéb
ként semmi. Hogy melyik szent tiszteletére épült
a templom, semmit nem tudni róla.
A paplak egy nagyon szűkös kunyhó; a
mintegy 65 esztendős kálvinista prédikátor, Har283

sányi Lajos lakja. Azt mondják, h o g y a paplak
nak se szántója, se rétje nincs.
A prédikátor fizetése: minden jobbágy ad fél
mérő terményt és 12 dénárt készpénzben. Föld
nélküliek negyed mérőt adnak. Évente megszán
tanak őszi alá az egyház földjeiből 3 holdat, a
prédikátor vetőmagjával bevetik, learatják és
behordják. Hasonlóan lekaszálják az egyház rét
jét, összegyűjtik és behordják a szénát. Mindenki
tartozik hozni 1 kocsi tűzifát.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk;
avatásnál semmi; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár, temetési beszédért 13 dénár. 20 la
kott ház van, mindenki akatolikus.
Két leányegyház tartozik a plébániához: a né
hány pápai nemes birtokában lévő Mihályháza és
Derecske,
mindkettő
Veszprém
megyében.
D E R E C S K E teljesen elhagyatott. M I H Á L Y 
H Á Z A N is mindössze 6 lakott ház van, egyetlen
katolikuson kívül mindenki akatolikus. E két
faluban se templom, se paplak, se semmiféle
szántóföld nincs.
A prédikátor fizetése és stólája teljesen ugyan
az, mint föntebb Nyaradon; mégis annyi különb
séggel, hogy a sajátjukból vetnek be 1 holdat a
prédikátornak az általa adott vetőmaggal, azt
learatják és behordják.
ALÀSONY
Ugyanaznap látogattam meg a Veszprém me
gyében több pápai nemes úr birtokában lévő
Alásony szalmatetős egyházát a falu közepén.
Szentélye boltozott, a többi része deszkamenynyezetű. A szószék földből van. A templom mel
letti fa haranglábon függ egy kicsiny harang. A
temető kerítetlen. Van 3 terítő és 1 kendő, egyéb
semmi.
A paplak úgy-ahogy megfelelő. Nincs hozzá
szántó vagy kaszáló. A földesurak jóvoltából van
4 hold földje. Hasonló módon van egy kaszáló a
padári határban.
A prédikátor fizetése: a jelzett földekből éven
te megszántanak néki 2 holdat: az egyiket őszi
vel, a másikat tavaszival vetik be (a magot a pré
dikátor vagy a mester adja), learatják és behord
ják. Hasonlóképpen lekaszálják a hívek a neve
zett rétet, összegyűjtik és behordják.
A faluban lutheránus mester van, akinek nincs
más feladata, mint hogy temessen, vezesse az
éneket és végezze a napi imádságot.
Fizetése: a szántóval rendelkezők adnak néki
fél mérő terményt és 6 dénár készpénzt. A szán
tóval nem rendelkezők negyed mérőt és 6 dénárt
adnak. Hasonlóképpen fizetnek a mesternek is.
ö a temetésért 12 dénárt, a temetési beszédért
3 dénárt kap.
A prédikátor stólája: keresztelésnél kap 1 ke
nyeret, 1 tyúkot és a keresztszülőktől 1—1 dé
nárt; avatásnál 4 dénárt és 1 kenyeret; esketés
nél 25 dénárt; temetésnél és gyászbeszédért 15
dénárt. A fogattal bírók hoznak 1 kocsi tűzifát.
25 lakott ház van. 9 katolikus él a plébánián,
a többiek valamennyien akatolikusok. Nem tud
ni, hogy ezt a templomot melyik szentnek a tisz
teletére emelték.
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DOBRON
Ugyanaznap jöttem a pápai pálos atyák birto
kában lévő Veszprém megyei Dobron nevű falu
ba, hogy megvizitáljam templomát. Azt tartják
róla, hogy Kinizsi Pál építtette alapjaiból. Nem
tudni, hogy melyik szent tiszteletére emelték.
Boltozott szentélyében megvan az oltár kőalapja,
de oltár nélkül. A szószék kőből, a kórus fából
készült, de ez félig-meddig tönkrement. Maga a
templom deszkamennyezetű, egészében zsindelyezett. A sekrestye romos, a torony kőből való.
A temetőnek semmiféle kerítése nincs. Fölszere
lése 2 térítőből áll; se egyházi ruha, se semmi
egyéb fölszerelés nincs. Bizonyos örökségből van
a Ligetben 9 hold szántó.
A paplak egy nyomorúságos kunyhó, amiben
nem lakik senki. Van azonban 16 hold szántója.
Ebből 12 egy tagban van a Tormás-telekben,
a
többi 4 meg a Poklos-telekben.
Van még 1, három
kocsi szénát termő rétje. A nevezett földek
műveletlenek. Jelenleg nincs lelkipásztor a plé
bánián.
Valamikor a következő javadalma volt a pré
dikátornak: a nevezett földekből évente megszán
tottak három alkalommal 4 holdat, a prédikátor
által adott maggal bevetették, learatták és be
hordták. Ugyanígy lekaszálták a rétet, összegyűj
tötték és behordták. Aztán minden egész telkes
gazda adott évente 1 mérő gabonát természetben
és 12 dénárt készpénzben. A fél telkes fél mérőt
és 12 dénárt; a zsellér pedig negyedet és 12 dé
nárt.
12 lakott ház van. A 10 katolikuson kívül min
denki más akatolikus.
Stóla: keresztelésnél adnak 1 kenyeret és 1
tyúkot, a keresztszülők meg 1—1 dénárt; ava
tásnál 4 dénárt és 1 kenyeret; esketésnél 25 dé
nárt; temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért 25
dénárt.
CZÖGLYE
Június 5-én látogattam meg a Veszprém me
gyében, bizonyos praedialisták birtokában lévő
Czöglye (!) falu egyházát. Kívül-belül egyaránt
jó karban van; zsindelyezett. Nem tudni, melyik
szent tiszteletére épült. Szentélye bolthajtásos.
Oltára nincs, csak az oltár kőalapja látható. Kő
ből van a szószék. Gerendákból épített kettős
kórusa van. A templom hajója deszkamennye
zetű, a torony meg kőből való. Sövénnyel kerí
tett temetőjében gerenda haranglábon egy köze
pes nagyságú harang függ. Van 1 kendő, 1 terítő,
2 közönséges kárpit, 1 ónkancsó 1 tányérkával.
Van aztán 6 hold szántó: kettő a temető mellett,
harmadik a Hosszú- negyedik a Kózép-dű/őben,
ötödik a Marczallya-járóban,
hatodik a Kés-dülőben. Volt egy rétje is, ami manapság már elnádasodott, így használhatatlan.
A jó karban lévő paplakot Veres Marty Mihály
prédikátor lakja. Ehhez se szántó, se rét nem tar
tozik.
Fizetése: a nevezett egyházi földekből meg
szántanak neki 3 holdat, a prédikátor által adott
őszi vetőmaggal bevetik, learatják és behordják

maguk a hívek. Mivel a plébániához még másik
négy falu tartozik leányegyházként, így a prédi
kátor fizetése 25 mérőnyit tesz ki összesen innen
meg a filiákból. Készpénzt itt is, meg a filiákban
is 15 dénárt kap házankint.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk, meg
a keresztszülőktől 1—1 dénár; avatásnál 4 dénár;
esketésnél 15 dénár; temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 3 dénár. A filiákban ugyanezt kapja.
Minden fogatos hoz 1 kocsi tűzifát.
22 lakott ház van itt. A filiákban pedig: Kis és
Nagy Piriten, Egerallyán és Adorjánon összesen
15. Itt és a filiákban az egyetlen katolikuson kí
vül mindenki akatolikus.
FÖLSŐ

ISZKÂZ

Ugyanaznap látogattam meg a Mindszentek
tiszteletére szentelt, a pozsonyi klarissza apácák
birtokában Fölső Iszkázon lévő templomot,
Veszprém megyében. A templom jó karban van.
Boltozott szentélye közepén áll a kőoltár a
Mindenszentek képével. A hajó deszkázott menynyezetű. A déli oldalon egy majd később fölépí
tendő oltár kőalapja van. Szószéke kőből, kórusa
fából és deszkából. Az evangéliumoldalon a falba
vésve van az Oltáriszentség őrzésére szolgáló
alkalmas és megfelelően díszített hely. Van keresztkút és anyakönyv is. A templom mindkét ol
dalán van egy-egy jól boltozott kápolna. Oltár
még nincs bennük, csak azok kőalapja. A kőből
épített toronyban található a Mindenszentek
tiszteletére öntött régi harang. A temető fallal
kerített, a templom maga zsindelyezett. A búcsút
a védőszent ünnepén tartják. 2 3
Fölszerelése a következő: egy aranyozott
ezüstkehely ugyancsak aranyozott ezüsttányér
kával. Két miseruha stólával és manipulussal:
az egyik fekete, a másik meg fehér bársony. Egy
szakadozott miseing a vállkendőjével. 2 öv, 2
antipendium (ezek egyike sárga selyem), 1 kar
ing, 1 misekönyv, 1 oltárkő, 1 vélum, 2 kendő
(az egyik arannyal átszőtt, a másik török), 3 terí
tő, 2 palla, 1 kehelykendő, 1 kehelyabrosz, 1
kéztörlő kendő, 2 csengettyű, 2 ónkancsó óntányérkával, 1 körmeneti zászló (az egyik oldalán
a Mindenszentek, a másikon meg Szent István
király képével), 4 fa gyertyatartó, 1 feszület.
Vannak szent olajok, de az olajosszelence a plé
bános úré.
A templom javadalma: Tornaj Imre végrendeletileg hagyott 5 hold földet: egy a
Kerikharasztban, kettő az Erdőharaszt-dűlőben,
egy a
Tiloserdőn, egy meg a Tokajhatár
Gólya nevű
telekben. Aki ezeket használja, holdankint fizet a
templomnak egy mérő gabonát. Van a híveknél
kamatra kihelyezett 40 tallérja. Évente egy tal
lér kamatot fizetnek 10 talléronkint.
A paplak jó beosztású; van két, sövénnyel ke
rített kertje, 16 hold szántó és 1 kis rét. A
Somlón van egy szőlő, amit a hívek művelnek
meg.
A plébános úr javadalma: évenkint megszánta
nak néki három alkalommal 2 hold földet, elve
tik őszivel (a vetőmagot a plébános úr adja), le
aratják és behordják. A nevezett rétet levágják,

az innen származó szénát összegyűjtik és be
hordják. Minden, szántóval bíró gazda ad fél
mérő terményt és 20 dénárt készpénzben. A
szántóval nem bírók negyed mérőt és 10 dénárt
adnak, az özvegyek pedig ötöt. Tizenhatodot kap
a terményekből. Egy zsellér van, aki évente 1
kappant és 50 dénárt fizet. Minden fogattal bíró
házaspár hoz 1 kocsi tűzifát.
A plébános úr stólája: keresztelésnél 1 kenyér
és 1 tyúk, avatásnál 5 dénár, esketésnél 25 dénár,
temetésnél semmi, gyászbeszédért 25 dénár,
szentmiséért 25 dénár.
14 egész hely van a faluban. 1 beszármazott
akatolikuson kívül mindenki más katolikus.
A plébániát tisztelendő Fekete Gergely úr ve
zeti, mintegy 45 éves. Bölcseletet és 3 év teoló
giát végzett pazmanita; magyar. Hívei dicsérik
életvitele miatt, és hogy jól és mindenféle huza
kodás nélkül végzi egyházi teendőit.
Jelenleg nincsen mester a plébánián, pedig is
kola van, nincs viszont fölszerelése. A mester
fizetése ez: minden szántóval bíró házas ad ne
gyed mérő gabonát és 5 dénárt. A szántóval nem
rendelkezők nyolcad mérőt és fél garast fizetnek.
Harangozásért a tizedszedés idején kap páronkint
1—1 kéve gabonát. Temetés, harangozás, virrasz
tás címén kap 17 dénárt. A közösség ad neki
2 kocsi tűzifát.
Négy falu tartozik hozzá leányegyházként; és
pedig: Közép Iszkáz, Alsó Iszkáz, Csősz és Kis
Szőlős.
ALSÓ

ISZKÁZ

Ugyanaznap látogattam meg Veszprém megyé
ben nemes Martonfay István nemzetes úr birto
kában lévő Alsó Iszkáz templomát. Szent Miklós
püspök-hitvalló tiszteletére szentelték, búcsúját
a védőszent napján 2 4 ünneplik. A templom néhai
Horváth Miklós úr és a lakosság buzgóságából
és adományaiból épült 1673-ban. Zsindelyezett,
egészében boltozott. Kőoltárán a védőszent képe
látható. Kőtornyában van a nem megáldott és
nem valami nagy harang. Kórusa fából, szószéke
kőből. A temetőt karókkal kerítették.
A templom fölszerelése: volt egy aranyozott
ezüstkehely ugyanilyen tányérkával, amit azon
ban mintegy öt esztendeje az akkori plébános,
Pongrácz Ádám magával vitt a veszprémi egy
házmegyében lévő Igáira. Ugyancsak elvitt egy
oltárkövet is. Hogy aztán onnan hová került a
kehely, a tányérka meg az oltárkő, azt csak az
Isten tudja. Talán meg kelle kérdezni az ügyben
az egyházmegye püspökét. Pillanatnyilag van a
templomnak egy piros quinett miseruhája stólá
val és manipulussal. 1 öv, 1 miseing vállkendővel, 1 karing, 3 arannyal hímzett és 3 török
kendő, 2 kehelykendő, 1 kehelyabrosz, 1 mise
könyv, 4 terítő, 1 antipendium valami erős török
anyagból, 1 csengettyű, 1 kis festett vászonkendő
a szószékre. Van aztán egy láda a ruhák és a föl
szerelés tárolására. 4 pirosra festett fa gyertya
tartó. 2 körmeneti zászló: az elsőn egyik oldalt
Szűz Mária, másik oldalán meg Szent Zsuzsanna
képével; a másikon meg egyik oldalt ugyancsak
Szűz Mária képe, másik oldalt meg Szent Miklós
285

püspök-hitvalló képe látható. Van még 2 onkan
csó ugyancsak óntányérkával.
Javadalma nincs; van viszont 57 tallér kihe
lyezett pénze a híveknél. 10 talléronkint fizetnek
1 tallér kamatot.
A plébános úr fizetése és stólája ebben a filiában is ugyanaz, mint föntebb Felső Iszkázon.
Mindenki katolikus. Egyébként 19 lakott ház van
a faluban.

Mivelhogy a faluban nincs iskolaépület, meg
paplak se, ezért a mester egy elhagyott paraszt
házban lakik. Fizetése: a harangozásért és a napi
imádkozásért kap házankint negyed mérő gabo
nát és 5 dénár készpénzt. A falu malmától más
fél mérőt kap. A falu ad neki 3 kocsi tűzifát.
Minden gyerek tanításáért 1 — 1 forintot kap.
Jelenleg 23 lakott ház van; mindenki katolikus.
CSŐSZ

KÖZÉP

ISZKÂZ

Még ugyanaznap átjöttem a föntebb nevezett
Martonfay István nemzetes úr birtokában lévő
Veszprém megyei faluba: Közép Iszkazra. Se
templom, se paplak nincs.
A plébános úr fizetése és stólája mindenben
ugyanaz, mint Felső Iszkázon; mégis annyiban
eltér attól, hogy nem őszi, hanem tavaszi alá
szántanak az itteni hívek 2 holdat, amit el is vet
nek a plébános úr által adott vetőmaggal. Learat
ják és behordják a termést. 5 lakott ház vala
mennyi lakója katolikus.
KIS

SZÖLÖS

Ugyanaznap vizitáltam a kisszőlősi egyházat.
Veszprém megyében van, a pozsonyi klarissza
apácák birtokában. A templom Szent Márton püs
pök-hitvalló tiszteletére szentelt. Zsindelyezett,
egészében bolthajtásos, mindenben megfelelő.
A temetőt sövénnyel kerítették. Különböző ké
pekkel díszített oltára van. A szószék kőből, a
kórus fából készült. Kőtornyában a védőszent
tiszteletére szentelt harang függ.
Az egyház fölszerelése és javadalma a követ
kező: van egy aranyozott rézkehely aranyozott
réztányérkával, 2 kehelyabrosz, 1 kehelykendő,
1 burza, 2 palla, 7 kendő, 3 oltárterítő, 1 piros
selyemkendő, 1 különféle színre hímzett antipendium, 1 különféle színekkel és arannyal hím
zett selyem miseruha stólával, manipulussal és
övvel, 1 miseing vállkendővel, 1 karing. Aztán
van egy nagy hímzett török selyemkendő és
3 kisebb hímzett kendő. Van még 1 misekönyv,
1 fafeszület, 4 fa gyertyatartó; 2 kisebb kendő,
hogy a pap mise közben megtörölhesse az ujjait.
Aztán egy rézedény a szenteltvíznek. 2 onkancsó
ugyancsak óntállal. 1 csengettyű, 1 oltárkő, 1
körmeneti zászló. Ennek egyik oldalán a Boldog
asszony, másik oldalán meg Szent Miklós püs
pök-hitvalló képe látható. Van 1 hold föld a
Hosszú-völgyben,
meg egy két kocsinyi szénát
hozó rét.
Ennek a filiális templomnak nincs másféle java
dalma, mint a különféle hagyatékokból származó
és a híveknek kölcsönbe kiadott 30 forintja, ami
után évente 3 forint kamatot fizetnek.
A templom búcsúját a védőszent ünnepén 2 5
tartják.
A plébános úr fizetése és stólája mindenben
megegyezik Felső Iszkázéval; mégis annyi elté
réssel, hogy a nevezett rétet a hívek lekaszálják
és beszállítják a plébános úrnak.
Van saját mesterük, a katolikus Toronyi János.
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Még ugyanaznap meglátogattam a pozsonyi
klarissza apácák Veszprém megyei birtokában
lévő Csősz falu templomát. Mindenszentek tiszte
letére emelték. Szalmával fedett, egészében bol
tozott. Oltárképe Krisztus Urunk keresztről való
levételét ábrázolja. Szószéke kőből, kórusa fából
való. Kőtornyában egyetlen kicsiny harang függ.
A temető sövénnyel kerített. A búcsút a védő
szent ünnepén tartják.
Jövödelme és fölszerelése a következő: van
egy aranyozott ezüstkehely ugyanilyen tányér
kával, 1 kehelyabrosz, 2 kehelykendő, 3 palla,
1 burza, 2 arannyal átszőtt és 1 egyszerű selyem
kendő, 1 terítő, 2 kendő, 1 fehér selyem miseruha
stólával, manipulussal és övvel, 1 miseing váll
kendővel, 1 karing, 1 misekönyv, 1 feszület, 4 fa
gyertyatartó, 1 színes antipendium, 2 onkancsó
ugyancsak óntányérral, 1 láda a fölszerelés táro
lására. Se szántója, se rétje nincs. Van 42 tallérja
a híveknél kölcsönbe kiadva; 10 talléronkint
fizetnek kamatba egyet. Van aztán még egy kör
meneti zászló is: egyik oldalán Szent László ki
rály, a másikon meg a Mindenszentek képe lát
ható.
Se paplak, se iskola nincs, de még mester se.
A plébános úr fizetése és stólája mindenben meg
egyezik a fentebb Felső Iszkáznál írottakkal.
Mindenki katolikus.
TÜSKEVÁR

város

Június 6-án érkeztem meg Tüskevárra. A győri
püspökséghez tartozik Veszprém megyében. A
plébániatemplom régen elpusztult, csak a falak
állanak. A templom földjeit és rétjeit a pálos
atyák birtokolják, mivel ez a templom valamikor
az ő birtokukon épült. Nem tudni, hogy kinek
a tiszteletére szentelték.
Azt mondják, hogy a templomnak már régtől
fogva nem volt se fölszerelése, se egyházi ruhái,
se javadalma. Nemrégiben vettek a hívek saját
költségükön egy aranyozott ezüstkelyhet ugyan
ilyen tányérkával, valamint a misézéshez szük
séges többi fölszerelést is. Az idők mostohasága
miatt azonban mindezt nem itt tartják, hanem
Sümegen őrzik. Van még ezenkívül egy nemrégi
ben vett és biztos helyen őrzött harangjuk is,
amit még nem áldattak meg. Ugyancsak Süme
gen van elhelyezve 4 körmeneti zászlajuk.
Egyébként aztán semmi másuk nincs.
A paplak úgy-ahogy megfelelő. Jelenleg Babos
János katolikus licenciátus lakik benne. Itt szok
ta végezni teendőit. A paplakhoz semmiféle szán
tó vagy rét nem tartozik.

A licenciátus javadalma: a hívek megszánta
nak neki évente a Kis Genyő-i határban az otta
ni templom földjeiből két holdat, bevetik a licen
ciátus által adott őszi vetőmaggal, learatják és
be is hordják. Hasonlóan megszántanak egy hol 1
dat tavaszi alá, ezt is learatják és behordják.
A romtemplom rétjét Genyőben ugyancsak le
kaszálják, összegyűjtik és behordják a hívek.
Minden, szántóval bíró jobbágy ad évente ter
mészetben egy fél mérő gabonát és 20 dénárt
készpénzben. A szántóval nem rendelkezők ne
gyedet és 25 dénárt fizetnek. Fogatosok hoznak
1 kocsi tűzifát.
A licenciátus stólája: keresztelésnél 1 kenyér
és 1 tyúk, avatásnál 5 dénár, esketésnél 25 dénár,
temetésnél semmi, búcsúztatóért 25 dénár.
Mind borból, mind a terményekből kap tizenhatodot. Jelenleg se iskola, se mester nincsen.
18 lakóház van a városban, mindenki katolikus.
Van egy filialisa: K I S G E N Y Ö (!), ugyan
csak a győri püspökséghez tartozik Veszprém
megyében. A templomnak nagyon régtől csak a
romjai vannak meg. Nem tudni, hogy kinek a
tiszteletére épült. Nagyon régi a temető. Se föl
szerelés, se javadalom nincs, kivéve mégis a 8
hold egy tagban lévő szántót és 1 rétet.
A licenciátus fizetése és stólája ugyanaz, mint
föntebb Tüskeváron. 11 lakott ház van, mindenki
katolikus.
NAGY

SZÖLÖS

Ugyanaznap vizitáltam meg a nagyszőlősi
templomot. A falu Veszprém megyében van,
Zichy Imre gróf úr birtoka. A falun kívül egy
kis dombocskán áll a Szent György vértanú tisz
teletére szentelt templom. A katolikusok a védő
szent napján 2 6 szokták megtartani a búcsút.
A templom nagyjából rommá lett. A bolthaj
tásos szentélye még úgy-ahogy megvan. Van kő
ből való oltáralap és szószék. Kórusa teljesen
összeomlott, hiányzik a hajó mennyezete is. Kő
tornyában egyetlen harangocska függ, míg egy
másik a falu közepén lévő haranglábon van. A
temetőnek valamikor falkerítése volt, ennek
azonban ma már csak az alapjai látszanak. Semmi
más fölszerelése nincs, mint egy kehely gyanánt
szolgáló pohár, aminek az alsó része rézből van,
teteje meg ezüstből. Minden értéke és fölszere
lése elégett a háborús zűrzavarok idején. Maga
a templom cserépfedelű volt, de ma már nagyon
romladozott.
Egyéb javadalma nincs, mint az egy tagban
lévő 6 hold szántó a Völgyfölöt.
Aztán van egy
kicsiny kaszáló a templomföldek végében.
A paplak egyébként úgy-ahogy rendezett, de
se szántó, se kaszáló nem tartozik hozzá. Szabó
György lutheránus prédikátor lakja.
Fizetése így alakul: mivel a paplakhoz se rét,
se szántó nem tartozik, ezért a nevezett egyházi
földekből évente megszántanak néki 3 holdat,
bevetik a prédikátor által adott őszivel, aztán
a terményt learatják és behordják. Hasonlóan
az említett rétet is lekaszálják, összegyűjtik és
behordják a hívek. 7 forint 50 dénár készpénzt
kap a közösségtől. Minden, szántóval bíró lakos

fizet természetben fél mérő gabonát, a többiek
meg negyedet. Fogatosok hoznak 1 kocsi tűzifát.
A terményekből tizenhatodot kap. A hívek mű
velik meg a plébánia Somlyón lévő kis szőlejét.
Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk, vala
mint a keresztszülőktől 1—1 dénár; avatásnál
5 dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár; teme
tésnél 12 dénár; gyászbeszédért 13 dénár.
20 lakott ház van; öt katolikuson kívül min
denki más akatolikus.
V E С S E község tartozik hozzá filiálisként
Vecse megyében. Praedialisták lakják. A falu
közepén van a szalmával fedett kicsiny templom.
Nem tudni, hogy kinek a tiszteletére épült. Sem
mije nincs. A temető kerítetlen. A templom mel
letti gerenda haranglábon függ az egyetlen ki
csiny harang.
A prédikátor fizetése és stólája mindenben
ugyanaz, mint Nagy Szőlősön, kivéve hogy nem
szántanak és kaszálnak neki, mivel itt se paplak,
se szántó, se kaszáló nincsen.
9 lakott háza van; a 9 katolikuson kívül min
denki akatolikus.
DEVECSER

város

Ugyanaznap átmentem Devecser városba, ami
Veszprém megyében van és a pápai várbirtokhoz
tartozik. Se katolikus, se akatolikus templom
nincs. A földesúr engedélyével a vár egyik ter
mében szokták tartani a katolikusok a vallás
gyakorlataikat. Emberemlékezet óta nincs temp
lom, így aztán se egyházi ruha, se fölszerelés
nincs. Közben a lakosság szerzett 4 körmeneti
zászlót, amit a várban őriznek. Van még négy tö
rök kendő meg egy terítő.
A paplak eléggé kényelmes, de nincs se szán
tója, se kaszálója. Horváth István katolikus li
cenciátus lakja.
Ezt a fizetést kapja a katolikus hívektől: éven
te ad neki a közösség 12 és fél mérő terményt,
meg 35 forint készpénzt. Mivel a paplakhoz nem
tartozik szántó és kaszáló, ezért Kun János intéző
úr a saját jószántából megszántat neki 2 holdat:
egyet őszi, egyet meg tavaszi alá, bevetteti a
licenciátus által biztosított vetőmaggal, gondos
kodik annak a learatásáról és behordásáról. Szo
kott neki adni egy rétet is, aminek levágására
köteles kimenni a katolikus hívek közül 10 ka
szás; ugyancsak a hívek tartoznak összegyűjteni
és behordani is. 12 kocsi tűzifát is kap.
A licenciátus stólája: keresztelésnél 1 kenyér
és 1 tyúk vagy ehelyett 25 dénár; avatásnál 4
dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár, gyászbeszédért 25 dénár, halott
melletti virrasztásért 25 dénár, harangozásért
ugyancsak 25 dénár.
99 lakott ház van a városban; katolikusok és
akatolikusok lakják. A katolikusok száma 128,
a többiek valamennyien evangélikusok.
Nb! A városban meg tudna élni egy papi sze
mély, kellene is magában a városban és a kör
nyéken lévő katolikusok ellátására.
Emberemlékezet óta nincs evangélikus temp
lom, hanem a közösség telkén van egy paraszt
ház módjára épített alkalmatosság, amelyben
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Galambos István lutheránus prédikátor végzi
a gyakorlatot; itt is lakik; a telekhez se szántó,
se rét nem tartozik.
Fizetése: az evangélikus közösség gondoskodik
részére minden évben 3 hold földről; ezt három
szor megszántják, bevetik (a magot a prédikátor
adja), learatják és be is hordják. Hallgatósága
jóvoltából van egy kis rétje is. Ennek levágásá
hoz adnak 10 kaszást; összegyűjtik és hazaviszik
az itt termett szénát. Kap híveitől 20 mérő ter
ményt és 40. forint készpénzt, valamint elegendő
tűzifát.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér, 1 tyúk és min
den keresztszülőtől 1—1 dénár; avatásnál 4 dénár
és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár.
A prédikátornak van mestere, aki parasztház
ban lakik. Az evangélikus gyülekezettől a követ
kező fizetést kapja: adnak néki évente 10 forin
tot, 8 mérő terményt, elegendő tűzifát és teme
tésnél 12 dénárt.
AYKA (!)
Június 7. napján jöttem A y k a (!) faluba. Több
nemes birtoka, Veszprém megyében. Megláto
gattam egyházát, amiről nem lehet tudni, hogy
kinek a tiszteletére épült. Az elmúlt viharos
időkben a tatárok fölégették. Csak a falai marad
tak fenn, tetőzete nincs. A torony kőből, a szen
télye boltozott. Megvan az oltár alapja. Teme
tője kerítetlen. Se fölszerelés, se egyházi ruhák
nincsenek. Egyetlen, közepes nagyságú harangja
a temetőn kívül gerendákból ácsolt haranglábon
függ. Nemrégen vették a hívek. Megáldatlan.
Van egy ónpohár és 8 hold szántó.
A paplak úgy-ahogy megfelelő. Ziray Mihály
lutheránus mester lakja. Se szántó, se kaszáló
nincs.
A nevezett mester javadalma a következő: az
említett egyházi földekből megszántanak neki
4 holdat; bevetik az általa biztosított vetőmaggal,
ezt le is aratják és behordják. Minden házaspár
ad fél mérő terményt és 25 krajcár készpénzt.
A nem házasok és özvegyek 12 dénárt fizetnek.
A fogatosok hoznak egy kocsi tűzifát. Temetés
nél kap stólaként 12 dénárt, gyászbeszédért 13
dénárt.
23 lakott ház van, 3 katolikuson kívül min
denki akatolikus.
PÓLYÁN
Ugyanaznap látogattam meg a polyáni templo
mot, Veszprém megyében. Mintegy 41 esztendeje
épült a falu közepén. Szalmatetős. A falu a cisz
tercita atyák birtokában van. Nem tudni, hogy
kinek a tiszteletére szentelték. Nincs mennyezete.
Szószéke kőből, kórusa fából készült. A falun kí
vül domboldalban van a temető, kerítés nélkül.
A falu közepén gerendákból ácsolt haranglábon
függ a harangocska. Egyetlen szőnyegen kívül
más semmi nincs.
A paplak úgy közepesen megfelelő. Két hold
föld tartozik hozzá: egyik a Kender -telekben,
másik a Fe/só-Mezzőben. A
Középső-Mezzóben
288

van egy rét. Az említett házban Némety György
lutheránus prédikátor lakik.
Fizetése: Évente felszántanak néki 1 holdat,
bevetik őszivel (a magot ő adja), learatják és be
hordják a hívek. A szántóval bírók adnak néki
fél mérő terményt és készpénzben 12 dénárt. A
szántóval nem rendelkezők negyed mérőt és 6
dénárt fizetnek. Mindenki hoz 1 kocsi tűzifát.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; ava
tásnál 5 dénár; esketésnél 35 dénár; temetésnél
6 dénár, gyászbeszédért 6 dénárt kap.
12 lakott ház van, mindenki akatolikus.

NOSZLOP
Ugyanaznap vizitáltam a Veszprém megyében
lévő noszlopi egyházat. A falu több nemes birto
kában van. Templomáról nem tudni, hogy kinek
a tiszteletére épült. Az egész bolthajtásos, szó
széke kőből, kórusa fából és deszkából készült.
A kőtoronyban van egy megáldatlan kicsiny ha
rang. A temetőnek palánkkerítése, a templomnak
zsindelyezett teteje van.
Nincs birtoka, se fölszerelése; mindössze egy
ónpohár és egy csótár. 4 hold szántója van a Pap
földe Szerben.
Maga a paplak úgy-ahogy megfelelő. Kiskomáromy György prédikátor lakja. A paplakhoz
nem tartozik se szántó, se kaszáló.
A következő javadalma van a prédikátornak:
Az egyik évben az egyház 4 holdját szántják föl
a hívek, bevetik a prédikátor által adott őszi
vetőmaggal, learatják és behordják; a másik év
ben a hívek gondoskodnak másik 4 holdról, amit
ugyanúgy ellátnak. Kötelesek gondoskodni egy
kaszálóról is, amit levágnak, összegyűjtenek és
behordanak. A lakosság ad neki évente 15 mérő
terményt és 7 forint készpénzt, valamint a foga
tosok hoznak neki egy kocsi tűzifát.
Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; ava
tásnál 5 dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár;
temetésnél 12 dénár; gyászbeszédért 25 dénár.
12 lakott ház van, 11 katolikus mellett a töb
biek akatolikusok.

KUPP (!)
Ugyanaznap látogattam meg a kuppi egyházat.
Veszprém megyében van és a pápai várbirtok
hoz tartozik. Nem tudni, hogy kinek a tiszteletére
szentelték. Belül igen romladozott, tetőzete siral
mas, mennyezete nincs. Kőtornyában megáldat
lan harangocska függ. Szószéke fából. Temetője
pusztán egy kicsiny szakaszon van sövénnyel
kerítve. Van 1 térítője. 6 hold szántó, 1 rét és
semmi más.
A paplak úgy-ahogy rendezett, de nem tartozik
hozzá se szántó, se kaszáló. Ráczkevey István
református prédikátor lakik benne.
Fizetése: a nevezett egyházi földekből évente
megszántanak neki 3 holdat, bevetik őszivel (a
magot ő adja), learatják és behordják. A temp
lom említett rétjét levágják, összegyűjtik és be
hordják. Minden házas ad évente fél mérő ter-

ményt, készpénzben meg 25 dénárt. Szükséglete
szerint kap tűzifát.
Stóla: keresztelésnél 1 kenyeret és 1 tyúkot
kap; avatásnál 5 dénárt, esketésnél 25 dénárt,
temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért meg 13-t.
20 lakott ház van; 4 katolikus mellett mindenki
más akatolikus.

KÉTT TORNYÚ

LAK

Június 9-én érkeztem meg a Veszprém megyé
ben bizonyos pápai nemesek birtokában lévő
Kétt Tornyú Lakra. Egyházát a háborúskodások
idején az ellenség fölégette, mostanában zsindelyezték újra. Kőtornyában kicsiny megáldatlan
harang függ. Temetőjének nincs kerítése. Se föl
szerelése, se tartozéka nincs. A hívek nem tud
ják, hogy kinek a tiszteletére szentelték. A pap
lak megfelelő állapotban van; szántója nincs,
viszont van egy darabka kaszálója.
Az itteni kálvinista prédikátor — Némethy
István — fizetése a következő: mivel a nevezett
paplakhoz semmiféle szántó nem tartozik, azért
a hívek gondoskodnak neki 2 hold földről, amit
megszántanak, bevetnek az általa adott őszi vető
maggal, aztán learatják és behordják. Házankint
kap természetben fél mérőt és 20 dénár kész
pénzt. A zsellérek viszont 12-t adnak. Ezenkívül
a fogatosok hoznak 1 kocsi tűzifát.
Stólája: keresztelésnél 12 dénár, avatásnál 5
dénár, esketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár,
gyászbeszédért 13 dénár.
16 lakott ház van. Egyetlen katolikus mellett
mindenki akatolikus.
Van a plébániának egy filiája: D А К A. Veszp
rém megyében van, Botkainé asszony birtoka.
A templomot nemrégen tataroztatta az említett
földbirtokosnő, tetőzetét zsindellyel fedette. Kő
ből való a torony. A temető kerítetlen. A falu
közepén gerendákból ácsolt haranglábon függ az
egyetlen kicsiny harang. Nem tudni, hogy a
templom kinek a tiszteletére épült. Se fölszere
lése, se birtoka nincs.
A faluban nincs paplak. A prédikátor stólája
és fizetése ugyanaz, mint Kétt Tornyú Lakon.
Mindössze 5 lakóház van, pusztán akatolikusok
lakják.

KOVÁCHY

(!)

Ugyanaznap vizitáltam meg a Veszprém me
gyében Somodyi Ádám úr birtokában lévő Kováchy templomát. A háborúskodások óta telje
sen romos. Csak a falai és a kőtornyocska van
meg. Nem tudják, hogy kinek a tiszteletére szen
telték. A temetőnek semmiféle kerítése nincs.
A temetőn kívül van a gerendákra függesztett
kicsiny harang. Nincs szántó, rét, javadalom.
Ami fölszerelése volt, a háborúban az is meg
semmisült.
A paplak eléggé megfelelő, van 6 hold szántó
ja, de nincs hozzá kaszáló. Aristay Péter kálvi
nista prédikátor látja el.

Fizetése: évente 3 holdat szántanak meg néki a
hívek. Bevetik ezt a prédikátor által adott őszi
vetőmaggal, learatják és behordják. Aztán mivel
hogy nincs kaszálója, gondoskodnak néki 3 kocsi
szénáról. Minden házaspártól kap fél mérő ter
ményt természetben, és 25 dénár készpénzt. A
zsellérek negyed mérőt, illetve 12 dénárt adnak.
Fogatosok hoznak egy kocsi tűzifát.
Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk vagy
helyettük 12 dénár, avatásnál semmi, esketésnél
25 dénár, temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért 13
dénár.
15 lakott ház van; az egyetlen katolikus kivé
telével mindenki akatolikus.
A plébániához filiaként Nóráp tartozik.

NÓRÁP
Ugyanaznap vizitáltam a Veszprém megyei,
Kreznavitz Mihály birtokában lévő Nóráp egy
házát. Nem lehet tudni, hogy kinek a tiszteletére
szentelték. Boltozott szentélyében megvan az ol
tár kőalapja; kőből van a szószék; kórusa telje
sen elpusztult; kőtornyában egy harangocska
függ. Tetőzete szakadozott. Van egy hozzáépített
kápolna. Sem ennek, sem a templomnak nincs
mennyezete. Temetőjének valamikor falkerítése
volt, ennek azonban pusztán az alapjai vannak
meg. Azt mondják, hogy a templomnak nincs
szántója és kaszálója, nincs jövödelme és nincs
fölszerelése.
Paplak sincs. A prédikátor stólája és fizetése
ugyanaz, mint Kováchyban. 7 lakott ház van,
mindenki akatolikus.

TEVEL27
Június 10-én néztem meg a Vecse megyében
lévő Tevel egyházát. A falu bizonyos prédialisták
birtokában van. Nem tudhattam meg, hogy a
templomot kinek a tiszteletére szentelték. Zsindelyezett, szentélye boltozott, a hajónak nincs
mennyezete, kórus sincs, szószéke kőből való.
Temetője kerítetlen. Van aztán a temetőn kívül
gerenda haranglábon egy kicsiny harang. Egyéb
ként se szántó, se kaszáló, se fölszerelés és jöve
delem se.
A paplak eléggé alkalmatos, de nincs szántója
és rétje. Rajkovics Gergely prédikátor látja el a
plébániát.
A következő fizetést kapja: Mivel saját plé
bániai szántója és rétje nincs, ezért a hívek gon
doskodnak néki évente 2 hold szántóról. Meg
szántják, elvetik a prédikátor által biztosított
vetőmaggal, learatják, majd behordják. Kap
ezenkívül híveitől 3 kocsi szénát. Adnak még
összesen 15 mérő gabonát, 10 forint készpénzt és
elegendő mennyiségű tűzifát.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk;
avatásnál 5 dénár; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár; gyászbeszédért kap 13 dénárt.
20 lakott ház van. A 6 katolikus lelken kívül
mindenki más akatolikus.
Leányegyházként Tapolczafő tartozik hozzá.
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TAPOLCZAFÖ
Ugyanazon a napon jöttem a Vecse megyebeli,
bizonyos prédialisták birtokában lévő Tapolczafő nevű faluba. Temploma régen elpusztult, csak
a romjai- láthatók. Nem lehetett megtudni, hogy
kinek a tiszteletére szentelték. Temetőjének sem
miféle kerítése nincs. A temetőn kívül gerenda
haranglábra függesztett kicsiny harang van. Se
szántó, se kaszáló, de jövedelem és fölszerelés
sincs.
A prédikátor fizetése ez: összesen kap 2 mérő
gabonát és 2 forint készpénzt. És mivel se szántó,
se kaszáló nincs, a közösség biztosít néki évente
1 holdat, amit megszántanak, bevetnek az általa
adott maggal, learatnak és behordanak. Hasonló
módon szoktak adni néki a sajátjukból egy kis
rétet is, amit levágnak és behordanak.
Stólája: keresztelésnél 12 dénár, avatásnál sem
mi. Esketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár,
gyászbeszédért 13 dénár.
6 lakott ház van. A 3 katolikus lelken kívül
mindenki más akatolikus.
GYIMÓT
Még ugyanaznap megvizitáltam a pápai vár
birtokában lévő Veszprém megyei Gyimót temp
lomát, ami Szent András tiszteletére épült. Rég
től romos állapotban van, alig valami maradt
meg a falakból és a kőtoronyból. Ebben van fel
függesztve 1 kicsiny harang. Temetője kerítetlen.
Két terítőn kívül semmi mása nincs. Búcsúnapját
a védőszent ünnepén 2 8 szokták megtartani.
Úgy-ahogy megfelelő a paplak. 6 hold földje
van: egy a Zide-dű/óben, másik a
Hosszú-dűlő
ben, harmadik a Szavora-dű/óben, aztán kettő a
Magas-hegyen, а hatodik pedig a Kert-alatt. Van
egy rétje a Füzesben. Pogardy Mihály prédikátor
működik itt.
Fizetése: évente megszántanak néki 3 holdat,
ezt bevetik a prédikátor adta őszi vetőmaggal,
learatják és behordják. Ezenkívül kap természet
ben 15 mérő gabonát és 15 forintot, valamint
annyi tűzifát, amennyire szüksége van.
Stólája a következő: keresztelésnél 1 kenyér és
1 tyúk vagy ehelyett 12 dénár; avatásnál 4 dénár;
esketésnél 25 dénár; temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 13 dénár.
20 lakott ház van. 10 katolikus lelken kívül
valamennyien akatolikusok.
Leányegyházként ide tartozik Bödöge.
fiöDÖGE
Ugyanaznap jöttem át a Veszprém megyében
több pápai nemes úr birtokában lévő Bödögére.
Templom nincs, nem is volt soha. így paplak
sincs. A vallásgyakorlatot bizonyos parasztház
ban tartják. Mivel a falu felerészben kálvinista,
felerészben lutheránus: a lutheránusok saját mes
tert tartanak, a kálvinistáknak a gyimóti prédi
kátor szolgál.
A kálvinista prédikátor fizetése a következő:
nem szántanak és nem kaszálnak neki, hanem
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kap 6 mérő gabonát és 6 forint készpénzt. Stólája
mindenben azonos a gyimótival.
A lutheránus mester a következő fizetést kap
ja: terményben 5 mérőt, készpénzben 5 forintot.
Megszántanak neki 1 holdat, bevetik az általa
adott őszivel, learatják és behordják. A lutherá
nus közösség ad neki 1 kocsi szénát.
Stólája: temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért
meg 13 dénár.
A keresztelést és az esketést a nevezett prédi
kátor végzi.
10 lakott ház van. Egyetlen katolikuson kívül
mindenki más akatolikus.

CSOTT
Június 11-én jöttem Csottra, ami Veszprém
megyében van és a pápai váruradalom birtoka.
Templomát a háború idején egészen fölégették a
tatárok, csupán a falak állanak. Nem tudni, hogy
kinek a tiszteletére építették.
Temetőjének
semmiféle kerítése nincs. A templomnak van egy
régi szőnyege. Van aztán 2 hold szántó és egy kis
kaszáló, aztán semmi más. Van egy gerendákra
függesztett kis harang.
Maga a paplak megfelelő, de nincs se szántója,
se kaszálója. Csöndér Gergely lutheránus mester
vezeti a plébániát.
Fizetése: a nevezett templomföldből évente
megszántanak néki 1 holdat, bevetik a mester
adta maggal, learatják és behordják. Hasonló
képpen levágják a rétet, összegyűjtik és behord
ják. Minden házas ad fél mérő terményt, meg 25
dénár készpénzt. A zsellérek 12-t fizetnek. Fogatosok hoznak 1 kocsi tűzifát.
Stólája: temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért
meg 13.
16 lakott ház van. 12 katolikus mellett min
denki más akatolikus.

TESZÉR
Még ugyanaznap átmentem a Veszprém megyei
Teszérre, ami a pápai váruradalom birtoka.
Temploma régtől romokban hever, csak a falak
vannak meg. Temetőjének semmiféle kerítése
nincs. Azt mondják, hogy a templomnak nincs
semmije. Csupán a temetőn kívül, gerenda ha
ranglábon van egy harangocska.
A paplak egy rozoga kunyhó, bizonyos luthe
ránus mester lakja. Ennek a házacskának sem
miféle tartozéka nincsen.
Fizetése a következő: mivel semmi szántója
vagy kaszálója nincs, azért a hívek a sajátjuk
ból szántanak meg néki 1 holdat, amit bevetnek
az általa adott maggal, learatják és behordják
a termést. Kap tőlük 2 kocsi szénát. Minden
jobbágy fizet fél mérő gabonát és 15 dénár kész
pénzt, a zsellérek meg negyedet és 12 dénárt.
Fogatosok hoznak l-l kocsi tűzifát. Stólaként
kap temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért meg
13-at.
10 lakott ház van. A 3 katolikus mellett min
denki más akatolikus.

VANYOLA
Még ugyanaznap átjöttem a Veszprém megyé
ben és a veszprémi püspökség birtokában lévő
Vanyolára. Csak a régen összeomlott egyház
romjai láthatók. Hogy kinek a tiszteletére épült,
nem lehet tudni. Maga a temető is elhanyagolt.
Ezen kívül fa haranglábon függ egy kis haran
gocska. Semmi más nincs. Paplak se. így aztán
a Nagyfödimesi Gergely nevű lutheránus prédi
kátor egy bizonyos parasztházban lakik; ott végzi
a vallásgyakorlatot is.
A prédikátor fizetése: mivel a nevezett prédi
kátornak nincs se földje, se rétje, a hívek ma
guk gondoskodnak neki minden második eszten
dőben 2 hold szántóról, amit megszántanak, be
vetnek az általa adott maggal, learatnak és be
hordanak. Gondoskodnak 1 hold tavasziról is,
amit ugyancsak learatnak és behordanak. Kö
telesek adni 2 kocsi szénát is. Házankint kap
fél mérő gabonát és 12 dénár készpénzt. A zsel
lérek negyed mérőt és 12 dénárt adnak. Szükség
lete szerint kap tüzelőt.
Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk vagy
a tyúk helyett 5 dénár; avatásnál 4 dénár, esketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 13.
16 lakott ház van a faluban. 21 katolikus lé
lek mellett mindenki más akatolikus.
TAKÁCSI
Június 12. napján vizitáltam meg a Veszprém
megyében és néhány prédialista birtokában lévő

Takácsit és annak egyházát. Nem tudták meg
mondani, hogy kinek a tiszteletére épült. A
szalmával fedett templom szentélye boltozott, a
hajónak nincs mennyezete. Kórusa félig-meddig
összeomlott. A kőtoronyban függ a megáldatlan, kicsiny harang.
A templomnak nincs más fölszerelése, mint
egyetlen rézpohár és 1 terítő. Nincs másfajta
jövödelem, mint 1 kicsiny rét. A paplak ugyan
megfelelő lenne, de se szántó, se kaszáló nem
tartozik hozzá. Ujváry Dániel kálvinista prédi
kátor látja el a plébániát.
Fizetése: mivelhogy nincs szántója és kaszá
lója, a hívek megszántanak néki a sajátjukból
2 holdat, amit bevetnek a prédikátor adta őszi
vel, learatják és behordják. A templom imént
említett rétjét levágják, összegyűjtik és behord
ják neki. Ezenkívül kap még tőlük összességé
ben 1 0 mérő terményt és 10 forintot. Szükség
lete szerint tűzifát.
Stólája: keresztelésnél kap 1 kenyeret és 1
tyúkot, avatásnál 5 dénárt v a g y 1 kenyeret, esketésnél 25 dénárt, temetésnél 12 dénárt, gyász
beszédért 13-at.
9 lakott ház van a faluban. A katolikusok szá
ma 10, a többiek valamennyien akatolikusok.
És ezzel befejeztem ezt az egyházlátogatást.
Szolgálja az Isten nagyobb dicsőségét, a Boldog
ságos Szűz Mária, valamint az összes szentek tisz
teletét és az egész küzdő Egyház üdvét.
Nb! Megjegyzendő, hogy az eddig felsorolt,
eretnekek kezén lévő templomok és plébániák
közül egyiket se cikkelyezte be a soproni or
szággyűlés, hanem önkényesen, saját hatalmuk
nál fogva foglalták el az akatolikusok.

FÜGGELÉK
BELSEÖVAT

és

MERSEVAT

Belseő Vatt és Merse községek
egyházlátoga
tása. Ez a két község a Veszprém megyei
Külseő
Vatthoz tartozik egyházi tekintetben.
Mivel ma
ga a templom Vas vármegyén
kívül van, ezért
nem feladata a mostani egyházlátogatásnak,
hogy
a szokásos
rendben beszámoljon
a
dolgokról,
hanem csak a nevezett íalvakról teszi meg a je
lentését, mivel ezek a mi vármegyénk
terüle
tén vannak. 1698. február 1-én történt a láto
gatás.
Tisztán magyar plébánia. A kegyúri
jogokat
a közbirtokos
nemesség
gyakorolja.
Mindkét
helyen van gerendákra függesztett
harang.
A plébániai javadalom. Belseő Vatton
házan
kint 25 dénárt adnak és semmi mást.
Zsellérek
12-t.
Mersén pedig a zsellérek
kivételével
házan
kint egy nagy pápai mérő terményt — részint
búzát, részint rozsot — adnak, s ezen túl 12 dé
nárt. A más házánál lakó zsellérek negyed mé
rőt és 5 dénárt. Akinek csak 2, szántásra
alkal
mas igás barma van, az fél mérőt és 6 dénárt fi
zet. Minden fogatos hoz a Külseő Vatt-i erdőről
egy szekér tűzifát. Szabad faizás illeti meg a hí
vekkel együtt. A falu évente ellát 1 hold föl-

det őszi alá: háromszor
megszántják,
elvetik a
plébános által biztosított
vetőmaggal,
learatják
és behordják.
A földek a Külseő Vatt-i határ
ban vannak. Hasonlóképpen
kaszálnak és gyűj
tenek is az ottani
határban.
A paplak valamikor
Külseő Vatton volt. És
ha netán vannak tartozékai, azokat ott kell ke
resni; a nevezett két faluban nincs semmi. Ta
vaszi alá ugyancsak megszántanak
1 holdat, el
látják, learatják és
hazahordják.
A stóla ugyanúgy van itt is, mint az előzőek
ben.
Plébános nincs, az egyház vezető nélkül
van.
Iskola. Olyan épület, amit így lehetne
nevez
ni, tulajdonképpen
nincs. A mester a hívek tet
szése szerint kijelölt
házban lakik.
Házankint
kap fél mérő terményt
(részint búzát,
részint
rozsot) és 5 dénárt. Megművelnek
néki őszi és
tavaszi alá l-l holdat — őszi alá háromszor, ta
vaszi alá egyszer szántanak —, learatják és be
hordják. Minden fogatos hoz 1 szekér tűzifát. Éj
szakai virrasztásért
25 dénárt kap,
temetésért
12-t.
Van mester.
A hívek. Belseő Vatton 126-an vannak,
eb
ből 20 a katolikus.
Mersén a 111-ből 4 katoli
kus van.
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JEGYZETEK
1. Veszprémi Püspöki Levéltár A 8 / 1 . Visitatio ecclesiarum et parochiarum in Archidiaconatu Pápensi,
in Comitatu Wesprimiensi existentium. — A jegy
zőkönyvet latin nyelven közli PFEIFFER JÁNOS:
A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátoga
tásai (1554—1760) с könyvében. Veszprém, 1947.
121—144 oldal. — Nb. Tekintettel arra, hogy ez
a szövegközlés sok helyen pontatlan, a fordításnál
az eredeti okmányt használtam.
2. PFEIFFER op. cit. 5. old.
3. Veszprémi Püspöki Levéltár. Protocollum Episcopale. Tom. II. pag. 28. — A 39 b / 2 .
4. KISS: A pápai plébánia története (Veszprém, 1908)
17.
5. OL. Eszterházy család hercegi ágának levéltára.
Rep. 40. Fase. B. No. 46.
6. PAKAY ZSOLT: Veszprém v á r m e g y e története a
török hódoltság korában a rovásadó-összeírás alap
ján (1531 — 1696). (Veszprém, 1942) 48. old.
7. ACSADY: Magyarország népessége a Pragmatica
Sanctio korában (Budapest, 1896)
8. Az Assziszi Szent Ferenc által alapított ferences
rend női ága. Pozsonyi rendházuk 1297-ben kelet
kezett. Pázmány Péter nőneveléssel bízta meg őket.
II. József a rendet feloszlatta.
9. Egyházi nemesek. Nem volt országos nemességük,
csak a praediális szék kollektív kiváltságaiban ré
szesültek. Nem vehettek részt rendi országgyűlé
seken, nem viselhettek országos és vármegyei tiszt
ségeket és nem tartoztak a királyi bíróság alá.
Nem szerezhettek nemesi birtokot, nem lehetett
címerük és előnevük; a püspöktől kapott birtok
kal nem rendelkeztek szabadon, a birtokot csak
fiágon lehetett örökölni.
10. Pázmány Péter 1623-ban Bécsben papnevelő inté
zetet alapított, amit róla neveztek el. Ma is fenn
áll.
11. A katasztrofális paphiány miatt a török időkben,
majd az ellenreformáció idején is alkalmaztak lai
kus férfiakat egyházi szolgálatra. A püspöktől en
gedélyt (licentia) kapnak bizonyos egyházi tény
kedések elvégzésére. Kereszteltek, eskettek, hal
doklókat készítettek elő a halálra, temettek, kör
meneteket vezettek, hitoktatást végeztek, előimád-

koztak, evangéliumot és előre elkészített prédiká
ciókat (posztillákat) olvastak fel.
12. A mester (ludi magister) iskolásokat tanított, vé
gezte a kántori, sekrestyési és harangozói munkát.
13. Kisboldogasszony: szept. 8.
14. Nov. 30.
15. A templom védőszentjének vagy címének ünnepén
rendezni szokott emlékünnep, illetve az ilyenkor
tartott szórakozás.,
16. A temetőkerítés gyakorlati célja, hogy kirekeszsze onnan az állatokat. Hittani tartalma pedig: a
keresztény ember haló poraiban is minél közelebb
legyen az oltárhoz. A templom körüli bekerített
rész mintegy a templom megnagyobbított része
lett (Gottes Acker).
17. Altalános gyakorlat volt az egyház pénzét kiadni
kamatra megbízható híveknek. Főuraink is gyak
ran merítettek ebből a forrásból.
18. Szertartások végzésénél a papnak, illetve a mes
ternek adott tiszteletdíj. Nagyságát püspöki rende
letek szabályozzák.
19. Száraz anyagok mérésére használatos űrmérték.
Szinte minden vidéknek megvolt a maga saját „mé
rője". A mi vidékünkön általában a pozsonyi (6264 liter), illetve a győri mérő (76-80 liter) a szo
kásos.
20. Megjelent a Veszprém Megyei Múzeumok Közle
ményei 1980. évi kötetében. 125—145.
21. Az eredeti latin nyelvű jegyzőkönyvben magyarul
irt dűlőneveket dőlt betűvel hozzuk.
22. Egy egész hely vagy telek kb. 24 hold szántó és 6
hold rét.
23. Nov. 1.
24. Dec. 6.
25. Nov. 12.
26. Apr. 24.
27. Adásztevel
28. Nov. 30.
29. Függelékben közöljük a külsövati plébánia két filiájának ugyanezen évben készült vizitációs jegyzö
könyvét is. Külsővat nem a pápai, hanem a kemenesaljai kerülethez tartozott. Eredeti a Szombat
helyi Püspöki Levéltárban: Visitatio Kazoina, pag.
595.

PAL RAJCZI

DAS PROTOKOLL DES PAPAER ARCHIDIAKONAT BEI KIRCHENVISITE
IM JAHRE 1698
Der Verfasser gibt in seiner Abhandlung die genaue
Übersetzung des Protokolls der Kirchenvisite bei des
Papaer Archidiakonat vom J a h r e 1698 (canonica visi
tatio). Einleitend schreibt er über die geschichtlichen
Vorgänge und Verhältnisse, beschreibt er den Aufbau
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der canonica visitation. Dann spricht er über die allge
meinen Gesichtspunkte und Erfahrungen, und am Ende
über die auch für heute vorteilhaften allgemeinen Fol
gerungen.

