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A Száka-hegy nevének eredete 
A Balatonfüred balatonszőlősi határában fekvő Száka-hegy nevének eredete a történelem 
homályába vész, ám minden bizonnyal régi, ókori vagy középkori eredetű földrajzi elnevezést 
sejtet. A magyar népnyelv alapvetően a „szálka” szavunkkal azonosította ezen szőlőhegy 
megnevezését, amely névváltozat a XVIII–XX. századi forrásokban is igen gyakran feltűnik. 
Azonban ezen névváltozat a jelentése miatt sem tűnik indokoltnak, mivel a maga 271,8 m 
tengerszint feletti magasságával nem képez csúcsos, kiemelkedő magasságot sem Balatonfüred 
környékén, sem a Balaton-felvidéken, bár a helyi népnyelv az ott előforduló tüskés bokrok 
miatt Szálka-tüskésként is emlegeti.1 

Azonban ugyanez a kérdés felmerülhet egy másik dunántúli település, a Tolna megyei 
Szálka község esetén is, amely szintén nem égbetörő sziklaszirten fekszik, hanem egy völgyben 
elterülő falu. Ez esetben is azonban a Száka-hegy nevének problematikája merülhet fel, mivel 
a XX. század elején végbement országos helységnév rendezésekig Szálka község Száka 
névváltozattal is ismeretes volt, mely elnevezés igazolhatóan középkori eredetű. 

Száka (rom.: Saca) nevű község ma is található Erdélyben, Romániában, Bihar 
megyében, amely az 1920-as trianoni békediktátumig közigazgatásilag Magyarország Bihar 
vármegyéjében feküdt. Száka teljes lakosságát tekintve román ajkú és ortodox vallású, amely 
sokáig a nagyváradi ortodox püspök birtoka volt. Így ezen Száka község nevének eredetét 
inkább a román nyelvben kell keresni, a „seacă” szóban, amely száraz, kiszáradt jelentést 
hordoz. A Seacă név egyébként számos romániai település nevében szerepel, korábbi magyar 
„száraz” jelentéssel, például: Kézdiszárazpatak (rom.: Valea Seacă). 

A máig létező Szálka és Száka községeken túl a középkori Magyarországon számos 
Száka helységnév fordult elő, többek között Abaúj, Bodrog, Somogy, Sopron, Ugocsa, Vas  és 
Zemplén vármegyékben. A helységneveken túl pedig középkori okleveleink bővelkednek a 
Száka és Szákai családnevet viselők említésében, akik a számos Száka nevű falu vagy puszta 
birtoklása után nyerték nevüket. 

A balatonfüredi Száka-hegy nevének eredetét illetően azonban nem az erdélyi község 
adhat magyarázatot, hanem feltehetően a középkori Száka személynév, vagy a latin „sacco” 
(zsák) vagy a „saxum” (szikla, kő) szavak származékai, amelyek egyébként a Tolna megyei 
község esetében is érvényesnek mondhatóak. 

A Száka (Zaca) személynév a tihanyi monostor XIII. századi adományozói között is 
felmerült, akinek a Száka-hegyhez közeli papsoka-siskei templomrom ásatásai során feltárt XI. 
századi körmeneti kereszt adományozását is tulajdonítják.2 Ezen Száka neve a tihanyi apátság 
1211. évi birtokösszeírásában többször is előfordul, mint Papsoka birtokosa, és templomának 
adományozója.3 A legvalószínűbb elmélet lehet a Száka-hegy nevének eredetére ennek a 
bőkezű adományozónak a személye és családja, akiknek feltehetően birtoka lehetett a közeli 
domb, mely elnevezésében megőrizhette annak nevét.4 

                                                
1 ZÁKONYI, 1988. 829. 
2 RAINER, 1999. 154. 
3 PBFL Tihany OSB 1211 (208373) – Elektronikus formában, szöveghű átiratban olvasható: 

http://monasterium.net/mom/HU-PBFL/TihanyOSB/1211/charter (2018. augusztus 30.) 
4 ZÁKONYI, 1988. 829. 
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A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)5 

 
Egyébiránt Kiss Lajos 1988-as földrajzi etimológiai szótára is ugyanezen 1211-es összeírás 
Száka személynevét jelöli meg a Tolna megyei Szálka, valamint a Sopron vármegyei Száka 
(ma Oka/Oggau, Ausztria, Burgenland) nevének eredetéül, amelyet a Szák (Sac) személynév 
kicsinyítő képzős alakjaként határoz meg.6 

A legvalószínűbb személynévből származó néveredeten túl latin néveredet is 
lehetséges, amely akár római kori gyökereket is sejtethet. Ez esetben ismét a papsokai templom 
nyújthat támpontot, mivel a régészeti feltárás bizonyossága alapján a XII. században épült 
templomot, lényegében egy római villa falaira építették rá.7 A római villagazdaság pedig 
bizonyosan nagy kiterjedésű lehetett, magába foglalva a mai Száka-hegyet is, melynek déli 
oldala már akkor is kiváló lehetett a római szőlőkultúra számára. A latin eredetű, szláv 
közvetítéssel átvett „szák” és „zsák” szavaink a latin „sacco/saccus” szóból származnak, amely 
szűrésre használt zacskót, zsákot jelentett, melynek segítségével borseprővel felelegyített és 
leszűrt másodbort, azaz csigert, lőrét kaptak.8 Ezt a törköly-, seprő- vagy szőlősbornak nevezett 
italt minden szőlőtermesztéssel foglalkozó területen készítették, és lényegében a római kori 

                                                
5 PBFL Tihany OSB 1211 (208373) – Elektronikus formában, szöveghű átiratban olvasható: 
http://monasterium.net/mom/HU-PBFL/TihanyOSB/1211/charter (2018. augusztus 30.) 
6 KISS II., 1988. 271., 516. – Oka és Szálka szócikkek alatt 
7 RAINER, 1999. 151. 
8 FINÁLY 1884. 1739. 
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borkészítésből eredeztethető.9 A szintén a római villagazdaságban gyökerező másik latin 
néveredet a „saxum/saxa” volt, – amely „sacum/saca” formában is előfordult –, és amely 
„szikla, kő” jelentéssel bír.10 A Száka-hegy területén ma is létező külszíni kőfejtő használata 
bizonyosan régmúltra nyúlik vissza, amely talán már a római korban, de főleg a középkorban 
és az újkorban fontos alapanyagot jelentett építőkőként. 

A szőlőtermesztéssel kapcsolatban egy másik szláv eredetű magyar szó: a „záka, 
zákány” is hasonló elméleti magyarázatot adhat a Száka-hegy nevének eredetére. Ez seprőt, 
nyálkás, üledékes bort is jelenthet.11 Ennek a szónak az elterjedtebb változata a „zákány”, ami 
egy egykor kiváló Dráva-menti bortermelő település, Zákány néveredetével is összefüggésben 
állhat, ezáltal szintén megerősíti ezen elméletet. 

Összegezve tehát a Száka név nem volt egyedülálló jelenség a magyar történelem során, 
s valószínűleg a Szálka névváltozat csak téves áthallás eredményeként terjedt el. 
Legvalószínűbb eredete régi magyar személynévben keresendő, azonban a szőlőkultúrához 
vagy a kőfejtőhöz kapcsolódó, hasonló hangzású latin, szláv és magyar kifejezések is további 
elméletekre engednek következtetni. 
 

A Száka-hegy az ókorban és a középkorban 
Amint a Száka-hegy nevének eredete, úgy a története is a múlt homályába vész, így legkorábbi 
biztos forrásaink is csak a török hódoltság alóli felszabadulást követő évtizedekből 
származnak. Azonban számos közvetett kútfő segítségével következtethetünk a Száka-hegy 
korábbi történetére is. Mivel a hegy törökkort követő története a szőlőtermesztéssel áll szoros 
összefüggésben, így a Balaton-felvidék borkultúrájának története minden bizonnyal a Száka-
hegyre is vonatkoztatható. A szőlőművelés megjelenését a történettudomány a vaskori kelták 
Kr. e. IV–III. századi Kárpát-medencei megtelepedésével hozza összefüggésbe,12 és a régészeti 
feltárások során Balatonfüred területéről is több kelta lelet került elő.13 Habár a Száka-hegy 
területén folytatott ásatások során eddig nem tártak fel kelta sírokat, leleteket, a környékbeli 
leletekből következtethető a kelták egykori jelenléte akár a hegyen is. 

A régészetileg is alátámasztott szőlőtermesztéssel a rómaiak foglalkoztak a térségben 
már a Kr. u. I. századtól kezdve. Mindez biztosan érintette a Száka-hegyet is, mivel a régészeti 
feltárások a közeli papsokai-siskei középkori templomrom falainak alapjaként egy római 
villaépületet határoztak meg.14 A villagazdaságok nagyobb kiterjedésű, főleg mezőgazdasági 
egységeket alkottak, amelyek egyik fontos tevékenysége a szőlőtermesztés és a borkultúra volt. 

A római kort követő népvándorlások évszázadai nem kedveztek a szőlőművelésnek, 
azonban számos lelet bizonyítja, hogy az avarok szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Az avarok 

                                                
9 MNLex. III., 1980. – másodbor szócikk alatt; elektronikus formában olvasható: 

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1586.html (2018. augusztus 26.) 
10 FINÁLY, 1884. 1764–1765. 
11 CZUCZOR–FOGARASI VI., 1874. 1183–1185. – zákány szócikk alatt; elektronikus formában olvasható: 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/z-
7177B/zakany-1-71812/ (2018. augusztus 26.) 

12 LICHTNECKERT, 1990. 13. 
13 ÉRI, 1969. 38–44. 
14 ÉRI, 1969. 40.; K. PALÁGYI, 1999. 120–123. 
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567 és 790 között erős, kiterjedt birodalmat hoztak létre Kárpát-medence központtal. A 
szőlőlevél motívuma megjelent az ornamentikájukban is, de avar kori sírokban szőlőmagokat 
is találtak a régészek.15 A Száka-hegyen 2010-ben folytatott ásatás során is egy avar kori sírt 
tártak fel a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészei, amely esetünkben is igazolhatja az 
ottani avar szőlőtermesztés és borkultúra egykori jelenlétét.16 

A honfoglaláskor eleink tehát egy több évszázados, szőlő- és borkultúrát továbbörökítő 
vidéket találtak a Balaton-felvidéken, amely a kereszténység felvétele nyomán – a liturgiában 
is központi szerepet betöltő bor miatt – még fontosabb szerephez jutott. A térségre vonatkozó 
középkori okleveleink már a XI. századtól kiterjedt szőlőművelésről árulkodnak, mivel számos 
templom javára és fenntartására rendeltek akár falvak teljes szőlőbirtokát. Nem lehetett ez 
másképpen a Száka-hegy esetében sem, mely minden bizonnyal Papsoka templomához 
tartozhatott, amely akkor még egy Fürednél jóval nagyobb, különálló falu volt. Füred és a mára 
részét képező egykori középkori falvak (Kék, Papsoka-Siske), ezáltal a Száka-hegy is az 1055-
ben alapított tihanyi Szent Ányos bencés apátság birtokait képezték, amely mellett a veszprémi 
püspökség és a székeskáptalan, valamint kisebb világi birtokosok voltak a földesurai.17 Az 
oklevelekben szereplő papsokai Száka (Zaca, Zaka) és családja lehettek a Száka-hegy 
birtokosai is, mivel a tihanyi apátság 1211-es birtokösszeírása ekképpen említi őket: „Et est 
manumissus pro remedio anime Zaca servire anuatim: filius Monos, Fiacha, cum filiis suis, 
Huitol, Chenke, Buhtus, Doba, Coda, tunella vini, uno bove, centum panibus, duobus 
anseribus, sex galinis. Preterea ecclesia habet terram in villa Popsosca, precio comparatam a 
Stephano, filio Zaca, et eius fratribus, iuxta ecclesiam Beati Michaelis adiacentem, ad usum 
sex aratrarum, et silvam versus occidentalem partem et vallibus, collibus, monticulis 
circumseptam.”18 Az összeírás felsorolja Papsokán azon jobbágycsaládot, amelyet a néhai 
Száka szabadított fel, s lelki üdvéért évi 1 hordó borral, 1 ökörrel, 100 kenyérrel, 2 lúddal és 6 
tyúkkal kell szolgálniuk. Ezen kívül az összeírás említi, hogy Száka fia, István és testvérei a 
papsokai Szent Mihály-templomnak eladták a templom körüli földjüket, valamint a templomtól 
nyugati irányban völgyekkel, dombokkal, kis hegyekkel körülvett erdőt. Ugyanezen erdőt egy 
későbbi, 1231-es hamis oklevél a tihanyi apátság birtokhatárában fekvő Száka (Zaka) 
erdejének nevezi, amely a papsokai templomtól északi és nyugati irányban, hegyekkel és 
folyóvizekkel körülvett területen fekszik: „[...] deinde ad aliam silvam eiusdem ecclesie Zaka 
vocatam, cuius a plaga aquilonari vergit versus occidentem, pertransseundo fluvios et montes 
[...]”.19 Feltehetően tehát ezen Száka személy neve öröklődött át földrajzi név formájában, s 

                                                
15 LICHTNECKERT, 1990. 15. 
16 MNM RA – Balatonfüred, Száka-domb: ásatás (2010) 
17 RAINER, 1999. 139–154. 
18 PBFL Tihany OSB 1211 (208373) – Elektronikus formában, szöveghű átiratban olvasható: 

http://monasterium.net/mom/HU-PBFL/TihanyOSB/1211/charter (2018. augusztus 30.)  
Fordítás (lat.), In: RAINER, 1999. 149.: „Monus fia Fiacha, a fiaival Huicollal, Chenkével, Buktussal, Dobával 
és Codával - akik a jobbágyságból felszabadíttattak - Zaca lelki üdvösségéért, évente 1 hordó borral, 1 ökörrel, 
100 kenyérrel, 2 lúddal, 6 tyúkkal szolgálnak. Az említett egyház Papsokán Zaca fia Istvántól és testvéreitől 
pénzen vásárolt földet bír, a Szent Mihály-egyház körül, 6 aratrumot, és nyugat felé erdőt, völgyekkel, 
dombokkal, kis hegyecskékkel környezve.” 

19 PBFL Tihany OSB 1231 IX 04 (208374) – Elektronikus formában, szöveghű átiratban olvasható: 
http://monasterium.net/mom/HU-PBFL/TihanyOSB/1231_IX_04/charter (2018. augusztus 30.) 
Fordítás (lat.): „[…] azon kívül ugyanezen egyházhoz tartozó másik erdő, melyet Zaka-nak neveznek, északi és 
nyugati irányban fekszik, folyóvizekkel és hegyekkel környezve […]” 
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így nyerte el későbbi nevét a Száka-hegy. Ugyanakkor ezen középkori közvetett forrásaink 
nem tudósítanak számunkra a Száka-hegyen folytatott szőlőművelésről, vagy a kőfejtésről, ám 
a papsokai templom fenntartása miatt feltételezhető mindkét tényező megléte már a 
középkorban is. 
 

A Száka-hegy a végvári harcok mezsgyéjén 
A XVI. századtól kezdődően az oszmán-török portyák, majd idővel az oszmán közigazgatás és 
a kettős adóztatás tették élhetetlenné a Balaton-felvidék szőlőműveseinek életét. A XVI. század 
közepére Balatonfüred és környéke a budai vilajet székesfehérvári szandzsákjának tihanyi 
nahijéjében feküdt, és közvetlenül a szandzsékbég szolgálati birtokát képezte. Természetesen 
ez a földesurak változását eredményezte, a veszprémi káptalan és a tihanyi apátság mind 
kevesebb befolyással bírtak egykori birtokaikon, ugyanakkor az adót – noha kisebb mértékben 
–, de igyekeztek beszedni. A katolikus földesuraság hatalmának gyengülése, valamint a végvári 
vitézlő rend tagjainak mind nagyobb jelenléte Füreden és környékén kedvezett a reformáció 
terjedésének és megszilárdulásának. Balatonfüred és a Száka-hegy a tihanyi végvár ellátását 
szolgálta, és az ott szolgáló protestáns katonák szerezték meg és művelték a korábbi káptalani 
és apátsági szőlőket. Ez azonban komoly konfliktusokat is eredményezett a földesurak között, 
mert a XVII. századtól kezdődően a füredi nemesség vált folyamatosan a legerősebb 
tényezővé, mivel helyben élő, és jobbágyaival vagy saját kezével művelt szőlőinek kiterjedését 
mind a káptalan és az apátság kárára növelte. Az egykori egyházi birtokokon irtottak maguknak 
földeket, s telepítettek szőlőt, mely után aztán dézsmát már nem fizettek. A törökkorban Füred 
és Arács közösen művelt szőlőhegye a Tamás-hegy volt, ahol a katolikus egyházi földesurak 
még nagyobb sikerrel tudták megvédeni birtokaikat. A káptalan számára a nagyobb konfliktust 
a Száka-hegytől délre fekvő Bocsár-hegy nemesek általi irtása és szőlőtelepítése okozta, mivel 
később ez vált Balatonfüred legjobb szőlőhegyévé. A XVII. században a legjelentősebb 
szőlőbirtokos nemesek mind Füreden, mind Arácson a Darabos, a Mórocza, az Oroszy, a 
Siskey, a Somogyi és az Újhelyi családokból kerültek ki, amelyek később további nemesi 
családokkal egészültek ki.20 

Balatonfüred szőlőhegyeinek szőlőtelkei különböző jogállásúak voltak, amelyek 
meghatározása és bizonyítása további konfliktusokat eredményezett a földesurak között. 
Mindennek természetesen anyagi okai voltak, mivel a nemesi jogállású szőlők után nem 
adóztak birtokosaik, a felszabadított szőlőket kivonták a földesúri adókötelezettség alól, ám a 
jobbágyi jogállású szőlők után dézsma és hegyvám fizetésével tartozott művelőjük. Az egyes 
szőlők vélt vagy valós nemesítése okozta a legtöbb problémát, főleg a káptalani és apátsági 
birtokokon, mivel a jobbágyok is szerezhettek nemesi jogállású szőlőt, amely után nem 
tartoztak adózni egyházi földesuruknak, míg a nemesek által birtokolt szőlők lehettek jobbágyi 
jogállásúak is, amelyek után elvben adózniuk kellett volna a nemeseknek is. Utóbbi esetben 
azonban a nemesség automatikusan nemesi jogállásúnak tekintett minden általa örökölt, 
megvásárolt vagy művelt szőlőt.21 

                                                
20 LICHTNECKERT, 1990. 45–47., 58–59. 
21 LICHTNECKERT, 1990. 67–69. 
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A Száka-hegy újkori felvirágzása 
Balatonfüred, mint település a Rákóczi-szabadságharcot követően kezdett kiemelkedni a 
Balaton-felvidék falvai közül, s a II. József által elrendelt, 1785-ben végzett népszámláláskor 
a térség egyetlen ezer fő feletti lakossággal rendelkező települése volt. Ezen kiemelkedő 
arányát a szőlőterületben is magáénak tudhatta. A források azonban sokáig nem térnek ki a 
Száka-hegy szőlőtelepítéseire és művelésére, mivel az annál sokkal jelentősebb Bocsár-, Öreg- 
és Tamás-hegy szőlői voltak igazán meghatározóak a XVII. századtól, de főleg a török 
hódoltság elmúltát követően, a XVIII. század első felétől. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy nem művelhettek szőlőt a Száka-hegyen már a XVIII. század második fele előtt is, de az 
minden bizonnyal elenyésző területet jelentett. 

Az igazán jelentős szőlőtelepítések a XVIII. század közepétől indultak meg, amikor a 
Balatonfüredet körülölelő dombok és hegyek egyre nagyobb részét kezdték szőlővel 
betelepíteni, melyek többsége előtte szántóföldként funkcionált. A Száka-hegy nagyarányú 
szőlőtelepítéseire az 1760-as évektől került sor, de a nemesek már bizonyosan hamarabb is 
irtottak maguknak ott szőlőket. A Száka-hegy tihanyi apátsághoz tartozó részét az 1760-as évek 
végén már biztosan beültették szőlővel az apátsági jobbágyok, mivel az 1768. évi apátsági 
dézsma- és hegyvámlajstromoktól kezdődően nem a veszprémi káptalannak, hanem a tihanyi 
apátságnak járt utánuk a dézsma, azaz a tized. Az ezt megelőző időszakban ugyanezen adót az 
apátsági jobbágyok is a káptalannak voltak kötelesek megfizetni. A dézsma- és 
hegyvámlajstromok alapján az apátságnak 1768-ban és 1769-ben 11, 1772-ben 15, 1786-ban 
16, 1794-ben 18, és 1800-ban 23 szőlőbirtoka volt a Száka-hegyen, ami az apátsági szőlők 
folyamatos gyarapodását mutatja.22 Ugyanakkor ezen adatok csak a kisebb részét jelentették a 
Száka-hegyi szőlőknek, mivel a szőlőbirtokok többsége nemesi jogállású, és ténylegesen 
nemesi tulajdonú volt, amiről azonban nem maradtak fenn ilyen részletes források. Azonban 
fennmaradt egy 1794 körül keletkezett válaszlevél, amelyet a balatonfüredi nemesség elöljárói 
írhattak a balatonszőlősi jobbágyoknak, akik igen rossz szemmel nézték a határukban 
folyamatosan terjeszkedő szomszéd nemes urakat. A fürediek ekképpen válaszoltak a szőlősiek 
aggodalmára: „Kegyelmetek levelét vettük, melyben nagyon szorgalmaskodik Kegyelmetek 
felőlünk, hogy ha a Szálkahegyet becsináljuk szőlővel, hol élnek el marháink… Mikor 
Kegyelmetek határjának nagyobb részét szántóföldnek és szőlőnek fölirtotta, kit szólítottunk 
meg Kegyelmetek közül? Úgy tapasztaljuk Kegyelmetek leveléből, mintha valami jussot tartana 
Kegyelmetek azon most fölfogott hegyhez, melyet ne is álmodjon Kegyelmetek… Bizony nem 
kérünk tanácsot Kegyelmetektől. Csak valahol közel a Kegyelmetek határjához szőlőhegynek 
való földet tudnánk, inkább csinálnánk azt föl, mint a magunkét.”23 Mindez igen jól tükrözte a 
fürediek határozott nyakas hozzáállását a terjeszkedéshez, amellyel tudatosan figyelmen kívül 
hagyták úgy a helyi örökös földesurak, mint a szomszéd falubeliek ellenállását. Egyébiránt a 
fenti levéllel is kapcsolatba hozható a Balatonfüred és Balatonszőlős között rögzült határok 
lefektetése, amelyet a történettudomány épp az 1790-es évekre datál.24 
                                                
22 LICHTNECKERT, 1990. 111–112. 
23 LICHTNECKERT, 1990. 112. 
24 LICHTNECKERT, 1999. 222. 
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Balatonszőlős és Balatonfüred a II. József-féle első katonai felmérés térképén (1782–1785)25 

 
A Balaton-felvidék számos szőlőhegyén igen jelentős volt a nem helybeli, azaz extraneus 
szőlőbirtokosok aránya, akik Veszprém és Zala vármegyék távolabbi településeiről jártak 
szőlőt művelni, de nem volt jelentéktelen a Somogyból, a Balatonon keresztül közlekedő 
extraneusok aránya sem. Balatonfüred azonban ebben is kivételes helyen állt, mivel későbbi 
forrásaink alapján is szembetűnő, hogy a helybéli lakosság volt szinte kizárólagosan a 
szőlőterület telepítője, művelője és megtartója. Ezt a füredi társadalom erős összetartó erejének 
köszönhette, mivel itt a helyi közbirtokos nemesség a jobbágyokkal karöltve állt ki közös 
érdekeik mellett, azaz a földesúri jogokat semmibe véve vették birtokba és művelték szőlőiket. 
A jobbágyokat sújtó számos úriszéki per és ítélet sem igen ért el eredményt az örökös 
földesuraknak számító veszprémi káptalan vagy a tihanyi apátság javára.26 
 

A Száka-hegy reformkori birtokszerkezete 
Balatonfüred szőlőhegyeiről az első átfogó összeírást 1828-ból olvashatjuk, amikor is a tihanyi 
apátság földmérők által mérette fel – földesuranként meghatározva – az egyes szőlőhegyeken 
fekvő birtokokat. Ezáltal első ízben kaphatunk pontos képet a veszprémi káptalan, a tihanyi 
apátság, az Esterházy grófok, az Oroszy család, a református egyház és a helyi nemesi 
közbirtokosság balatonfüredi jobbágyairól, szántóföldjeiről, kaszáló rétjeiről, szőlőiről, 
erdeiről, legelőiről, útjairól és nádasairól. Sajnos a nemesi közbirtokosságot ezen funduális 
könyv nem részletezi, így a család és név szerinti adatokról csak három évtizeddel későbbről 
vannak részletes forrásaink. Azonban ebből a könyvből is igen értékes adatokat kaphatunk a 
Száka-hegy balatonfüredi szőlőhegyei között elfoglalt helyét illetően.27 

                                                
25 MAPIRE I. KF. 
26 LICHTNECKERT, 1990. 110–111. 
27 MNL VeML XII.4.a Cap. 30. Nr. 5. 
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Az 1828-as összeírás területi mértékegységként a magyar holdat28 veszi alapul, azonban 
Lichtneckert András kutatásainak29 köszönhetően ezen adatok mind a később sokkal 
elterjedtebb katasztrális holdra30 lettek átváltva. Ezek alapján a Száka-hegyi szőlőterület 71,6 
katasztrális holdat tett ki, amivel a negyedik legnagyobb kiterjedésű szőlőhegye volt Fürednek 
a 144,9 holdas Öreg-hegy, a 130,1 holdas Bocsár-hegy és a 102,1 holdas Tamás-hegy után. 
Megelőzte azonban a vele közel azonos, 65,6 holdas Kéki-hegyet, és messze jelentősebb volt, 
mint a 32,4 holdas Meleg-hegy, a 28,1–28,1 holdas Laki- és Szőlőfői-hegyek, vagy a 
legcsekélyebb 9,9 holdas Eb-hegy. A későbbi források tükrében azonban ez a magasnak 
számító szőlőterület csak a György-heggyel együtt adódhatott, mivel a Száka keleti szomszédja 
nem került említésre ezen összeírásban, és a későbbi felmérések során alig több mint a fele 
szőlőhegyi területet jegyeztek fel, ami megmagyarázhatatlan változást jelentett volna. 

A Száka-hegy egyediségét mutatta azonban a fentebb felsorolt földesurak eltérő aránya 
is, mivel a nemesi közbirtokosság aránya a maga 47,4 holdjával a birtokok 66%-át tette ki, 
amely csak kevéssé maradt el a Bocsár-hegyen tapasztalható 68%-os nemesi birtokaránytól. 
Mindez a fentebb már korábban említett, és még a törökkorból eredeztethető okokra vezethető 
vissza. A helyi köznemesi birtokosok kiemelkedő arányán túl, ugyanezen összeírás alapján a 
veszprémi káptalannak ezen a hegyen maradtak a legkisebb birtokai, mindössze 4,4 hold, 
melyek a Száka-hegy szőlőinek 6%-át tették ki. Ezen adat ugyancsak megerősíti a XVIII. 
századi forrásokat, miszerint az akkor újnak számító hegyen a tihanyi apátság irtott magának 
dézsmás szőlőket a veszprémi káptalan kárára. A tihanyi apátságnak ezáltal jelentősebb 
szőlőterülete volt a Száka-hegyen, amely 7,9 katasztrális holdat jelentett. Ugyancsak 
érdekesség, hogy a jelentősebb füredi szőlőhegyek sorában a Száka az egyetlen, amelyen az 
Esterházy grófi családnak egyetlen hold birtoka sem volt. A helyi református egyház 
szőlőbirtokai 1,3 holdnyi területen feküdtek. Mindez a 71,6 katasztrális holdat kitevő, s több 
földesurak között megoszló terület kizárólag szőlőtermesztésre használt birtokegyüttesként van 
feltüntetve. Sem szántóföldet, sem rétet nem jegyeztek ekkor a Száka-hegyen. Az egyéb 
művelési ágakról pontos képet nem ad számunkra az 1828-as funduális könyv, csak összesített 
adataink vannak. A Bocsár- és a Száka-hegy teljes erdőterülete 118,9 holdat, útjaik 1,3 holdat, 
illetve a veszprémi káptalan birtokát képező nádas szintén 1,3 holdat tett ki, mely utóbbi szinte 
biztosan nem a Száka-hegyen feküdt. A források sajnálatos hiányossága, hogy eredetileg 
pontos térképet is készítettek az egyes birtokterületekről, amelyre számokra való utalások 
olvashatók a funduális könyvben, azonban ezen térképszelvények nem maradtak fenn az 
utókornak.31 

                                                
28 magyar hold = 1200 négyszögöl = 4315,5 m² 
29 LICHTNECKERT, 1999. 274. 
30 katasztrális hold = 1600 négyszögöl = 5755 m² 
31 MNL VeML XII.4.a Cap. 30. Nr. 5. 
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Balatonfüred erdeinek határrajza (1833)32 

 
Fennmaradt azonban egy 1832-ben készített erdőterület térkép, amely Balatonfüred határaiban 
fekvő erdőket rajzolta körül, s írta le azok kiterjedését. Ezen a térképen jól látható, hogy a II. 
számmal jelölt Száka-hegyi erdőterület ez esetben is együtt számíttatott a Bocsár-hegyi 
erdővel, amely összesen 139 magyar holdat és 677 négyszögölt, azaz 104,7 katasztrális holdat 
tett ki. A térképen azonban jól látható, és számításaiban pedig pontosan meghatározható, hogy 
a Bocsár- és Száka-hegyek összefüggő erdei csak igen elenyésző részét képezték a füredi 
erdőknek. Sőt, a térkép leírásából azt is megtudjuk, hogy ezen erdőt a Belső-erdővel 
szarvasmarhák legeltetésére tartották fenn, nem a fakitermelés dominálhatott.33 
 
A Száka-hegy birtokszerkezete a jobbágyfelszabadítás után 
Az 1828-asnál pontosabb földmérői kataszteri felmérésre csak az 1848–1849-es szabadságharc 
leverését és az 1853-as úrbéri pátenssel végrehajtott jobbágyfelszabadítást követően került sor 
Füreden, 1858-ban. Ezen felméréshez már parcellák szintjéig ábrázolt, helyrajzi számokkal 
ellátott térkép is fennmaradt, illetve a hozzá tartozó német nyelvű Parzellen Protokoll, azaz 
birtokrészleti jegyzőkönyv, amely tételesen részletezi az egyes telkek tulajdonosait, lakhelyét, 
házszámát, foglalkozását, telkük elhelyezkedését jogállása, művelési ága és területe szerint 
[Lásd 1. számú melléklet!]. 

                                                
32 MNL VeML XV.11.a T 370 
33 MNL VeML XV.11.a T 370 
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A Száka-hegy dűlőjének kataszteri térképe (1858)34 
 
Azonban ez az 1828-as összeírást kerek 30 esztendővel meghaladó felmérés merőben más 
arányokat mutat, mint a reformkorban feljegyzettek. Ekkor a Száka-hegy teljes területét 
erdeivel együtt 146,6 katasztrális holdnak mérték fel, melynek szőlőbirtokai mindössze 27,3 
holdat tettek ki, ami csak a teljes hegy 18,6%-át jelentette. Kedvezőbb az arány, ha a Száka-
hegy ténylegesen mezőgazdasági művelés alá vett déli oldalát vesszük alapul, amely 37 hold 
kiterjedésének 74%-át alkotta ugyanezen szőlőterületek összessége. Ugyanakkor drasztikus 
fogyatkozást láthatunk az 1828-as összeíráshoz képest, a Száka-hegyi szőlők csaknem 
harmadára csökkenésével. Ennek az igen jelentős változásnak a magyarázata lehet az 1828-as 
felmérés pontatlansága, mivel az 1858-as felmérés sokkal részletesebb a művelési ágak 
meghatározását illetően is. Ami még valószínűbb, hogy a reformkorban a György-hegyet is a 
Száka-hegyhez sorolták, aminek a területi adataival jelentősen kibővültek az akkori 
felmérések. 

A korábbi forrás például egyáltalán nem jegyzett fel szántóföldeket a Száka-hegyen, 
míg a kataszteri felméréskor már 7,6 holdnyi szántót mértek fel a hegy nyugati oldalán. 
Ugyanez a helyzet a kaszálónak használt rétekkel, amelyek utóbbi felméréskor már 3,5 holdnyi 
területet alkottak a szőlőhegy déli lankáin. 

                                                
34 MAPIRE KAT., 1858. 
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A Száka-hegy nagy részét azonban akkor is az összefüggő erdők alkották, amelyek 103 
holdnyi területen feküdtek, amely adat igen közelít az 1828-as, Bocsár-heggyel közös erdők 
területéhez. A Száka déli oldalán erdős legelőket is összeírtak, amelyek korábban szintén nem 
kerültek feljegyzésre, s 1858-ban összesen 5,1 holdon terültek el. 

Újdonságként kerültek feljegyzésre a pincék, amelyek elhelyezkedése a kataszteri 
térképen is jól látható, s szám szerint 21 pincét határoztak meg a Száka-hegyen. 

Szintén új adatként olvashatjuk a birtokrészleti jegyzőkönyvben az egyes birtokok 
jogállásának pontos feljegyzését, miszerint megkülönböztettek földesúri, nemesi és szabad 
jogállású telkeket. Ekkorra a földesúri birtokok csupán a Száka-hegy északi és nyugati erdők, 
szántók és legelők területét jelentették, amely bár 109,6 holdjával a teljes hegy 75 százalékát 
tette ki, egyetlen tőke szőlőt sem foglalt magában, ellentétben a reformkori állapotokkal, 
amikor még jelentős káptalani és apátsági földesúri birtokok voltak. Ezen területek birtoklása 
is megváltozott, mivel a korábbi földesurak, a veszprémi káptalan, a tihanyi apátság vagy az 
Oroszy család már nem kerültek feljegyzésre. Egykori jobbágyaik immár saját birtokaikon 
folytatták a szőlőművelést. Az összefüggő erdők Balatonfüred község földesúri birtokait 
képezték, míg a szántók és legelők kárpótlásként a Somogyi család földesúri jogállású birtokai 
lettek, melyet később Varga-szállásnak neveztek. A reformkorban még oly jelentős nemesi 
közbirtokosság által bírt földek is jelentős visszaesést mutatnak 1858-ra, területük mindössze 
6,5 holdat tett ki, amely a szákai szőlőhegyi dűlő (37 kh) nem egész 18%-a, s nemcsak nemesi 
származású birtokosok tulajdonát képezte. A nemesi birtokok több mint felét Varga Lajos 
császári királyi szolgabíró bírta, aki egyébként akkoriban a legtekintélyesebb kiterjedésű szőlőt 
tudhatta magáénak a Száka-hegyen. A tényleges nemesi birtokosok még Varga Sándor, 
Chepely János és Bereczky Imre voltak, azonban nemesi jogállású szőlőkhöz jutott Bertók Pál, 
Tolnai Ferencné és Király Gáborné is, akik jobbágyi származásúak voltak. A teljes további 
szőlőhegyi dűlőterület szabad jogállású volt 1858-ban, amelyen a tősgyökeres füredi nemes és 
nemtelen családok tagjai osztoztak. A szabad szőlőbirtokok esetén azonban a füredi 
köznemesség korábbi jelentőségét vélhetjük felfedezni, mivel 22,7 katasztrális holdnyi 
szőlőhegyi birtokot tudhattak ily módon magukénak. Így, ha csak a 37 holdas Száka-dűlőt 
vesszük alapul, akkor a köznemesi származású szőlősgazdák aránya 73%-os volt, ami 7%-kal 
volt magasabb az 1828-ban felmért állapotokhoz képest. A fennmaradó szabad jogállású 
szőlőbirtokokon osztoztak a jobbágyi származású gazdák, akik főleg a régi füredi 
parasztcsaládok tagjaiból kerültek ki, vagy házasságkötés révén jutottak szomszéd falubeliek 
Száka-hegyi szőlőbirtokokhoz. 

Az extraneus, azaz külső birtokosok száma azonban elenyésző volt, mindössze két 
személy nem rendelkezett balatonfüredi illetőséggel, Bertók Pál, aki tősgyökeres füredi 
gazdaként Nagypécselyre vette már lakását 1858-ra, illetve a Somogyi nemesasszonyt nőül vett 
Gombás Benjámin szentgáli nemesember. Külön említést érdemel még a füredi református 
parókia zsebkendőnyi szőlőbirtoka is, amely az 1828-as 1,3 holdról 1858-ra mindössze 292 
négyszögölre zsugorodott. Ez a református lelkészi birtokcsökkenés nem jelentette azonban az 
egyébként túlnyomórészt református vallású Száka-hegyi gazdák ellenállását, csupán 
lehetséges, hogy máshol mértek ki nagyobb parcellákat a tudós tiszteletesük javára.35 

                                                
35 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML XV.11.b Balatonfüred kataszteri birtokvázlata 

(1858) 
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A Száka-hegyi telekkönyvezés bevezetése 
Az 1858-as kataszteri felmérés már igen pontos birtokszintű nyilvántartást alapozott meg, 
amely alapján 5 évvel később, 1863-ban felvették az első telekjegyzőkönyveket. Ehhez újabb 
térképészeti felmérést végeztek, amely nagyrészt meghagyta az 1858-as állapotokat, bár 
többségében összevonta az összefüggő, de esetleg más művelési ágak alá eső birtokrészeket. 
Ehhez az 5 évvel korábbihoz képest teljesen új telekkönyvi helyrajzi számokat rendeltek az 
újonnan meghatározott parcellákhoz, amelyek birtokosait tekintve azonban nem történt 
változás. Számtanilag ez az 1858-ban meghatározott 140 darab birtokrész 84 darab telekké való 
összevonását jelentette. [Lásd 2. számú melléklet!] Mindez Balatonfüred esetében szerencsésen 
fennmaradt az utókorra mind a telekkönyvi térkép, mind a telekjegyzőkönyvek és a kettőt 
összekapcsoló birtokrészlet lajstrom formájában.36 

A telekjegyzőkönyvek bevezetésével nem birtokrészenként, hanem birtokosonként 
készítettek külön-külön dokumentumokat, amelyek alapvetően 3 részből álltak. Az A-jelű 
okirat a birtokállást rögzítette, amely az adott birtokos tulajdonát képező birtokrészeket sorolta 
fel. A B-jelű okirat a tulajdoni lap volt, amely a birtokok tulajdonában beállt változásokat 
rögzítette, például öröklés, adásvétel stb. által. A C-jelű okirat a teherlap volt, amely a 
birtokokat terhelő adókat, zálogot és egyéb terheket sorolta fel. Mindezek nem csak egy 
pillanatnyi állapotot tükröztek, hanem folyamatosan vezették őket egészen a XX. század első 
harmadáig. 

Természetesen csak a Száka-hegy telekjegyzőkönyveinek teljes feltárása is elképesztő 
terjedelmet igényelne, viszont az 1863-as bevezetéskori állapotokat kiválóan megörökítette, 
ami az 1858-as adatokhoz képest sokkal bővebb információkkal szolgál számunkra. A 
korábbihoz képest nem csak a fő tulajdonos nevét, hanem annak házastársát, özvegyét, árva 
gyermekeit is feltüntették, s azok birtokarányát az adott telekjegyzőkönyvben foglaltakban. A 
birtokok jogállását tekintve is részletesebb információkat kaphatunk, mivel ekkor már 
megkülönböztettek nemesi, egyházi, községi, dézsmás és hegyvám birtokokat. Az egyes 
birtokrészek művelési ágát illetően azonban kevésbé részletes információkat kapunk, hiszen a 
fentebb említett birtokrész összevonások következtében az 1858-ban felmért, egy tulajdonban 
lévő összefüggő szőlő, legelő és rét birtokrészek a telekjegyzőkönyvben már csak szőlőként 
kerültek bejegyzésre. Ugyanakkor a különálló erdők, szántók és legelők természetesen külön 
birtokot alkottak továbbra is, és a pincéket is következetesen feltüntették a birtokállási lapokon. 

                                                
36 MNL VeML XV.11.a Balatonfüred telekjegyzőkönyves térképei (1863); MNL VeML VII.2.b.bb - 

Balatonfüred telekjegyzőkönyvei; MNL VeML VII.2.b.dd – Balatonfüred telekkönyvi segédletei 
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A Száka-dűlő telekjegyzőkönyves térképe (1863)37 
 

A Száka-hegy teljes területe 1863-ban is csaknem teljes mértékben egyezett az 5 évvel korábbi 
adatokkal, amely a hegy északi és nyugati erdeivel együttesen 145,6 katasztrális holdon terült 
el. A szőlőművelés alatt álló Száka-dűlő kiterjedése szintén 37 holdat tett ki 1863-ban, amint 
azt korábban felmérték. A Száka-hegy északi és nyugati oldalain elterülő erdőket 1858-ban 
főleg lomberdőnek jegyezték fel, 1863-ban viszont már főként erdő és legelő volt, de kaszáló 
rét, egy malom és két kőfejtő is feljegyzésre került ezen a területen, amelyet egyre inkább 
Varga-szállásként és Nagymező-dűlőként jegyeztek. Ezen erdős terület kiterjedése ekkor 99,1 
hold volt, ami némileg kevesebb az 5 évvel korábban mérteknél. A szántóföldek területe, 
valamint a 21 szákai pince szintén egyezett a korábbi adatokkal.38 

A telekjegyzőkönyvek bevezetésével a birtokok jogállása is sokkal pontosabb 
kategóriákba lett sorolva, és merőben más eredményeket mutat, mint az 1858-as állapotok. 
Akkor mindössze 15 nemesi birtokrészen 4 nemes és 3 közrendű személy osztozott, ellenben 

                                                
37 MNL VeML XV.11.a Balatonfüred telekjegyzőkönyves térképei (1863). 29. sz. részlet 
38 MNL VeML VII.2.b.bb 1., 3., 9., 50., 64., 70., 71., 76., 91., 92., 98., 123., 129., 153., 158., 165., 172., 174., 

180., 182., 184., 188., 190., 201., 215., 218., 224., 234., 235., 246., 265., 273., 276., 279., 305., 313–315., 
319., 320., 331., 337–339., 379., 395., 461., 463., 519., 572., 572., 587., 589., 618., 624., 628., 661., 682., 
697., 721., 726–732. sz. telekjegyzőkönyvek (Balatonfüred) 
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a telekjegyzőkönyvek már 61 nemesi jogállású telket jegyeztek a Szákán, ami lényegében a 
teljes hegy ¾ részét lefedte. Ez az arány sokkal közelebb állhatott a valósághoz, mint az 1858-
ban felmért állapot. Azonban 1863-ban sem kizárólag füredi nemesek bírtak nemesi birtokokat, 
hanem számos közrendű származású személy is művelt ilyen kiváltságos telkeket. Ekkora 
azonban a földesúri birtokok is eltűntek, és nemesi birtokként a Somogyi család tulajdonába 
kerültek Balatonfüred község kezéből. Ez igen jelentős változás a korábbiakhoz képest, mivel 
mindössze a két kőfejtő maradt községi besorolású birtokként a falu kezén. A füredi református 
parókia szőlője is bekerült az egyház telekjegyzőkönyvébe, amely birtokrész valójában a 
György-hegyről nyúlt át a Száka-dűlőbe. A korábban egyszerűen szabad jogállású birtok ekkor 
egyházi besorolást kapott. Az 1858-as felméréskor egyetlen adóköteles szőlőt sem jegyeztek 
fel, azonban 1863-ban már 18 telek dézsmás szőlőként került bejegyzésre, ami feltehetően a 
tihanyi apátságot illethette. Ugyan nem volt jelentős szőlőterület összességében, mindössze 8,7 
katasztrális holdnyi, ami feltehetően a reformkori egyházi földesúri birtokok továbbörökítése 
lehetett. Utolsó kategóriaként feljegyeztek egyetlen hegyvám birtokot is, amely feltehetően 
nemesi birtok lehetett Újhelyi családbeli tulajdonosai után, azonban valami okból kifolyólag 
hegyvám fizetésére kötelezték őket utána.39 

Az extraneus szőlősgazdák száma sem igen változott az 1858-as állapotokhoz képest, 
kivéve, hogy a Pécselyre költözött Bertók Pál és a szentgáli Gombás Benjámin mellett feltűntek 
néhai Kazó István füredi gazda örökösei is, akik közül fia, Kazó József molnármesterként és 
egyik leánya, Kazó Borbála Buder János feleségeként Városlődön élt.40 Következésképpen 
kimondhatjuk, hogy a Száka-hegy szilárdan megmaradt a füredi szőlősgazdák tulajdonában és 
művelésében a XIX. század második felében is. 
 

A Száka-hegyi szőlősgazda családok a XIX. század közepén 
A Száka-hegy története az ottani szőlőbirtokos családok történetével lehet csak teljes, hiszen 
szinte kizárólag balatonfüredi református nemesek és közrendűek birtokolták, s örökítették 
tovább egészen a XX. századig. Ezen szőlősgazdák neveit az 1858. évi országos kataszteri 
felméréstől kezdődően név szerint ismerjük, majd a Balatonfüreden az 1863. évtől bevezetett 
telekjegyzőkönyvek segítségével nyomon követhetjük az egyes telkek tulajdonosait egészen a 
XX. század első harmadáig. Természetesen ezáltal sem lehet teljes a szákai birtokos családok 
lajstroma, mivel a XIX. század közepéig lehettek más családok tagjai is birtokosok, akik 
kihalásuk vagy adásvétel útján váltak meg Száka-hegyi birtokaiktól. Azonban ezen két forrás 
alapján kijelenthetjük, hogy a XVIII. század közepén megindult lendületes Száka-hegyi 
szőlőtelepítések nemes és jobbágy szőlősgazdáinak a családjában maradhattak az akkor 
szőlőnek irtott területek még egy évszázaddal később is. 

Elsőként a legerősebb jogi és társadalmi entitást képviselő füredi köznemesség 
családjait tekintjük át, akik saját kezük munkájával szerezték meg maguknak a Száka-hegy 
                                                
39 MNL VeML VII.2.b.bb 1., 3., 9., 50., 64., 70., 71., 76., 91., 92., 98., 123., 129., 153., 158., 165., 172., 174., 

180., 182., 184., 188., 190., 201., 215., 218., 224., 234., 235., 246., 265., 273., 276., 279., 305., 313–315., 
319., 320., 331., 337–339., 379., 395., 461., 463., 519., 572., 572., 587., 589., 618., 624., 628., 661., 682., 
697., 721., 726–732. sz. telekjegyzőkönyvek (Balatonfüred) 

40 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 70., 337. és 728. sz. telekjegyzőkönyve 
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nagy részét. Velük karöltve járt a jobbágyság is, akik a nemesség támogatását élvezve szereztek 
maguknak szabad vagy épp nemesi jogállású szőlőbirtokokat, mentesülve földesuraik felé 
teljesítendő adóik alól. 

A legtekintélyesebb és legkiterjedtebb füredi köznemesi család a Somogyi (egyes 
forrásokban Somodi, Somody) család volt, akik régi füredi református nemesi jogállásuk 
ellenére új adományosnak számítottak a török kiűzését és a Rákóczi-szabadságharcot követő 
évtizedek nemességvizsgálati jegyzőkönyvei szerint. Új birtokadományukat Wesselényi 
Ferenc nádortól nyerték, melyet 1662. július 7-én iktatott be a veszprémi káptalan, mint 
hiteleshely. Mindezt a Zala vármegye küldöttsége előtt 1715-ben végrehajtott 
nemességvizsgálatok során igazolta a család három füredi tagja, Somogyi István, Péter és 
Gergely.41 Ők voltak a család első tagjai, akik már megkezdhették Száka-hegyi birtokaik 
kiépítését, szőlőjük telepítését. A család elképesztő szaporulatát jól mutatja, hogy 1845-ben, az 
utolsó Zala vármegyei nemesi összeíráskor a Somogyi család 48 férfi tagját írták össze 
Balatonfüreden.42 Az 1858-as kataszteri felméréskor a család 6 tagját jegyezték föl 16 
birtokrész tulajdonosaként, amely 5,1 holdon feküdt, ami a Száka-dűlő (37 hold) 14%-át tette 
ki.43 Az 1863-as telekkönyvi felméréskor már sokkal pontosabb adatokkal rendelkezünk, mivel 
a család nőtagjainak a birtokait is külön feljegyezték, amelyek egyúttal a más családbeli 
férjükhöz is tartoztak. Ez alapján a Somogyi család 26 tagja rendelkezett 27 birtokkal a Száka-
hegyen, amely a dűlőben 8,8 holdat, a hegyen 104,8 holdat jelentett. Az elképesztő 
birtoknövekedést a hegy északi és nyugati erdeinek, legelőinek és szántóinak megszerzése 
jelentette a községtől, így a teljes hegy területének 78%-a a Somogyi család tagjainak kezében 
összpontosult 1863-ban.44 

A másik hasonlóan jelentős füredi református nemesi család a Varga (egyes 
forrásokban Vargha) család, helyesebben családok voltak. Zala vármegye 1715. évi 
nemességvizsgálata során már két különálló Varga családot különböztettek meg. Az egyik 
családból Varga János, és unokatestvérei, István és a néhai Ferenc özvegye, Miklós Éva 
igazolta a család 1675. november 20-án, Bécsben kelt armálisát I. Lipót királytól. A másik 
családból Varga János és Lőrinc igazolta igen friss, 1713. április 10-én kelt nemeslevelüket III. 
Károly királytól.45 Habár két családdal és több családtaggal indult a Vargák története Füreden, 
a Somogyiakhoz képest kevésbé tudták sikeresen továbbörökíteni nevüket, így az 1845. évi 
nemesi összeíráskor a családok 15 élő férfi tagját írták össze.46 A Száka-hegyi birtokaik 
tekintetében azonban a Somogyi családnál kedvezőbb helyzetben találjuk a Varga nemeseket 
1858-ban, amikor is 8 családtag 31 birtokrész gazdája volt, amely 12,4 katasztrális holdat tett 
ki összesen, tehát a Száka-dűlő harmada ezen családok kezében összpontosult.47 Ez 1863-ban 

                                                
41 MNL ZML IV.1.e Fasc.1. 2. jegyzőkönyv 2. – Somogyi István, Péter és Gergely nemességvizsgálati 

jegyzőkönyve (Füred, 1715) 
42 MNL ZML IV.1.e Tapolcai járás nemeseinek összeírása, 41–44. – Balatonfüred (1845) 
43 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
44 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 153., 172., 188., 190., 215., 224., 246., 273., 276., 279., 331., 337., 

338., 339., 519., 624., 628., 661., 682. sz. telekjegyzőkönyve 
45 MNL ZML IV.1.e Fasc.1. 2. jegyzőkönyv 1–2. – Varga János, István és Ferenc (†), valamint Varga János és 

Lőrinc nemességvizsgálati jegyzőkönyve (Füred, 1715) 
46 MNL ZML IV.1.e Tapolcai járás nemeseinek összeírása, 46. – Balatonfüred (1845) 
47 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
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15 férfi és női családtag 18 birtokát jelentette, amely összesen 14,9 holdon feküdt.48 Tehát 
némileg gyarapodott a Varga nemes családbeliek birtokállománya, amely a család nőtagjai által 
ugyancsak átfedést jelenthetett például a Somogyi birtokokkal. Lényegében stagnált a Varga 
családok birtokállománya a Száka-hegyen, de kétségkívül a legtekintélyesebb füredi nemes 
szőlősgazdák közé tartoztak. 

A szákai nemes szőlősgazdák sorában érdekes származásról tanúskodnak az Újhelyiek 
(egyes forrásokban Ujhelyi, Ujheli), akik a nemesség sorában csak 1829-ben tűnnek fel először 
Balatonfüreden, pedig már a XVII. század első felétől nagy tiszteletben álló, törzsökös helybéli 
református vallású családnak számítottak. Ősük, agilis Újhelyi János 1626. március 14-én 
Bécsben kelt oklevelével nyert nemesi címet II. Ferdinánd királytól, testvérével, Mihállyal 
együtt Trencsén vármegyében. Újhelyi János azonban katonai szolgálatai által sodródott a 
Balaton mellé Füredre, ahol 1649-ben feleségül vette a törzsökös helyi nemes Somogyi Mihály 
leányát, Zsuzsannát, amivel biztosítva lett számára a birtok és a fürediek megbecsülése.49 
Leszármazottjai azonban a török idők elmúltával elfelejtették igazolni nemességüket Zala 
vármegye nemesi közgyűlése előtt, így egészen az 1810-es évekig jobbágyként vagy 
agilisként50 tekintettek rájuk. Végül egy hosszú per során sikerült bizonyítaniuk nemesi 
származásukat 1812-re, amivel bekerültek ténylegesen is a füredi köznemesség soraiba. A 
Száka-hegyi szőlősgazdák közé azonban már az első kapavágásokkal bekerülhettek a XVIII. 
századi nagy irtások során, karöltve a többszörösen is rokon helyi nemesi családokkal. Az 
1845. évi nemesi összeírás alkalmával az Újhelyi család 27 élő férfi tagját írták össze.51 Az 
1858. évi kataszteri felméréskor az Újhelyi család 7 tagja birtokolt 23 parcellát a Száka-hegy 
dűlőjében, amely 4,6 katasztrális holdat tett ki összesen.52 Az 1863-as telekjegyzőkönyvek 
alapján a család 12 tagja osztozott 15 szákai telken, amely az Újhelyi születésű asszonyoknak 
köszönhetően 6,6 holdra emelte a család birtokainak területét.53 

A Száka-hegyi református nemesi szőlősgazda családok sorában találjuk a Chepely 
(egyes forrásokban Csepely, Csepeli) család tagjait is, akik nem számítottak tősgyökeres 
füredieknek. Ősi fészkük Pécsely volt, ahonnan a török hódoltság elmúltával Arácsra, majd 
Füredre is áttelepültek, főleg ottani nemes asszonyokkal kötött házasságaik révén. Az 1715. 
évi nemességvizsgálatok során Chepely Mihály, István, Gergely, Márton és Lőrinc igazolta 
armálisukat, amelyet 1623. július 25-én nyertek II. Ferdinánd királytól, s nemesi előnevükként 
is a nagypécselyi megnevezést használták.54 Azonban a Chepelyek olyannyira nem tartoztak a 
füredi köznemesség soraiba, hogy még az utolsó, 1845-ös nemesi összeíráskor sem jegyeztek 
fel ilyen nevű nemest Balatonfüreden. Az 1858-as kataszteri felméréskor a család két tagjának, 
Chepely Jánosnak és Józsefnek a kezében volt 9 szákai birtokrész, amely 3 katasztrális holdat 
tett ki összesen.55 Az 1863-as telekjegyzőkönyvek alapján már 4 fő Chepelynek voltak Száka-
                                                
48 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 71., 153., 158., 165., 188., 246., 338., 339., 589., 618., 624. és 661. sz. 

telekjegyzőkönyve 
49 LICHTNECKERT, 2009. 2–11. 
50 agilis (lat.): nőnemes vagy félnemes, olyan közrendű, akinek felesége vagy anyja nemes 
51 MNL ZML IV.1.e Tapolcai járás nemeseinek összeírása, 44–46. – Balatonfüred (1845) 
52 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
53 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 76., 182., 184., 218., 234., 235., 319., 331., 395., 572. és 732. sz. 

telekjegyzőkönyve 
54 MNL ZML IV.1.e Fasc.1. 2. jegyzőkönyv 2. – Chepely Mihály, István, Gergely, Márton és Lőrinc 

nemességvizsgálati jegyzőkönyve (Füred, 1715) 
55 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
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hegyi birtokai, összesen 8 birtok, amely 3,5 holdon terült el.56 Ez a kismértékű birtoknövekedés 
a további családtagok házasságkötéseinek volt köszönhető. 

A régebbi, de nem tősgyökeres füredi református nemesség sorában találjuk a 
Komáromy (egyes forrásokban Komáromi) családot is, akik 1747-ben tűntek fel első ízben a 
nemesi összeírásokban, de nemesi adománylevelükről, származásukról hallgatnak a főbb 
források. Zala vármegye a XVIII. század végéig csak egy nemesapáti illetőségű Komáromy 
családot ismert el, pedig az összeírásokban folyamatosan Füreden élő családként jegyezték 
őket. Az utolsó, 1845. évi nemesi összeíráskor 5 fő Komáromy nemes férfit írtak össze 
Balatonfüreden.57 Az 1858-as felméréskor egyedül Komáromy Károly örököseit jegyezték fel 
név nélkül, 3 összefüggő birtokrész (egy szőlőskert, rét és sarjerdő) birtokosaiként, amely 
mindössze 883 négyszögölnyi területen feküdt.58 Az 1863-ban felvett telekjegyzőkönyvek már 
név szerint említik az elhunyt családfő örököseit, Komáromy Károlyt és Zsuzsannát, akik 
mindketten kiskorúként örökölték meg apjuk azonos területű birtokát. Ezen források azonban 
a család nőtagjait is feljegyezték, így Komáromy Lídia Újhelyi András feleségeként, 
Komáromy Zsófia pedig Varga János özvegyeként részesültek nemes férjeik birtokaiból.59 

A Bereczky család csak az 1820-as években jelenhetett meg mind a füredi nemesség, 
mind a szákai szőlősgazdák között, így nem számítottak a törzsökös birtokosok közé. A család 
1825-ben igazolta nemességét Zala vármegye nemesi közgyűlése előtt, melyben származásuk 
helyéül a Komárom vármegyei Nagymegyert (ma Nagymegyer/Veľký Meder, Szlovákia) 
jelölték meg. Az 1845-ös összeíráskor a Bereczky családnak 5 férfi tagját írták össze,60 akik 
közül Bereczky Imre református bodnármester birtokolt és művelt egy kisebb, 674–688 
négyszögöl területű dézsmás szőlőt a Száka-hegy keleti, György-hegy felőli részén az 1858-as 
és az 1863-as felmérések alapján.61 Ezen nem nemesi jogállású szőlőbirtokot feltehetően 
felesége, Tobak Simon Julianna révén szerezte meg, akivel 1852-ben kötött házasságot. 

Az alsóörsi származású Márkus család sem szerepelt a füredi nemesség lajstromában, 
mivel alapvetően Veszprém vármegyei, pontosabban szentkirályszabadjai családról van szó. 
Nemesi adományuk Bécsben, 1675. október 20-án kelt I. Lipót királytól.62 E családból nemes 
Márkus Dániel Újhelyi Juliannával kötött házassága révén jutott Száka-hegyi nemesi 
szőlőbirtokhoz, amelyet 1858-ban 314 négyszögölre becsültek, majd halála után leánya, 
Márkus Zsófia, Chepely József felesége örökölte ugyanezen birtokot, amely 1863-ban 340 
négyszögölön feküdt.63 

A Farkas nemesi családból Farkas János református esztergályos mester tett szert egy 
934–979 négyszögöl kiterjedésű szőlőbirtokra a Száka-hegyen, az 1858-as és az 1863-as 
források szerint.64 Farkas János nemesi származású volt, azonban közel sem állt rokonságban 
az ősi füredi nemesi családokkal, mivel a Sopron vármegyei Beledről került Balatonfüredre, 

                                                
56 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 180., 235., 319., 395., 721., 726. és 727. sz. telekjegyzőkönyve 
57 MNL ZML IV.1.e Tapolcai járás nemeseinek összeírása, 40. – Balatonfüred (1845) 
58 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
59 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 165., 184. és 320. sz. telekjegyzőkönyve 
60 MNL ZML IV.1.e Tapolcai járás nemeseinek összeírása, 39–40. – Balatonfüred (1845) 
61 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 587. sz. telekjegyzőkönyve 
62 MNL ZML IV.1.e Fasc.1. 7. jegyzőkönyv 12. – Márkus Izsák nemességvizsgálati jegyzőkönyve (Alsóörs, 

1727) 
63 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 180. sz. telekjegyzőkönyve 
64 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 729. sz. telekjegyzőkönyve 
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feltehetően mestersége révén. Itt feleségül vette 1850-ben a régi füredi családból való Kenyeres 
Évát, akinek öröksége révén juthatott a szákai dézsmás birtokhoz. 

Az extraneus, azaz külső birtokosnak számító szentgáli Gombás családból Gombás 
Benjámin református nemesember szerzett magának szinte jelentéktelen, 100–178 
négyszögöles parcellát, amely felesége, Somogyi Julianna füredi nemesasszony hozománya 
lehetett, akit 1863-ban már özvegyasszonyként jegyeztek.65 

A Száka-hegyi nemes szőlősgazdák sorában egyetlen törzsökös füredi református 
család hiányát érezhetjük, a Siskeyekét, akik még a nevükben is viselték az egykori Papsoka-
Siske falu nevét. Valami oknál fogva ők nem szereztek birtokot ezen a balatonfüredi 
szőlőhegyen, pedig mindvégig meghatározó tagjai voltak a füredi társadalomnak. 

A fent felsorolt nemesi családokon túl számos közrendű, azaz jobbágyi származású 
család is képviseltette magát a Száka-hegyi birtokosok között, akik a jobbágyfelszabadítást 
megelőzően feltehetően valamely örökös földesúr szolgálatában álltak. Az erős nemesi 
közbirtokosság azonban felkarolta a füredi jobbágyokat is, akik ezáltal nemesi és szabad 
jogállású szőlőkre tettek szert. A jobbágyságról azonban nem állnak rendelkezésünkre olyan 
részletes források, mint a nemességvizsgálatok és a nemesi összeírások a köznemesség esetén, 
azonban Zala vármegye adóösszeírásainak rendkívül gazdag tárháza hasonlóan részletes 
adatokat tartalmaz az egyes jobbágyokat illetően. Mivel azonban a Száka-hegy többségében a 
fent felsorolt nemesi családok kezében összpontosult, így csak a legjelentősebb közrendű 
családokat tekintjük át, akik tekintélyesebb szőlőbirtokokat műveltek. 

Közülük is a legkiemelkedőbbek a Bertók család tagjai voltak, akik a régi füredi gazdák 
népes táborához tartoztak, ők azonban nem nemesi, hanem közrendű származású, református 
vallású földművesek voltak. Az 1858-as kataszteri felmérés alkalmával a család 5 tagja 
birtokolt 11 nemesi és szabad birtokrészt, összesen 2,4 katasztrális holdon.66 Az 1863-ban 
felvett telekjegyzőkönyvek a Bertók család 7 férfi és női tagját írták össze 7 szőlőbirtok 
tulajdonosaiként, amely 3,1 holdnyi területen feküdt. Ekkorra azonban egy kivételével mind 
dézsmás szőlőként került bejegyzésre a birtokállási lapokra, így elvesztették korábbi előnyös 
helyzetüket.67 

Hasonlóan megbecsült család volt a Pálfi család is, akik közül Pálfi István és idősebb 
Pál rendelkezett jelentősebb szákai szőlőbirtokokkal. Kettejüknek az 1858-as felméréskor 6 
birtokrészük, az 1863-as birtokállás szerint 3 birtokuk volt a Száka-hegyen, amely összesen 1,1 
holdnyi területet jelentett. A Bertók családdal ellentétben azonban Pálfi István meg tudta őrizni 
birtokainak nemesi jogállását.68 

A Pálfiakkal szinte azonos kiterjedésű birtokai voltak a Száka-dűlőben a Simon Tobak 
családnak, pontosabban Simon Tobak Istvánnak és Pálnak. Az 1858-as és az 1863-as adatok 
alapján is kettejüknek 4–4 szőlőbirtoka volt egymás szomszédságában, 1 katasztrális hold 
területen. Ők azonban még szerencsésebbek voltak az előző családokhoz képest, mert ezen 
kisebb szőlőiket mind nemesi jogállásúnak tudták megőrizni.69 
                                                
65 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 337. sz. telekjegyzőkönyve 
66 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
67 MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 9., 91., 92., 98., 123. és 728. sz. telekjegyzőkönyve 
68 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 64. és 129. sz. 

telekjegyzőkönyve 
69 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 314.. és 315. sz. 

telekjegyzőkönyve 
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Külön említésre méltó még a Tolnai család, akik lényegében az 1835-ben elhunyt 
Tolnai Ferenc özvegye és gyermekei voltak a Száka-hegyen. Az 1858-as kataszteri felméréskor 
1068 négyszögöl, az 1863-as birtokállások alapján 1358 négyszögölnyi szőlőterületük volt, 
amely növekedést a Bertók családdal való rokonságuknak köszönhették.70 

A közrendű származású füredi szőlősgazda családokat még sokáig lehetne sorolni, de 
a két vizsgált felmérés során általában csak az adott család egy-egy tagját jegyezték föl a Száka-
hegyen. A fent felsorolt három jobbágyi származású család a nemesekhez hasonlóan 
református vallású volt, ami a hitbéli összetartozásukat is erősíthette. A református közrendűek 
között találjuk még a Bocsor, Csete, Finta, Kenyeres, Király, Kiss és Varjas családok tagjait, 
míg a római katolikus szőlősgazdák között mindössze kettő fordult elő a Száka-hegyen: a 
Darab és a Kazó (egyes forrásokban Kaza vagy Kazai) család. 
 

A Száka-hegy birtokviszonyai a két világháború között 
A XIX. század közepéről, harmadik negyedéből származó gazdag birtokszerkezeti forrásokat 
követően hosszú évtizedekig nem került sor hasonló mértékű kataszteri felmérésre. Elvben 
természetesen a telekjegyzőkönyvek segítségével nyomon követhetőek az egyes birtokokon 
bekövetkezett változások egészen a XX. század első harmadáig. 

A XIX. század harmadik harmada, a dualizmus évtizedei Magyarország virágkorát 
jelentették, míg a szőlő- és bortermelő vidékek számára hatalmas pusztulást hozott ez az 
időszak. Nevezetesen a filoxéra, korabeli nevén a szőlőgyökértetű megjelenése, amely néhány 
év alatt megfertőzte az egész ország, ezen belül a Balaton-felvidék szőlőhegyeit is. Zala 
vármegyében első ízben 1883-ban jelent meg a kártevő, majd 1885-ben Balatonfüreden már 
14 katasztrális holdnyi fertőzött szőlőről számoltak be. Az 1890-es évek elejére szinte teljes 
mértékben kipusztult a szőlő a borvidékről, olyannyira, hogy 1895-re annyi szőlő maradt csak, 
mint amennyi a filoxéravész előtt egyetlen település határában volt. A szőlőmetszés, kapálás 
és szüretelés helyett a tőkék kiirtása vette kezdetét, és szántófölddé alakították az egykor 
gazdag szőlőbirtokokat. A szőlőterületek megmentésére a védekezés és a felújítás lehetőségei 
álltak rendelkezésre. A védekezést a szénkénegezés módszere biztosította, ami csak lassan 
terjedt el a szőlősgazdák között, a felújítást a filoxérának ellenálló amerikai szőlőfajtákkal való 
újratelepítés jelentette, amely módszerek mind költségesek voltak a gazdák számára. A 
fertőzések és újratelepítések viszontagságai nyomán csak lassan állt helyre a szőlőművelés, 
amely az 1910-es évekre kezdte visszanyerni korábbi eredményeit.71 Mindez rányomta 
bélyegét a Száka-hegyi szőlőbirtokokra is, amely konkrét változásokat az alábbiakban veszünk 
górcső alá. 

Az első világháború után került csak sor Balatonfüred teljes területének újabb 
felmérésére 1922–1923-ban [Lásd 3. számú melléklet!]. A filoxéravész és a társadalom 
folyamatos átrétegződése eredményeként igen jelentősen átalakultak a Száka-hegy 
birtokviszonyai a XX. század elejére. A telekjegyzőkönyves felméréstől eltelt 6 évtized bizony 
komoly változásokat eredményezett a szőlőhegy művelési ágait és tulajdoni viszonyait illetően. 
                                                
70 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2.; MNL VeML VII.2.b.bb Balatonfüred 123., 265. és 379. sz. 

telekjegyzőkönyve 
71 LICHTNECKERT, 1990. 290–306. 
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Sajnos, a felmérés során készített kataszteri térkép nem maradt fenn Balatonfüredről, azonban 
a következő, 1940-es felmérés térképszelvényei fennmaradtak, amelyen pontosan 
egyeztethetők az új helyrajzi számok az 1920-as évekbeliekkel. Azonban a második 
világháború előtti állapotokat ismét nem tudjuk már elemezni, mivel az 1940-es térképhez 
tartozó földrészleti jegyzőkönyv a Bocsár-hegy telkeinél megszakad, és a folytatása – melyben 
a Száka-hegy is található – nem maradt fenn.72 

 
A Száka-dűlő földhivatali nyilvántartási térképe (1940–1941)73 

 
A Száka-hegy tényleges területi kiterjedését ez esetben sem lehet pontosan meghatározni, 
azonban az 1922–1923-as felmérésre már kisebb birtokrészekre osztották a hegy északi és 
nyugati erdős területeit. Ez alapján a hegy szűkebben vett teljes területe 110,4 katasztrális hold 
volt, amely a Varga-szállás teljes területével egyébként szinte pontosan egyezik az 1863-ban 
mért adatokkal. A hegy déli részét alkotó Száka-dűlő területe valamivel bővült, 37,8 holdat tett 
ki, ami a 60 évvel korábbiakhoz képest nem egész 1 holdnyi növekedést jelentett. A 
birtokmegosztások folytán a birtokrészek száma összesen 125 volt, melyből a dűlőben 114 
telek feküdt.74 A XX. századra a birtokok jogi besorolása is érvényét vesztette, tehát nem 
beszélhetünk nemesi és egyéb kiváltságos birtokrészekről. 
                                                
72 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.B.1–2.; MNL VeML XV.11.b SzB 2/3. Balatonfüred 1940–1941. évi 

nyilvántartási térképe (9–10. szelvény) 
73 MNL VeML XV.11.b SzB 2/3. Balatonfüred 1940–1941. évi nyilvántartási térképe (9–10. szelvény) 
74 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.B.1. 
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A művelési ágak tekintetében a szőlőművelés alá vetett területek tekintetében is 
csökkenést láthatunk, mindössze 12,6 holdnyi területet tett ki, ami már a dűlőnek is csak a 
harmadát tette ki. A szántóföldek aránya változott azonban jelentős mértékben, mivel a XIX. 
századi források egyetlen szántót sem említenek a Száka-dűlőben, míg az 1920-as évekre már 
7,1 katasztrális holdat szántófölddé alakítottak. Az egykori szőlők szántóföldekké való 
átalakítása mellett a legelők aránya is jelentősen emelkedett. Az összesen 12,2 holdnyi 
területen fekvő legelők csaknem a szőlők területével azonos arányban fordultak elő a Száka-
dűlőben. A Száka-hegyi pincék száma is drasztikus pusztulást mutat, mivel a XIX. század 
közepén még 21 pincét tartottak nyilván, amely az 1920-as évekre 7 pincére redukálódott.75 
Mindezen változások a filoxéravészben elpusztult szőlőknek is betudható folyamatok 
eredményei voltak. 

A legnagyobb változást azonban a szákai szőlősgazdák, illetve a szőlők fogyása folytán 
csak földbirtokosok személyében és családjaiban következett be hatalmas változás. A XVIII. 
századtól meghatározó kiterjedt füredi köznemesség leszármazottjai szinte teljesen kiszorultak 
a Száka-hegyről. A legtekintélyesebb Somogyi családból mindössze 3 személy nevével 
találkozunk az 1922–1923-as földrészleti jegyzőkönyvben, s egy tőke szőlővel sem 
rendelkeztek már, mindössze 2,2 hold legelővel és 982 négyszögölnyi erdővel. Azonban a 
hegytől nyugatra fekvő Varga-szállásbeli erdeik nagy részét megőrizték, melyeket a pontosabb 
parcellázás miatt jelenleg nem vettünk a Száka-hegy területéhez. A Varga család sem állt 
sokkal jobban akkoriban, mindössze 7 családtag osztozott 7 telken, melyek összes területe 4,9 
hold volt, annak is nagy része erdő és legelő. Szőlő mindössze egy 55 és egy 453 négyszögöles 
telkükön volt található. Utóbbi szőlő egyébként az Újhelyiekkel volt közös, azon család 
egyetlen szőlőbirtokaként. Az Újhelyi család 3 tagjának az 1920-as évekre mindössze 4 birtoka 
maradt a Száka-hegyen, ami 1,2 holdon feküdt, s zömében szántó, erdő és legelő volt. A 
korábbi állapotoknál említett Chepely, Komáromy, Bereczky és más nemesi származású 
családok teljes mértékben kiszorultak a XX. századra a Száka-hegyről.76 

A nem nemesi származású gazdák közül a Bertók család azonban sikeresen megtartotta 
birtokait, így 1922–1923-ban a család 6 tagja összesen 15 telek tulajdonosa volt, amely 3,1 
katasztrális holdat tett ki összesen, ami teljesen azonos területű volt az 1863-ban felmértekkel. 
A különbséget csak a művelési ágakban fedezhetjük fel, hiszen ezen birtokoknak kevesebb 
mint a fele, 1,5 hold esett szőlőművelés alá, a másik fele szántókká, erdőkké, legelőkké és 
rétekké lett alakítva. A Pálfi, Bocsor, Csete, Darab, Kenyeres és Király családok 
hasonlóképpen tudták megőrizni kisebb-nagyobb birtokait, ellenben a Kazó, Kiss, Simon 
Tobak, Tolnai és Varjas családok lényegében kivesztek a szákai gazdák lajstromából.77 

Az újonnan feltűnt Száka-hegyi birtokosok családjait felsorolni is nehéz lenne, hiszen 
az 1858–1863-as birtokosok leszármazottjai 1922–1923-ban a teljes Száka-hegynek (110,4 kh) 
mindössze 16%-át birtokolták, ami valóban rendkívül nagy változást jelentett 60 év alatt. 
Azonban „füredies” jellegét nem vesztette el ezzel együtt a Száka-hegy, mivel birtokosai 
többségében balatonfüredi polgárok voltak, egyedül két külső birtokos személyt jegyeztek fel 
a földrészleti jegyzőkönyvbe: a balatonarácsi Tósoki Károlyt, aki 655 négyszögölön 
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gazdálkodott, illetve a balatonszőlősi Vörös Imre, akinek zsebkendőnyi, 138 négyszögölnyi 
rétje és szőlője volt fele-fele arányban.78 
 

A Száka-hegy helyzete a második világháború után 
A második világháborút követő földreform nem volt nagy hatással a Balaton-felvidék 
borvidékeire, így a Száka-hegyre sem, mivel a szőlőhegyeken nem voltak hatalmas kiterjedésű 
nagybirtokok, az egyházi nagybirtokok nagy része is erdőket és nádasokat takart, ami nem 
jelentett segítséget a házhelyhez, földhöz és szőlőbirtokhoz jutni vágyó törpebirtokosoknak. 
Ugyanakkor a háborús bűnösök, nyilasok és Volksbund-tagok földjeit kisajátították, ami 
szintén nem volt elegendő a kárpótlásokra,79 bár ilyen birtokokról a Száka-hegyen nincs 
tudomásunk. Ezáltal a Száka-hegy birtokszerkezetét szinte érintetlenül hagyta az 1945-ös 
földosztás. 

A jelentősebb változást az 1959-ben megindult téeszesítés által a gazdák 
termelőszövetkezetekbe való kényszerítése jelentette, ami egyedül a szegényebb és rossz 
minőségű, elöregedett szőlőkkel rendelkező gazdáknak jelentett pozitívumot. A 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrejöttével a borvidéken megindult a nagyüzemi 
szőlőtermesztés és borászat. A közös szőlőkben való kényszergazdálkodás azonban nem 
lehetett a balatonfüredi gazdák kedvére, mivel a szőlőterületek ezt követően folyamatosan 
csökkentek. A filoxéravészt követően 1895-ben mindössze 64 katasztrális holdon termett szőlő 
Balatonfüreden, ami 1913-ra 404, 1935-re 715, 1946-ra 805 holdra növekedett. Ezt követően 
számokban is érezhető az új politikai rendszer által sugallt mezőgazdasági modell defektusa, 
mivel 1949-re 744 holdra csökkent, a téeszesítést követően 1962-re 695, 1966-ban 649, 1987-
re 572 holdra esett vissza a balatonfüredi szőlőterület kiterjedése.80 

A szocializmus alatt bekövetkezett változások azonban nem gyakoroltak nagy hatást a 
Száka-hegy birtokszerkezetére, hiszen a telkek száma és elhelyezkedése szinte ma is 
megegyezik a korábbi, 1858 óta ismert állapotokkal. Az 1979–1988 közötti földhivatali 
felmérések során kb. 100 parcellát különböztettek meg a szákai szőlőhegyi dűlőben, ami 
hasonló számot mutat a megelőző forrásokban találhatóakkal.81 
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79 LICHTNECKERT, 1990. 329–349. 
80 LICHTNECKERT, 1990. 351–369. 
81 MNL VeML XV.11.b SzB 2/3. Balatonfüred 1979–1987 közötti földhivatali térképei    
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A Száka-dűlő földhivatali térképe (1987)82 

 
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a Száka-hegy mai telekszerkezete nagy 

hasonlóságokat mutat az ismert XIX. században felmért birtokszerkezettel, amelynek alapjai 
feltehetően már a XVIII. század közepén lefektetésre kerültek. Ezáltal a Száka-hegy egy 
érdekes történelmi gyökerekkel ma is átszőtt színfoltja Balatonfüred szőlőhegyeinek, amelynek 
tulajdonosai és szőlősgazdái remélhetőleg büszkén folytatják az elődeik által lefektetett 
hagyományaikat. 
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A Száka-hegy kőfejtőinek története 
Külön említést érdemelnek Balatonfüred, azon belül is a Száka-hegy kőfejtői, amelyek 
története talán egyidős az első környékbeli települések létrejöttével. Az építőkőnek bányászott 
kőzeteket felhasználhatták már a rómaiak is, akikről biztosan tudjuk, hogy a Száka-hegy 
közelében, a papsoka-siskei templom helyén építették fel villagazdaságuk központját. Habár 
valószínűleg középkori személynévből eredeztethető a hegy elnevezése, akár a kőfejtésre utaló 
latin „saxa/saca” szó is magyarázatot adhat néveredetére. Az építőkő bányászata a középkorban 
válhatott még jelentősebbé, szintén a közeli Papsoka falu templomának és egyéb épületeinek 
építése során. 

A későbbi évszázadokra fogalommá vált a „füredi kő”, amelyet egyébként a Balaton-
felvidék számos pontján bányásztak. Ez egy triász mészkő kőzettípus, amely rétegződései 
lehetővé tették a könnyű külszíni fejtést. Az arasznyi vastag kőzetlapokat vékony agyagréteg 
választja el egymástól, így könnyedén tetszőleges formájú és méretű téglák alakíthatók ki 
belőle.83 

A Száka-hegyen három kőfejtőről vannak forrásaink. Elsőként az 1853-as 
jobbágyfelszabadítást követő tagosítások alkalmával jelölték ki Balatonfüred közös kőfejtőit 
1856-ban. Ezek alapján a Száka-hegyet két kőfejtő érintette, egy a hegyen, egy murvagödör 
pedig a Nagymező-dűlő felőli oldalán, mindkettőt 2–2 katasztrális hold kiterjedésűnek 
határozták meg.84 Ezek a kőfejtők azonban az 1858-as kataszteri felmérés során nem kerültek 
megemlítésre, csak az 1863-as telekkönyvi felmérés során. Ez alapján Balatonfüred község 
tulajdonában feküdt két 1,5 katasztrális hold kiterjedésű kőbánya, egyik a Száka-hegy és a 
Bocsár-hegy közötti nyeregben (ma 0123/7., 0105/1., 0106. hrsz.), ahol ma is található a 
felhagyott kőfejtő, míg a másik fent, a hegy északi, Nagymező-dűlő felőli részén. Utóbbi 
kőfejtő nyomai ma már nem láthatóak, de a helyét jelölő parcella (ma 0123/6. hrsz.) élesen 
kitűnik a hegy telekszerkezetében. Az 1922–1923-as felmérés során a legnagyobb kőfejtőként 
az utóbbit jelölték 1,5 hold területen, míg a másikat nem jegyezték föl, talán akkoriban épp 
nem volt használatban. Viszont feljegyeztek egy harmadik kőfejtőt (ma 4276/1. hrsz.), amelyet 
a Száka-dűlő területén alakítottak ki. Ez egy igen kis területű, 122 négyszögöles, magánkézben 
lévő kőfejtő volt, amely az 1920-as évek elején Domján Ferenc balatonfüredi lakos tulajdonát 
képezte.85 

A második világháborút követően a kő- és murvabányák is államosításra kerültek és a 
téeszek kezelésében működtek tovább. Az akkor felvett beosztás alapján 6 ilyen bányából 3 
biztosan érintette a Száka-hegyet, melyek elnevezése: Száka-hegyi, Száka I–II. volt.86 Ezeknek 
a kőbányáknak a használatát lassan feladták, s a rendszerváltást követően törmeléklerakónak 
használták. Ezen történelmi kőfejtő remélhetőleg a jövőben méltóbb funkciót tölthet be 
Balatonfüred és a Balaton-felvidék életében. 

                                                
83 FUTÓ, 1999. 8. 
84 MNL VeML VII.1.b Balatonfüred 358/1856. 21. pont; LICHTNECKERT, 1999. 294. 
85 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.B.1.; MNL VeML XV.11.b SzB 2/3. Balatonfüred 1941. évi 

nyilvántartási térképe (10. szelvény) 
86 T. HORVÁTH, 1999. 545. 
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Összegzés 
A Száka-hegy történetét illetően elmondható, hogy a Balaton-felvidék domináns 
szőlőhegyeinek egyike volt, amely funkciójához nagy kiterjedésű erdőterülete legeltetésre és 
fakitermelésre szolgált. A külszíni fejtéssel bányászható és kiváló építőkőként felhasználható 
kőzete miatt kőfejtői is igen nagy jelentőséggel bírtak az évszázadok során. 

Tehát a Száka-hegy hasznosítása a történelem során ezen három pilléren nyugodott, 
amelyek története talán egyidős az első embercsoportok megtelepedésével. Azonban a török 
hódoltság alóli felszabadulást követően egyértelműen szőlőhegyi funkciója vált a 
legjelentőssebbé, mivel szinte kizárólag balatonfüredi református gazdák birtokolták és 
művelték, amely egyedülálló jelenséggé tette a Balaton-felvidéken. 

 



Mellékletek 
 

1. A Száka-hegy és a Száka-dűlő kataszteri birtokrészleti jegyzőkönyve (1858)87 

 A birtokos 
A birtok 

Helye Jogállása Művelési ága 
Területe 

Kat. hrsz. Neve Jogállása, 
foglalkozása Lakhelye Házszáma kat. hold □öl 

2337 kataszteri felmérés – – – Száka-hegy jobbágyi legelő – 256 

2338 kataszteri felmérés – – – Száka-hegy jobbágyi szántóföld 7 933 

2339 Balatonfüred község – Balatonfüred – Száka-hegy jobbágyi lomberdő 45 592 

2340 Balatonfüred község – Balatonfüred – Száka-hegy jobbágyi lomberdő, út 56 717 

2874 Újhelyi József földműves Balatonfüred 285 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 138 

2875 Balatonfüredi református parókia – Balatonfüred 75 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 292 

2876 Varga Ádám földműves Balatonfüred 148/a Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 718 

2877 Varga Ádám földműves Balatonfüred 148/a Száka-dűlő szabad rét – 166 

2878 Varga Ádám földműves Balatonfüred 148/a Száka-dűlő szabad sarjerdő – 288 

2879 Varga Ádám földműves Balatonfüred 148/a Száka-dűlő szabad rét – 97 

2880 Bertók Péter örökösei földműves Balatonfüred 67 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 708 

2881 Bertók Pál földműves Balatonfüred 66 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 795 

2882 Bertók Pál földműves Balatonfüred 66 Száka-dűlő nemesi rét, pince – 93 

2883 Varga Lajos cs. kir. szolgabíró Balatonfüred 47 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös 2 1023 

2884 Varga Lajos cs. kir. szolgabíró Balatonfüred 47 Száka-dűlő nemesi legelő, pince – 652 

2885 Varga Lajos cs. kir. szolgabíró Balatonfüred 47 Száka-dűlő nemesi sarjerdő – 894 

2886 Varga Sándor földműves Balatonfüred 178 Száka-dűlő nemesi rét – 388 

2887 Varga Sándor földműves Balatonfüred 178 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös, pince – 756 

2888 Pálfi Pál (id.) földműves Balatonfüred 272 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 416 

                                                
87

 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.A.2. 
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2889 Pálfi Pál (id.) földműves Balatonfüred 272 Száka-dűlő szabad rét – 100 

2890 Pálfi István földműves Balatonfüred 39 Száka-dűlő szabad rét – 100 

2891 Pálfi István földműves Balatonfüred 39 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 258 

2892 Pálfi István földműves Balatonfüred 39 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 830 

2893 Pálfi István földműves Balatonfüred 39 Száka-dűlő szabad rét, pince – 126 

2894 Újhelyi András földműves Balatonfüred 205 Száka-dűlő nemesi rét, pince – 101 

2895 Újhelyi András földműves Balatonfüred 205 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 456 

2896 Berecki Imre földműves Balatonfüred 106 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 688 

2897 Újhelyi András földműves Balatonfüred 205 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 257 

2898 Tobak István földműves Balatonfüred 273 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 407 

2899 Tobak Pál földműves Balatonfüred 250 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 432 

2900 Tobak István földműves Balatonfüred 273 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 370 

2901 Tobak Pál földműves Balatonfüred 250 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 383 

2902 Kenyeres Benő földműves Balatonfüred 6 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 712 

2903 Kenyeres Benő földműves Balatonfüred 6 Száka-dűlő szabad legelő – 151 

2904 Csepeli János földműves Balatonfüred 247 Száka-dűlő szabad legelő – 87 

2905 Csepeli János földműves Balatonfüred 247 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös 1 1160 

2906 Csepeli János földműves Balatonfüred 247 Száka-dűlő szabad rét, 2 pince – 279 

2907 Csepeli János földműves Balatonfüred 247 Száka-dűlő szabad legelő – 168 

2908 Varga Sándor földműves Balatonfüred 178 Száka-dűlő szabad legelő, erdő 2 344 

2909 Somogyi Zsigmond földműves Balatonfüred 275 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 426 

2910 Somogyi Imréné földműves Balatonfüred 177 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 426 

2911 Finta István földműves Balatonfüred 199 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 333 

2912 Varga László földműves Balatonfüred 286 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 193 

2913 Varga Jánosné földműves Balatonfüred 176 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 496 

2914 Somogyi Péter földműves Balatonfüred 154 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 327 

2915 Somogyi Pál földműves Balatonfüred 157 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 479 
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2916 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1538 

2917 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad legelő – 57 

2918 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad rét, pince – 323 

2919 Komáromi Károly örökösei földműves Balatonfüred 267 Száka-dűlő szabad rét – 187 

2920 Komáromi Károly örökösei földműves Balatonfüred 267 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 524 

2921 Komáromi Károly örökösei földműves Balatonfüred 267 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 172 

2922 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 76 

2923 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 645 

2924 Újhelyi Pálné földműves Balatonfüred 202 Száka-dűlő szabad rét – 37 

2925 Újhelyi Dánielné földműves Balatonfüred 52 Száka-dűlő szabad rét – 146 

2926 Újhelyi Dánielné földműves Balatonfüred 52 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 555 

2927.1 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 208 

2927.2 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös 1 210 

2928 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 360 

2929 Varga Gábor földműves Balatonfüred 179 Száka-dűlő szabad rét – 83 

2930.1 Varga Gábor földműves Balatonfüred 179 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 121 

2930.2 Varga Gábor földműves Balatonfüred 179 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 43 

2931.1 Gombás Benjámin földműves Szentgál – Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 30 

2931.2 Gombás Benjámin földműves Szentgál – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 101 

2932.1 Varga Lajos földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 87 

2932.2 Varga Lajos földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 28 

2933 Varga Lajos földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad rét, pince – 117 

2934 Gombás Benjámin földműves Szentgál – Száka-dűlő szabad rét – 47 

2935.1 Varga Gábor földműves Balatonfüred 179 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 202 

2935.2 Varga Gábor földműves Balatonfüred 179 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 54 

2936.1 Varga Lajos földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 27 

2936.2 Varga Lajos földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 98 
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2937.1 Somogyi Imre földműves Balatonfüred 174 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 72 

2937.2 Somogyi Imre földműves Balatonfüred 174 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 383 

2938 Somogyi Imre földműves Balatonfüred 174 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 64 

2939 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös, pince – 321 

2940.1 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1051 

2940.2 Somogyi Istvánné földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő szabad legelő, erdő – 144 

2941 Varga Imre földműves Balatonfüred 127 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 490 

2942 Varga Imre földműves Balatonfüred 127 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös, pince – 553 

2943 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös, pince – 292 

2944 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 633 

2945 Csepeli József földműves Balatonfüred 25 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 217 

2946 Bocsor István földműves Balatonfüred 148/b Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1245 

2947 Bocsor István földműves Balatonfüred 148/b Száka-dűlő szabad sarjerdő – 179 

2948 Varga Lajos földműves Balatonfüred 130 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 343 

2949 Varga Lajos földműves Balatonfüred 130 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 635 

2950 Csepeli József földműves Balatonfüred 25 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 367 

2951 Csepeli József földműves Balatonfüred 25 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 66 

2952 Csete Mózes földműves Balatonfüred 144 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 25 

2953 Csete Mózes földműves Balatonfüred 144 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 115 

2954 Újhelyi Sándorné földműves Balatonfüred 200 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös, rét – 125 

2955 Újhelyi Pál földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad rét, pince – 74 

2956 Újhelyi Pál földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 419 

2957 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad rét, pince – 48 

2958 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 352 

2959 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad rét – 44 

2960 Kis József földműves Balatonfüred 197 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 525 

2961 Kis József földműves Balatonfüred 197 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 49 



 32 

2962 Újhelyi Sándorné földműves Balatonfüred 200 Száka-dűlő szabad rét, pince – 104 

2963 Újhelyi Sándorné földműves Balatonfüred 200 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 587 

2964 Darab József földműves Balatonfüred 41 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1002 

2965 Farkas János földműves Balatonfüred 57 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 92 

2966 Farkas János földműves Balatonfüred 57 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 766 

2967 Farkas János földműves Balatonfüred 57 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 121 

2968 Varjas Pál földműves Balatonfüred 190 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 35 

2969 Varjas Pál földműves Balatonfüred 190 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 384 

2970 Varjas Pál földműves Balatonfüred 190 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 51 

2971 Bertók Gábor földműves Balatonfüred 4 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös, pince – 98 

2972 Bertók Gábor földműves Balatonfüred 4 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 379 

2973 Bertók Gábor földműves Balatonfüred 4 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 46 

2974 Bertók Sándor (Őri) földműves Balatonfüred 71 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 328 

2975 Bertók Sándor (Őri) földműves Balatonfüred 71 Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös – 35 

2976 Bertók Pál földműves Nagypécsely – Száka-dűlő szabad rét – 70 

2977 Bertók Pál földműves Nagypécsely – Száka-dűlő szabad rét, gyümölcsös, pince – 167 

2978 Bertók Pál földműves Nagypécsely – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1086 

2979 Horvát Józsefné földműves Balatonfüred 152 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 543 

2980 Márkus Dániel földműves Balatonfüred 207 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 288 

2981 Márkus Dániel földműves Balatonfüred 207 Száka-dűlő szabad legelő – 26 

2982 Újhelyi Sámuelné földműves Balatonfüred 265 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 322 

2983 Somogyi Péter földműves Balatonfüred 154 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 317 

2984 Somogyi Pál földműves Balatonfüred 157 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 627 

2985 Varga Jánosné földműves Balatonfüred 176 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 524 

2986 Varga László földműves Balatonfüred 286 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 192 

2987 Finta István földműves Balatonfüred 199 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 318 

2988 Somogyi Imréné földműves Balatonfüred 177 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 563 
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2989 Somogyi Zsigmond földműves Balatonfüred 275 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 588 

2990 Varga Sándor földműves Balatonfüred 178 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös 1 717 

2991 Kazó István földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1122 

2992 Kazó István földműves Balatonfüred – Száka-dűlő szabad rét, pince – 67 

2993 Csepeli József földműves Balatonfüred 25 Száka-dűlő szabad sarjerdő – 130 

2994 Csepeli József földműves Balatonfüred 25 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 791 

2995 Tolnai István földműves Balatonfüred 227 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 507 

2996 Tolnai Ferencné földműves Balatonfüred 184 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 446 

2997 Tolnai Ferencné földműves Balatonfüred 184 Száka-dűlő nemesi rét, pince – 115 

2998 Király Gáborné földműves Balatonfüred 168 Száka-dűlő nemesi rét, pince – 95 

2999 Király Gáborné földműves Balatonfüred 168 Száka-dűlő nemesi szőlőskert, gyümölcsös – 438 

3000 Varga Péterné földműves Balatonfüred 158 Száka-dűlő szabad szőlőskert, gyümölcsös – 1411 

3001 Varga Péterné földműves Balatonfüred 158 Száka-dűlő szabad rét, pince – 111 

 
2. A Száka-hegy és Száka-dűlő telekkönyvi felmérése (1863)88 

 A birtokos(ok) 
A birtok 

  
Megjegyzés 

Helye Jogállása Művelési 
ága 

Területe 

Telekjkv. 
hrsz. 

Telek 
jkv. Neve(i) Jogállása, 

foglalkozása Lakhelye Házszáma kat. 
hold □öl 

2758 3 Balatonfüredi református egyház – Balatonfüred 297 
György-hegy, 

Száka-dűlő 
egyházi szőlő, pince – 292 

- képviselve Domján Péter gondnok által 

- a birtok átnyúlik a György-hegyre, 

teljes területe: 1 kh 312 □öl 

2815 395 
Csepeli János 

felesége, Újhelyi Lídia 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő, pince 2 150 közös birtokosok egyenlő arányban 

                                                
88

 MNL VeML VII.2.b.bb 1., 3., 9., 50., 64., 70., 71., 76., 91., 92., 98., 123., 129., 153., 158., 165., 172., 174., 180., 182., 184., 188., 190., 201., 215., 218., 224., 234., 235., 

246., 265., 273., 276., 279., 305., 313–315., 319., 320., 331., 337–339., 379., 395., 461., 463., 519., 572., 572., 587., 589., 618., 624., 628., 661., 682., 697., 721., 726–732. 

sz. telekjegyzőkönyvek (Balatonfüred) 
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2816 313 

Kenyeres József 

Kenyeres Imre 

Kenyeres Benjámin 

Kenyeres Zsuzsanna 

kiskorú 

kiskorú 

kiskorú 

kiskorú 

Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 870 

- közös birtokosok egyenlő arányban 

- néhai Kenyeres Benjáminné Simon 

Zsuzsanna (†1849) gyermekei 

- képviselve apjuk, Kenyeres Benjámin 

által 

2817 314 
Simon (Tobak) Pál 

felesége, Kenyeres Julianna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 870 területe a 2820. hrsz-szel együttesen 

2818 315 
Simon (Tobak) István 

felesége, Kenyeres Zsuzsanna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 871 területe a 2819. hrsz-szel együttesen 

2819 315 
Simon (Tobak) István 

felesége, Kenyeres Zsuzsanna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 871 területe a 2818. hrsz-szel együttesen 

2820 314 
Simon (Tobak) Pál 

felesége, Kenyeres Julianna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 870 területe a 2817. hrsz-szel együttesen 

2821 184 
Újhelyi András 

felesége, Komáromi Lídia 
földműves Balatonfüred 

 
Száka-dűlő hegyvám szőlő, pince – 559 képviselve Tóth István által 

2822 587 Berecki Imréné Simon Julianna – Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő – 674 képviselve Berecki Imre által 

2823 184 
Újhelyi András 

felesége, Komáromi Lídia 
földműves Balatonfüred 

 
Száka-dűlő dézsmás szőlő – 228 képviselve Tóth István által 

2824 64 Pálfi István özvegy Balatonfüred 39 Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 803 képviselve Pálfi Pál által 

2825 129 
Pálfi Pál (id.) 

felesége, Szabó Éva 
földműves Balatonfüred 272 Száka-dűlő dézsmás szőlő – 774 

- képviselve Pálfi Imre által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2826 64 Pálfi István özvegy Balatonfüred 39 Száka-dűlő nemesi szőlő – 100 

- képviselve Pálfi Pál által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2827 618 
Varga Sándor 

felesége, Varga Jakobina 
mérnök Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 1144 

- közös birtokosok egyenlő arányban 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2828 71 Varga Lajos 
cs. kir. 

szolgabíró 
Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő, pince 3 969 

- hiányzik a telekjegyzőkönyv 

- birtokosi és birtokadatok nélkül 

2829 589 Varga Ádámné Bertók Zsuzsanna – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 1224 képviselve Varga Ádám által 

2830 331 Újhelyi Józsefné Somogyi Zsuzsanna – Balatonfüred 285/a Száka-dűlő nemesi szőlő – 97 képviselve Tóth István által 
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2831 92 Bertók Péter kiskorú Balatonfüred 67 Száka-dűlő dézsmás szőlő – 394 képviselve Varga Gábor által 

2832 123 Tolnai Ferencné Bertók Zsuzsanna – Balatonfüred 
 

Száka-dűlő dézsmás szőlő – 393   

2833 91 
Bertók Pál (id.) 

felesége, Kenyeres Anna 
földműves Balatonfüred 66 Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 787   

2834.1 624 Varga Péterné Somogyi Éva özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 1274   

2834.2 624 Varga Péterné Somogyi Éva özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 1274   

2835 70 

Kazó Istvánné Csák Terézia 

Kazó József 

felesége, Albert Veronika 

Buder Jánosné Kazó Borbála 

Bigler Ferencné Kazó Julianna 

Csizmazia János 

felesége, Kristóf Julianna 

özvegy 

molnár 

 

  

Balatonfüred 

Városlőd 

Városlőd 

Városlőd 

Balatonfüred 

Balatonfüred 

Balatonfüred 

43 

 

 

 

43 

43 

43 

Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 1158 

- az 1831-ben elhunyt Kazó István 

gyermekei, lányától, az 1849-ben elhunyt 

Csizmazia Jánosné Kazó Teréziától 

származó unokája 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2836 618 
Varga Sándor 

felesége, Varga Jakobina 
mérnök Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő 2 639 közös birtokosok egyenlő arányban 

2837 618 
Varga Sándor 

felesége, Varga Jakobina 
mérnök Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő 

– 917 

közös birtokosok egyenlő arányban 

2838 618 
Varga Sándor 

felesége, Varga Jakobina 
mérnök Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő 

– 967 

közös birtokosok egyenlő arányban 

2839 682 Somogyi Zsigmondné Somogyi Lídia – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 988 képviselve Somogyi Zsigmond által 

2840 190 
Somogyi (Imre) Zsigmond 

felesége, Tamás Zsófia 
nemes Balatonfüred 177 Száka-dűlő nemesi szőlő – 1102   

2841 463 
Finta István 

felesége, Béni Lídia 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 513 közös birtoksok határozatlan arányban 

2842 246 Varga Lászlóné Somogyi Lídia örökösei – Balatonfüred 216 Száka-dűlő nemesi szőlő – 513 

- az elhunyt Varga Lászlóné Somogyi 

Lídia (†1862) hagyatéka 

- képviselve Varga Gábor által 

2843 165 
Varga Jánosné Komáromi Zsófia 

Varga József 

özvegy 

özvegy, 

földműves 

Balatonfüred 
 

Száka-dűlő nemesi szőlő – 918 

- elhunyt Varga János (†1832) özvegye 

és fia 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2844 188 Somogyi Pálné Varga Julianna – Balatonfüred 157 Száka-dűlő nemesi szőlő – 469 képviselve Somogyi Pál által 
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2845 661 
Somogyi (András) Jánosné Varga 

Julianna 
– Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi berek – 833   

2846 188 Somogyi Pálné Varga Julianna – Balatonfüred 157 Száka-dűlő nemesi szőlő – 544 képviselve Somogyi Pál által 

2847 519 Somogyi Péterné Somogyi Julianna – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 275   

2848 215 
Somogyi Péter 

felesége, Somogyi Julianna 
földműves Balatonfüred 154 Száka-dűlő nemesi szőlő – 272 közös birtokosok egyenlő arányban 

2849 180 Csepeli Józsefné Márkus Zsófia – Balatonfüred 207 Száka-dűlő nemesi szőlő – 340   

2850 305 

Horváth Pálné Tarsoly Anna 

Horváth József 

felesége, Vas Erzsébet 

özvegy 

földműves 
Balatonfüred 269 Száka-dűlő nemesi szőlő – 556 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

- néhai Horváth Pál (†1848) özvegye és 

fia 

2851 726 Csepeli Józsefné Csizmazia Zsuzsanna – Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő – 485 képviselve Tóth István által 

2852 727 
Csepeli József 

felesége, Csizmazia Zsuzsanna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő – 391 közös birtokosok határozatlan arányban 

2853 379 
Tolnai István 

felesége, Balázs Zsuzsanna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő – 302   

2854 218 

Király Gáborné Varjas Zsuzsanna 

Király Gábor 

felesége, Újhelyi Zsuzsanna 

Siskei Istvánné Király Lídia 

özvegy 

földműves Balatonfüred 168 Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 632 

- az elhunyt Király Gábor (†1849) 

özvegye és gyermekei 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2855 265 

Tolnai Ferencné Kovács Anna 

Tolnai Ferenc 

felesége, Bertók Zsuzsanna 

Tolnai Éva 

özvegy 

földműves 

 

hajadon 

Balatonfüred 184 Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 663 

- az elhunyt Tolnai Ferenc (†1835) 

özvegye és gyermekei 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2856 728 
Bertók Pál 

felesége, Bácsi Zsófia 
földműves 

Nemespécsel

y 
– Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 1323 

- képviselve Somogyi Péter által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2857 98 
Bertók Sándor 

felesége, Dömös Zsuzsanna 
földműves Balatonfüred 71 Száka-dűlő dézsmás szőlő – 362 

a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2858 9 Bertók Gábor földműves Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 523 
- hiányzik a telekjegyzőkönyv 

- birtokosi és birtokadatok nélkül 
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2859 628 
Somogyi Gábor 

felesége, Korpádi Erzsébet 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő, pince – 440 közös birtokosok egyenlő arányban 

2860 729 Farkas Jánosné Kenyeres Éva – Balatonfüred – Száka-dűlő dézsmás szőlő – 934 képviselve Farkas János által 

2861 730 
Darab József (ifj.) 

felesége, Tóth Anna 
földműves Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 499 képviselve Tóth István által 

2862 731 Csizmazia Józsefné Darab Lídia – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 500 képviselve Tóth István által 

2863 182 Újhelyi Sándorné Hardi Zsuzsanna özvegy Balatonfüred 200 Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 644   

2864 174 Kis (Molnár) Józsefné Siskei Zsófia – Balatonfüred 197 Száka-dűlő nemesi szőlő – 580   

2865 235 Csepeli Lajosné Újhelyi Julianna – Balatonfüred 
 

Száka-dűlő nemesi szőlő – 176 
a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2866 234 Szabó Pálné Újhelyi Lídia – Balatonfüred 
 

Száka-dűlő nemesi szőlő – 176 
a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2867 319 
Csepeli Lajosné Újhelyi Julianna 

Szabó Pálné Újhelyi Lídia 
– Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi pince – 48 

- közös birtokosok egyenlő arányban 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2868 732 Somogyi Dánielné Újhelyi Lídia – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 432   

2869 697 Bocsor Istvánné Horváth Zsuzsanna özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 1373 képviselve Bocsor István által 

2870 50 

Bocsor József 

Bocsor Imre 

Bocsor Zsuzsanna 

kiskorú 

kiskorú 

kiskorú 

Balatonfüred 25 Száka-dűlő nemesi szőlő – 178 

az 1849-ben elhunyt Bocsor József 

gyermekei, közös birtokosok egyenlő 

arányban 

2871 235 Csepeli Lajosné Újhelyi Julianna – Balatonfüred 
 

Száka-dűlő nemesi szőlő – 447   

2872 234 Szabó Pálné Újhelyi Lídia – Balatonfüred 
 

Száka-dűlő nemesi szőlő – 448   

2873 201 Csete Mózesné Varjas Julianna – Balatonfüred 144 Száka-dűlő nemesi szőlő – 103 képviselve Újhelyi Dániel által 

2874 721 

Csepeli Józsefné Csizmazia Zsuzsanna 

Bocsor József 

Bocsor Imre 

Bocsor Zsuzsanna 

 

kiskorú 

kiskorú 

kiskorú 

Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 344 

- képviselve Csepeli József által 

- néhai Bocsor József (†1849) özvegye 

és gyermekei 
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2875 158 
Varga Lajos 

Varga Gábor 

kiskorú 

kiskorú 
Balatonfüred 131 Száka-dűlő nemesi szőlő – 943 

- az elhunyt anyjuk, Somogyi Lídia 

(†1852) örökösei 

- közös birtokosok egyenlő arányban 

- képviselve apjuk, Varga Lajos által 

2876 153 Varga Imréné Somogyi Julianna – Balatonfüred 127 Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 915 képviselve Varga Imre által 

2877 
224, 

279 

Somogyi Istvánné Somogyi Lídia 

Somogyi Péter 

felesége, Somogyi Julianna 

Bedegi Pálné Somogyi Julianna örökösei 

özvegy 

földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 932 

- az elhunyt Somogyi István (†1849) 

özvegye és gyermekei 

- az elhunyt Bedegi Pálné Somogyi 

Julianna (†1861) hagyatéka 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2878 279 Somogyi Istvánné Somogyi Lídia özvegy Balatonfüred 171 Száka-dűlő nemesi szőlő – 473 képviselve Somogyi Péter által 

2879 276 
Somogyi Imre (id.) 

felesége, Sebestyén Zsófia 
földműves Balatonfüred 174 Száka-dűlő nemesi szőlő – 474   

2880 338 Varga Antalné Somogyi Lídia özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő, pince – 262 
a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2881 339 Varga Gáborné Somogyi Sára – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 202 

- képviselve Varga Gábor által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2882 461 Bozzai Károly nőtlen katona – – Száka-dűlő nemesi szőlő – 87 

- képviselve Varga Gábor által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2883 337 Gombás Benjáminné Somogyi Julianna özvegy Szentgál – Száka-dűlő nemesi szőlő – 101 

- képviselve Somogyi Péter által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2884 339 Varga Gáborné Somogyi Sára – Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 204 

- képviselve Varga Gábor által 

- a telekjegyzőkönyvben területi adat 

nélkül 

2885 224 

Somogyi Istvánné Somogyi Lídia 

Somogyi Péter 

felesége, Somogyi Julianna 

Bedegi Pálné Somogyi Julianna örökösei 

özvegy 

földműves Balatonfüred 195 Száka-dűlő nemesi szőlő 1 426 

- az elhunyt Somogyi István (†1849) 

özvegye és gyermekei 

- az elhunyt Bedegi Pálné Somogyi 

Julianna (†1861) hagyatéka 

- közös birtokosok határozatlan arányban 

2886 76 Újhelyi Dániel örökösei – Balatonfüred 52 Száka-dűlő nemesi szőlő – 744 
1855-ben elhunyt, képviselve Somogyi 

Péter által 

2887 572 Újhelyi Pálné Újhelyi Zsuzsanna özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő – 770   
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2888 320 
Komáromi Károly 

Komáromi Zsuzsanna 

kiskorú 

kiskorú 
Balatonfüred 267 Száka-dűlő nemesi szőlő – 862 

- közös birtokosok egyenlő arányban 

- képviselve Varga Gábor által 

2889 572 Újhelyi Pálné Újhelyi Zsuzsanna özvegy Balatonfüred – Száka-dűlő nemesi szőlő, pince 1 172   

3047 172 
Somogyi Zsigmond (id.) 

felesége, Somogyi Lídia 
nemes Balatonfüred 

212, 213, 

275 

Varga-szállás, 

Nagymező-

dűlő 

nemesi szántóföld 3 1319   

3048 273 Somogyi Károlyné Nagy Erzsébet özvegy Balatonfüred 175, 214 

Varga-szállás, 

Nagymező-

dűlő 

nemesi szántóföld 3 1319 képviselve Somogyi Zsigmond által 

3049 172 
Somogyi Zsigmond (id.) 

felesége, Somogyi Lídia 
nemes Balatonfüred 

212, 213, 

275 

Nagymező-

dűlő 
nemesi 

erdő, legelő, 

rét, 

malom 

55 456   

3050 1 Balatonfüred község – Balatonfüred – 

Bocsár, 

Nagymező-

dűlő 

községi kőfejtő 1 800   

3051 273 Somogyi Károlyné Nagy Erzsébet özvegy Balatonfüred 175, 214 
Nagymező-

dűlő 
nemesi erdő, legelő 26 796 képviselve Somogyi Zsigmond által 

3052 190 
Somogyi (Imre) Zsigmond 

felesége, Tamás Zsófia 
nemes Balatonfüred 177 

Nagymező-

dűlő 
nemesi erdő, legelő 15 532   

3053 1 Balatonfüred község – Balatonfüred – 

Száka, 

Nagymező-

dűlő 

községi kőfejtő 1 800   

 
3. A Száka-hegy és a Száka-dűlő földrészleti jegyzőkönyve (1922–1923)89 

 A földbirtokos 
A földrészlet 

  
Megjegyzés Helye Művelési ága 

Területe 

Hrsz. Neve Lakhelye Házszáma Birtok 
-arány kat. hold □öl 

5393 Balatonfüred község Balatonfüred 1 1 Száka-dűlő adómentes út – 660   

                                                
89

 MNL VeML VI.103.b Balatonfüred I.B.1. 
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5394 
Somogyi Eszter 

Somogyi Kálmán 
Balatonfüred 170 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő legelő 2 286   

5395 Bertók Gábor (Sipos) Balatonfüred 87 1 Száka-dűlő legelő – 354   

5396 Bertók Gábor (Sipos) Balatonfüred 87 1 Száka-dűlő szőlő – 422   

5397 Kenyeres Pál (Sigei) Balatonfüred 406 1 Száka-dűlő legelő – 384   

5398 Kántor Károly Balatonfüred 307 1 Száka-dűlő szántóföld – 389   

5399 Kántor Károly Balatonfüred 307 1 Száka-dűlő szőlő – 373   

5400 Kenyeres Pál (Sigei) Balatonfüred 406 1 Száka-dűlő szőlő – 427   

5401 Tót Imre Balatonfüred – (177) 1 Száka-dűlő szőlő – 562   

5402 Tót Imre Balatonfüred – (177) 1 Száka-dűlő szántóföld – 286   

5403 Pálfi Pál Balatonfüred 28 1 Száka-dűlő szőlő – 716   

5404 Pálfi Pál Balatonfüred 28 1 Száka-dűlő rét, legelő, gazdasági épület 1 165   

5405 Varga János Balatonfüred 234 1 Száka-dűlő legelő – 1303   

5406 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő szőlő – 156   

5407 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő szőlő – 870   

5408 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő szántóföld 1 1493   
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5409 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő rét, gazdasági épület – 198   

5410 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő erdő – 657   

5411 

Horvát Andrásné Tobak Julianna 

Horvát Jolán 

Horvát Karolin 

Horvát Lajos 

Balatonfüred 287 

3/6 

1/6 

1/6 

1/6 

Száka-dűlő legelő – 712   

5412 
Bertók Sándor 

felesége, Bertók Zsuzsanna 
Balatonfüred 69 1 Száka-dűlő erdő – 157   

5413 
Bertók Sándor 

felesége, Bertók Zsuzsanna 
Balatonfüred 69 1 Száka-dűlő legelő – 112   

5414 
Bertók Sándor 

felesége, Bertók Zsuzsanna 
Balatonfüred 69 1 Száka-dűlő szántóföld – 218   

5415 Balatonfüredi református egyház Balatonfüred 379 1 Száka-dűlő szántóföld – 466   

5416 Bertók Pál Balatonfüred 160 1 Száka-dűlő erdő – 277   

5417 Bertók Pál Balatonfüred 160 1 Száka-dűlő szántóföld – 1096   

5418 Bertók Pál Balatonfüred 160 1 Száka-dűlő szőlő – 148   

5419 
Bertók Sándor 

felesége, Bertók Zsuzsanna 
Balatonfüred 69 1 Száka-dűlő szőlő – 447   

5420 Bertók Pál Balatonfüred 160 1 Száka-dűlő rét, út, pince – 117   

5421 Bertók Pál Balatonfüred 160 1 Száka-dűlő szőlő, út – 305   

5422 Karácsony Sándor Balatonfüred 301 1 Száka-dűlő adómentes út – 76   

5423 Karácsony Sándor Balatonfüred 301 1 Száka-dűlő szőlő, pince – 796   
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5424 Nagy Lajos Balatonfüred – 1 Száka-dűlő szőlő – 668   

5425 Nagy Lajos Balatonfüred – 1 Száka-dűlő szőlő, út – 1107   

5426 Nagy Lajos Balatonfüred – 1 Száka-dűlő rét, pince – 130   

5427 Pálfi Józsefné Szabó Anna Balatonfüred – (232) 1 Száka-dűlő rét, pince – 81   

5428 Pálfi Józsefné Szabó Anna Balatonfüred – (232) 1 Száka-dűlő erdő – 187   

5429 Pálfi Józsefné Szabó Anna Balatonfüred – (232) 1 Száka-dűlő szőlő – 1258   

5430 Király Imre Balatonfüred 215 1 Száka-dűlő szőlő – 518   

5431 Domján Ferenc Balatonfüred 401/a 1 Száka-dűlő adómentes kőbánya – 122   

5432 Domján Ferenc Balatonfüred 401/a 1 Száka-dűlő szőlő, pince – 450   

5433 Tósoki Károly Balatonarács – 1 Száka-dűlő legelő, pince – 89   

5434 Tósoki Károly Balatonarács – 1 Száka-dűlő szőlő – 255   

5435 Tósoki Károly Balatonarács – 1 Száka-dűlő szántóföld – 311   

5436 Gyimóti Sándor Balatonfüred 335 1 Száka-dűlő szőlő, legelő – 608 Gyimóti Sándor fia 

5437 Bertók Dániel Balatonfüred 262 1 Száka-dűlő szőlő, legelő – 375   

5438 
Marton Karolin 

Marton Lajos 
Balatonfüred 63 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő rét – 120   

5439 
Marton Karolin 

Marton Lajos 
Balatonfüred 63 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szántóföld, erdő – 404   

5440 
Újhelyi Lajos 

felesége, Varga Eszter 
Balatonfüred 321 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szőlő, erdő – 453   

5441 Bertók József (Esztergályos) Balatonfüred 59 1 Száka-dűlő rét, legelő – 167   

5442 Bertók József (Esztergályos) Balatonfüred 59 1 Száka-dűlő szőlő – 682   

5443 Bertók József (Esztergályos) Balatonfüred 59 1 Száka-dűlő erdő – 135   
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5444 Darab József örökösei Balatonfüred 30 1 Száka-dűlő szántóföld – 943   

5445 Csete Gábor Balatonfüred 189 1 Száka-dűlő kert, erdő – 142   

5446 Vörös Imre Balatonszőlős – 1 Száka-dűlő rét – 68   

5447 Vörös Imre Balatonszőlős – 1 Száka-dűlő szőlő – 70   

5448 
Antmann József 

felesége, Fehéri Erzsébet 
Balatonfüred 266 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szőlő – 490   

5449 
Antmann József 

felesége, Fehéri Erzsébet 
Balatonfüred 266 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szántóföld – 142   

5450 
Antmann József 

felesége, Fehéri Erzsébet 
Balatonfüred 266 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő legelő – 104   

5451 Újhelyi Gábor Balatonfüred 327 1 Száka-dűlő szántóföld, legelő – 589   

5452 Pék Mária Balatonfüred – (232) 1 Száka-dűlő szőlő, erdő – 219   

5453 Szabó Imre Balatonfüred 331 1 Száka-dűlő kert, erdő – 86   

5454 Szabó Imre Balatonfüred 331 1 Száka-dűlő szántóföld, legelő – 169   

5455 
Marton Karolin 

Marton Lajos 
Balatonfüred 63 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szántóföld, erdő – 342   

5456 Bocsor Sándor Balatonfüred 195 1 Száka-dűlő legelő – 61   

5457 Bocsor Sándor Balatonfüred 195 1 Száka-dűlő szőlő – 623   

5458 Bocsor Sándor Balatonfüred 195 1 Száka-dűlő erdő – 132   

5459 Sörös Lajosné Török Rozália (özvegy) Balatonfüred – (204) 1 Száka-dűlő erdő – 79   

5460 Sörös Lajosné Török Rozália (özvegy) Balatonfüred – (204) 1 Száka-dűlő szőlő, legelő – 296   

5461 Bocsor Lajos Balatonfüred 400 1 Száka-dűlő szántóföld – 464   

5462 Bocsor Lajos Balatonfüred 400 1 Száka-dűlő erdő – 112   
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5463 Csete Gábor Balatonfüred 189 1 Száka-dűlő szőlő – 130   

5464 Csete Gábor Balatonfüred 189 1 Száka-dűlő legelő – 245   

5465 Csete Gábor Balatonfüred 189 1 Száka-dűlő erdő – 651   

5466 Balatonfüred község Balatonfüred 1 1 Száka-dűlő adómentes út – 115   

5467 Blum Lőrinc Balatonfüred 289 1 Száka-dűlő szántóföld, erdő – 386   

5468 Blum Lőrinc Balatonfüred 289 1 Száka-dűlő szőlő – 995   

5469 Blum Lőrinc Balatonfüred 289 1 Száka-dűlő legelő – 170   

5470 Zsoldos József Balatonfüred 175 1 Száka-dűlő szántóföld – 494   

5471 Zsoldos József Balatonfüred 175 1 Száka-dűlő legelő, pince – 217   

5472 Zsoldos József Balatonfüred 175 1 Száka-dűlő szőlő – 806   

5473 
Sánta Károly 

felesége, Tamás Rozália 
Balatonfüred 394 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő rét – 152   

5474 
Sánta Károly 

felesége, Tamás Rozália 
Balatonfüred 394 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szántóföld, legelő – 654   

5475 
Sánta Károly 

felesége, Tamás Rozália 
Balatonfüred 394 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szőlő – 1225   

5476 
Sánta Károly 

felesége, Tamás Rozália 
Balatonfüred 394 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő erdő – 277   

5477 Pék Mária Balatonfüred – (232) 1 Száka-dűlő szőlő, erdő, legelő – 241   

5478 Varga Zsigmondné Siskei Julianna Balatonfüred 310 1 Száka-dűlő szántóföld, legelő – 59   

5479 Varga Zsigmondné Siskei Julianna Balatonfüred 310 1 Száka-dűlő szőlő – 55   

5480 Varga Zsigmondné Siskei Julianna Balatonfüred 310 1 Száka-dűlő rét, erdő – 116   

5481 Torma Imre Balatonfüred 288 1 Száka-dűlő szántóföld, legelő – 596   
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5482 Torma Imre Balatonfüred 288 1 Száka-dűlő szőlő – 356   

5483 Torma Imre Balatonfüred 288 1 Száka-dűlő szántóföld, erdő – 132   

5484 Vég József Balatonfüred 299 1 Száka-dűlő szőlő, erdő – 906   

5485 Vég József Balatonfüred 299 1 Száka-dűlő szántóföld, legelő – 180   

5486 Ferenci Gyula Balatonfüred – (6) 1 Száka-dűlő legelő – 560   

5487 Ferenci Gyula Balatonfüred – (6) 1 Száka-dűlő erdő – 170   

5488 Újhelyi Lászlóné Vörös Zsuzsanna Balatonfüred – (257) 1 Száka-dűlő erdő – 132   

5489 Újhelyi Lászlóné Vörös Zsuzsanna Balatonfüred – (257) 1 Száka-dűlő legelő – 679   

5490 Komjáti Imre Balatonfüred 387 1 Száka-dűlő legelő – 479   

5491 Kutasi Ferenc Balatonfüred 334 1 Száka-dűlő rét – 109   

5492 Kutasi Ferenc Balatonfüred 334 1 Száka-dűlő szőlő – 331   

5493 Mészáros Károly Balatonfüred 255 1 Száka-dűlő legelő 1 170   

5494 Nagy Károlyné Farkas Zsuzsanna Balatonfüred 260 1 Száka-dűlő erdő – 606   

5495 Nagy Károlyné Farkas Zsuzsanna Balatonfüred 260 1 Száka-dűlő szőlő – 985   

5496 
Payer Lajos 

felesége, Zsoldos Terézia 
Balatonfüred 304 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szőlő – 561   

5497 
Payer Lajos 

felesége, Zsoldos Terézia 
Balatonfüred 304 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő erdő – 759   

5498 Kungl Rajmond örökösei Balatonfüred – (386) 1 Száka-dűlő erdő – 430   

5499 Kungl Rajmond örökösei Balatonfüred – (386) 1 Száka-dűlő legelő – 508   

5500 
Payer Lajos 

felesége, Zsoldos Terézia 
Balatonfüred 304 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő szőlő – 263   
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5501 
Payer Lajos 

felesége, Zsoldos Terézia 
Balatonfüred 304 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő erdő, legelő – 203   

5502 Gyenis Gábor (Csizmadia) Balatonfüred 294 1 Száka-dűlő erdő – 554   

5503 Horvát Zsigmond Balatonfüred 227 1 Száka-dűlő erdő – 1056 Horvát Zsigmond fia 

5504 
Dicenti Dezsőné Somogyi Amália 

Györfi Lászlóné Somogyi Angyalka 
Balatonfüred 

484 

487 

1/2 

1/2 
Száka-dűlő erdő – 982   

5505 

Kasza Pálné Varga Mária 

Úrhegyi Jenőné Varga Ella 

Varga Kamilla 

Varga Sándor 

Balatonfüred 

– (496) 

– (496) 

52 

52 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

Száka-dűlő legelő 1 845   

5506 

Kasza Pálné Varga Mária 

Úrhegyi Jenőné Varga Ella 

Varga Kamilla 

Varga Sándor 

Balatonfüred 

– (496) 

– (496) 

52 

52 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

Száka-dűlő erdő 2 237   

5655 Ihász Józsefné Bernát Mária Balatonfüred 60 1 Varga-szállás erdő 12 395   

5656 Ihász Józsefné Bernát Mária Balatonfüred 60 1 Varga-szállás erdő 1 68   

5657 Balatonfüredi volt úrbéres telkes gazdák Balatonfüred – 1 Varga-szállás erdő – 1128   

5658 Balatonfüredi volt úrbéres telkes gazdák Balatonfüred – 1 Varga-szállás erdő – 1380   

5659 Balatonfüred község Balatonfüred 1 1 Varga-szállás adómentes út – 147   

5660 Balatonfüred község Balatonfüred 1 1 Varga-szállás adómentes út – 862   

5661 Ihász Józsefné Bernát Mária Balatonfüred 60 1 Varga-szállás erdő, út, árok 25 460   

5662 
Róka Gábor 

Róka Lajos 
Balatonfüred 

247 

143 

1/2 

1/2 
Varga-szállás erdő 14 1063   

5665 Horvát Zsigmond Balatonfüred 227 1 Nagymező-dűlő erdő 10 588 Horvát Zsigmond fia 

5666 Balatonfüred község Balatonfüred 1 1 Nagymező-dűlő adómentes kőbánya 1 800   

5668 Szlávi Mór Balatonfüred 448 1 Nagymező-dűlő erdő 5 545  



Levéltári források 
 

MNL VeML Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 
VI.103.b Balatonfüred I.A.2. A 15. számú szombathelyi és a 19. számú pápai földmérési 

felügyelőségek iratai. Veszprém megye 1950 utáni 
területére vonatkozó műszaki munkarészek. Balatonfüred. 
Parzellen Protokoll (1858). 

VI.103.b Balatonfüred I.B.1. Ua. Földrészleti jegyzőkönyv (1922–1923). 
VI.103.b Balatonfüred I.B.2. Ua. Földrészleti jegyzőkönyv (1940). 
VII.1.b A Veszprémi Törvényszék iratai. Úrbéri törvényszéki 

iratok. Balatonfüred úrbéri törvényszéki iratai. 
VII.2.b.bb A Balatonfüredi Járásbíróság iratai. Telekkönyvi iratok. 

Telekjegyzőkönyvek. Balatonfüred telekjegyzőkönyvei. 
VII.2.b.dd Ua. Telekkönyvi és kataszteri segédletek. Balatonfüred 

telekkönyvi segédletei. 
XII.4.a Cap. 30. Nr. 5. A Szent Benedek rend Tihanyi Apátságának levéltára. Acta 

Abbatiae Tichoniensis (Történelmi levéltár). Balatonfüred 
funduális könyve (1828). 

XV.11.a Térképgyűjtemény. Kéziratos térképek. Balatonfüred 
telekjegyzőkönyves térképei (1863). 

XV.11.a T 370 Ua. A balatonfüredi erdők határrajza (1833). 
XV.11.b Ua. Kataszteri térképek. Balatonfüred kataszteri 

birtokvázlata (1858). 
XV.11.b SzB 2/3. Ua. Balatonfüred 1940–1941. évi nyilvántartási térképei; 

Balatonfüred 1979–1987 közötti földhivatali térképei. 
MNL ZML Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 

IV.1.e Fasc.1. 2. jegyzőkönyv Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Nemességi 
ügyek. Balatonfüred nemességvizsgálati jegyzőkönyve 
(1715). 

IV.1.e Fasc.1. 7. jegyzőkönyv Ua. Alsóörs nemességvizsgálati jegyzőkönyve (1727). 
IV.1.e Ua. A Tapolcai járás nemeseinek összeírása (1845). 

PBFL Tihany OSB Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára. Tihanyi 
Apátság középkori állománya. 

1211 (208373) A tihanyi bencés apátság birtokainak 1211. évi összeírása. 
1231 IX 04 (208374) A tihanyi bencés apátság birtokainak 1231. szeptember 4-

én kelt határleírása. 
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