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A balatonmelléki mezőváros királyi birtok volt, az alapítás során lett a barátoké.  

DEDEK Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Bp., 1889. 140. 
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NÉMETH Péter: A városlődi karthauzi kolostor története és régészeti  

      emlékanyaga I. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19–20 1993.  

 Német Péter A városlődi Karthauzi kolostor.pdf 

      377. Az 1531 és 1549 közötti dica összeírásokból is látszik, hogy a török   

      már végigpusztította a területet, így sok puszta telek volt a településen.   

      Ennek ellenére 1549-ben is a jelentős birtokok közé tartozott, mivel a   

      lövöldiek tulajdonában volt 30 porta, 18 zsellér 14 újonnan létesült  

      jobbágytelek is.1553-ban viszont a karthauziak egykori birtokai után már a   

      veszprémi püspök fizeti az adót, mint tulajdonos.  

 

PÁKAY Zsolt: Adalékok a tapolcai és sümegi járás török kori történetéhez a  

      rovásadó-összeírások alapján (1531–1696). Veszprém Megyei Múzeumok  

      Közleményei (1984) 233–271. 248– 249. oldal. Korábban is szerepelnek,  

      1522. évi számadás:  

 

KREDICS László – MADARÁSZ Lajos – SOLYMOSI László: A  

      veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Veszprém, 1997. 237. 

 

MAKSAY Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. 

      Bp., 1990. 978.  

 

Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi 

IX. Vol. 5. (Budae, 1834.) 244. oldal. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Codex_Diploma

ticus_Tom_9_vol_5/?pg=278&layout=s 

 

CXIV.  

An. C/i. 1378. ldem Ludouicus num Iudices ac villici de Bars accepto secum 

vno Iudice Nobilium, absque regiis litteris actwn maioris potentiae in 

possessione Forgachiorum Korosanfold perpetrauerint, per conuentum de Gron 

requiri iubet.  

Ludouicus, rex Hungariae, Polon. Dalmat. etc. fidelibus suis Conuentui 

Ecclesiae Sancti Benedicti de iuxta Gron salutem et gratiam. Dicitur nobis in 

personis Andreae, Ioannis et Blasii, dictorum Forgach, et Iohannis, filii Andreae, 
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dicti Hegeus de Kozmal, quod his proximis diebus praecedentibus Kosa, filius 

Lachk, ac Pelrus^ fillus Theodori, Iudices et villici, nec non Anglus etBlasius,- 

filius Pynlhe, et vniuersi hospites et ciues de Bors receptis secum vnum ex ludi-

cibus Nobilium de Comitatu de Bors absque litteris Regiis ad possessionem 

eorumdem Nobilium Korosanfeuld vocatam, ad praedictam possessionem eorum 

Cozmal nuncupatam pertinentem accesissent, quosdam Iobbagiones eorum 

verberassent et verberari fecissent, duos vero eiusdem Iobbagiones captiuando, 

captiuosque nec non duo aratra cum septem equis suis, et aliis attinentiis 

abduxissent et abduci fecissent. et inter ipsos duos Iobbagiones in captiuitate 

ipsorum tenerent, ac dict.Os septem apud se conseruarent, propria eorum 

potentia mediante; super quo ficlelitati vestrae firmiter praecipiendo mandamus, 

quatenus Vestrum mittatis hominem pro lestimonio fide dignum, quo praesente 

Iohannes, filius Pobor de Gyurud, vel Martinus de Morus, aut Iohannes de 

Zelezen, aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus — — palam vel 

occulte diligenter invesligando sciat et inquirat de ppraemissis meram et 

omnimodam veritatem , et tandem prout vobis veritas praemissorum constiterit 

nobis fideliter rescribatis. Datum Budae feria secunda proxima post festum 

exaltationis Sanctae Crucis Anno Domini M. CCC. LXXVIII."  

Ex archivo CC. Forgacli. 

 

 


