
ZALAEGERSZEG LEGRÉGIBB FORRÁSA 

600 éve, 1381. augusztus 24-én, a Zalavári Konvent által kiállított latin nyelvű 
oklevélben említették először a Zalaegerszeg melletti Aranyoskút-forrást, amely az 
alsóerdői parkerdő délnyugati sarkánál a Nagylengyel felé vezető úttól 400 m-re 
fekszik (Íj. A Zala megyei Levéltárnak ez a legrégebbi oklevele, melyben a város 
neve szerepel, ugyanis a legrégebbi a megyén kívül található (2). 

A besenyői „Beseneu" nemesek elszántottak egy földdarabot az egerszegi királyi 
falu határából „villám regálém Egurzeg", és ezt I. Lajos király a nádor előtti 
perben szerezte vissza. Erzsébet királynő utasítására augusztus 17-én tartották meg 
a határjárást és a beiktatást, a Zalavári Konvent — mint hiteles hely — kikül
döttjei jelenlétében. Augusztus 24-én foglalták írásba a határjárás eredményét Za-
lavárott (3). 

Számunkra a határjárás a legfontosabb, mert ebben szerepel az Aranyoskút-for-
rás: „inde descendendo ad fontem Aranyaskuta vocatum", mely magyarul így hang
zik: onnét leszállva Aranyoskát nevű forráshoz (4). Későbbi határjárásokban is 
sokszor említik nevét. 

A forrás használata folyamatos az őskortól napjainkig. Őskori, bronzkori, nép
vándorlás kori, római, Árpád-kori és XV—XIX. sz.-i cserépedénydarabok kerültek elő 
1980—81-ben a forrás felújításakor (6). 

Érdemes felsorolni Zalaegerszeg akkori déli és nyugati határán levő földrajzi 
neveket: 

„Beseneu" = Zalabesenyő, 
„Vanuchka" = Válicka, 
„Vluesfalua" = ölyvesfalva, 
„magnam viam de Egurzeg in Nog-Bok" = nagy út Egerszegről Nagy Bak felé 
„Aranyaskuta" = Aranyoskút, 
„aliam magnam viam de Kukunyes in Egurzeg" = másik nagy út Kökényesmind-» 

szentről Egerszegre, 
„Bikfeu" = valószínűleg bükkös tető, 
„Bozyta" = Bazita, 
„Ebergen" = Ebergény (6). 

Ez a határ később sem változott, láthatók a határhalmok, határsáncok és csak 
e községek Zalaegerszeghez történő csatolásakor szűntek meg hivatalosan. Régi 
szokás volt, hogy minden évben húsvétkor, nagyszombat éjjelén, nagy zajjal végig
járták ezt a határt. Ez a hagyományos „húsvéti határjárás" (7). 

A latin nyelvű oklevélben több magyar nyelvű szót találunk: 

Öiyvesfalu „Vluesfalue" (Elyvesfalu), 
kut „ranyaskuta", 
kökény „Kukunyes", 
bükk „Bikfeu", 
kis „Kis-Beseneu", 
nagy „Nog-Bok". 

Erdészettörténeti szempontból különösen érdekes a határjárás, mert következ
tetni tudunk az akkori faállományra. A határjárás alkalmával ugyanis gyakran 
jelölte^ meg fákat, tettek jelet a fákra, vagy fák mellé emeltek határhalmot (8). 
Már az előző, XIII. sz.-ban, 22 olyan határjárást ismerünk a megyében, amelyben 
találunk erdővel kapcsolatos neveket (9). 

A most idézett oklevélben előfordul a: 

tölgyfa kétszer „ilicis", 
cserfa kétszer „quercu, quercum" (10), 
hársfa négyszer „tilie", 
vadkörte háromszor „piri silvestris", 
diófa háromszor „nucis", 
bükkfa kétszer „fagum, Bikfeu" (a Bikfeu valószínű bükkös tetőt jelent), 
cseresznyefa egyszer „cerasi", 
szelídgesztenye egyszer „castanee", 
kökény egyszer „Kukunyes" helynévben (11), 
égerfa egyszer „Egurzeg" helynévben (12j. 



Aranyoskúti forrás (Fotó: Szakács László) 

Még a fa minőségére is találunk utalást: 

öreg fa „antique . . . silvestris", 
nagy fa „arbore . . . magna silvestris", 
cserjés „quedam virgulta". 

A faállomány valószínű elegyes tölgyes-bükkös volt, ami azóta sem változott. 
Feltűnő a vadkörte és a hárs nagyobb elterjedése. Ügy látszik, elődeink jobban 
kedvelték ezt a két szép és hasznos fát. 

Az ölyv madár gyakori előfordulását mutatja az Ölyvesfalva helynév „Vlues-
falue" = Elyvesfalva (13). 

Az aranyoskúti forrást a városi tanács 1971-ben emléktáblával jelölte meg, 
természetvédelmi területté nyilvánították. Az elhanyagolt forrást és környékét 
1980—81-ben a Zalaegerszeg—nekeresdi erdészet és a Principális és Felső-zala menti 
Vízügyi Társulás dolgozói az erdőfelügyelőség tervei alapján újjávarázsolták. Ma 
Zalaegerszeg egyik legszebb és leglátogatottabb kirándulóhelye lett a gyönyörű 
környezetben levő 600 éves forrás. 
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