
Bátorkő és Palota 
A várpalotai vár építési korszakai II. 

Első közleményünkben beszámoltunk a Kont család 
1350 és 1397 közötti időben épült palotaegyüttesének 
részleges feltárásáról az Újlakiak 1440 és 1445 között 
épített palotai várában.1 A Palota helynév, amely nyil
vánvalóan az elmúlt évtized során föltárt gótikus palo
tától ered, csak 1397-től fordul elő írott forrásainkban, 
tehát várunk helytörténeti előzményeit más név alatt 
kell keresnünk.2 Minthogy a XV. század közepén kor
szerű, szabályos, belsőtornyos formában kiépített palotai 
vár mind a birtokviszonyok, mindpedig a hadtörténeti 
topográfia szempontjából Bátorkő várának örökébe lép, 
Várpalota helytörténeti előzményét az a terület kell, 
hogy képezze, amelyen Bátorkő vára áll.3 

Bátorkő helyét Károly Róbert 1326. évi oklevele 
nevezi meg, mégpedig Tykolfeldeu birtok gyanánt. En
nek a birtoknak az a fele kerül ekkor csereképpen 
királyi kézre, melyen maga a vár is áll. Az is kiderül 
az oklevélből, hogy Csák István fiai, Péter és István 
ezt a birtokot vásárlás útján szerezték, s most több 
más örökölt és vásárolt várukkal, birtokukkal, rész
birtokukkal, falujukkal és földjükkel együtt adják cse
rébe a királynak.4 Tikolföldének nevezik tehát azt a te
rületet, ahol Bátorkő vára áll. 1326-ban ez már csak 
félbirtok, s nem sokkal korábban került a Csákok 
kezére, hiszen maguk a vásárlók adják tovább. Ezt 
a nevet követjük most nyomon, hogy a vár és a birtok 
helyét, illetve utóbbi kiterjedését meghatározhassuk. 

Tikolfölde első említésével 1271-ben találkozunk, még
pedig a Szalók nemzetség osztozkodó iratában. Ekkor 
tudniillik Szalók nembeli Heym cornes fiai, Heym mes
ter, Péter és Pál fölosztják Veszprém megye különböző 
részein fekvő birtokaikat. Itt szerepel a fölsorolásban 
medietas terre eourum de terra Tjkoul cum medietate 
silue Varad dicte existentis supra Scenel, tehát magyarul 
a Szénhely fölötti Tikolfölde birtok fele a Várad erdő 
felével. Ezt a részt Heym mester kapja.5 Az itt említett 
helynevek közül a terra Tjkoul egyszerű latin fordítása 
a Tikolföldének. A silva Várad, mint alább látni fogjuk, 
a Tikolföldét borító erdő neve, topográfiailag tehát 
azzal azonosnak vehető. Végül Scenel, amely Tikolfölde 
alatt fekszik, nem más, mint a középkori Széhely (Szén
hely) község, melyet 1240-től — 1579-ig emlegetnek 
írott forrásaink.6 A község egyenesen záródó szentély
ben végződő templomának és kőből épült csontházának 
maradványait 1935-ben, a 8-as számú veszprémi műút 
építése kapcsán Faller Jenő és Rhé Gyula a 23,675 
méternél figyelte meg.7 Ezt a területet, mely a település 

délnyugati határán fekszik, ma Loncsosnak hívják, 
de él még a Széhel elnevezés is.8 

Veszprém megye régészeti topográfiájában legújab
ban teljesen indokolatlanul osztják ketté a területet, 
s azonosítják a templomot is magába foglaló északi 
részét Tikollal, hiszen egyetlenegy adatunk sincs arra, 
hogy Tikol nevű község létezett volna s annak temploma 
lett volna. Ezzel szemben már az eddigiekből is látjuk, 
hogy Tikolfölde erdőbirtok volt, a Szalók nemzetség 
osztozkodásáról fennmaradt másik oklevél pedig azt is 
lehetővé teszi, hogy elhelyezzük és körülhatároljuk ezt 
az erdőbirtokot. 

Heym cornes fiai imént ismertetett oklevelükben már 
csak félbirtok fölött osztozkodnak. Az egységes birto
kot előzetesen, de ugyanebben az évben egyrészt Heym 
comes fiai, másrészt Ont mester között osztják föl. 
Ebben a másik oklevélben a Tikolfölde a Várad erdővel 
kifejezést egyszerűen a Várad erdő megnevezés helyette
síti. Minthogy egyébként a felosztásra kerülő Szalók-
birtokok részletekbe bocsátkozó leírásával van dolgunk, 
a Tikol név elhagyása azt jelenti, hogy a Várad erdő 
elnevezés azt fölöslegessé tette, tehát a két megjelölés 
ennek a meggondolásnak az alapján is ugyanarra a terü
letre vonatkozik. Lássuk azonban, hogyan osztották 
ketté az eddig egységes birtoktestet. így szól az okmány 
szövege : 

Siluam eorum Warad uocatam existentem supra Zenei 
taliter diuiserunt, quod medietas eiusdem silue a parte 
orientis cesset in porcione Onth supradicti, alia medie
tate eiusdem silue magistro Heym et suis fratribus 
rémanente, cuius silue prima meta est a parte ville 
Chuz in latere montis Monorovkerek nominati, a qua 
meta in medio eiusdem silue per multas metas perueni-
tur ad vallem Warad in qua est meta, et in eadem 
valle parumper curritur ad partem orientis ubi sunt 
due mete, a quibus postmodum reflectitur ad metas 
finales existentes a parte meridionali iuxta terminos 
terra Scenel.9 

A Várad erdő tehát itt is Szénhely fölött van (és 
nem Tikol fölött, hiszen mint láttuk, ez utóbbi hasonló
képpen Szénhely fölött terül el, sőt, már az eddigiek 
alapján is nyilvánvaló, hogy magával a Várad erdővel 
azonos). A kettéosztásnál Heym mesternek és fivéreinek 
a nyugati rész jut, tehát föntebb ismertetett másik ok
levelünkben erről a feléről volt szó. Nagyszerűen ki
világlik a kettéosztásnál leírt határvonal vezetéséből 
az erdőbirtok észak-déli kiterjedése. A határ értelem
szerűen a Várad erdő észak—déli tengelye, mely északon 
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Csősz falutól indul. Az első határjelet egy bizonyos 
Monorovkerek nevű hegy oldalában helyezték el. Innen 
kezdve sok határjelet helyeztek el az erdő középvonalá
ban, míg a Várad völgybe nem értek. Itt is van határkő. 
Innen kelet felé fordulva a völgyben magában még 
két határjelet helyeztek el, az utolsókat pedig déli irány
ban, egészen Szénhely földjének határáig. 

Fordítsuk le fenti határleírás elnevezéseit mai földrajzi 
neveink nyelvére. Chuz (Csősz) falu a mai Csőszpuszta, 
amely jelenleg a zirci járásban fekvő Tés község határá
hoz tartozik.10 A Monorovkerek két névszóból összetett 
tulajdonnév. Első tagja, melyet monorunak vagy mo
nyomnak ejthetünk, tojás alakút, oválist jelent.11 Az ösz-
szetétel második tagja erdőt jelent.12 A leírásból ki
következtethető helyen emelkedő, 469 méteres tenger
szint fölötti magasságú hegyet ma Várberek csúcsnak 
nevezik. Innen továbbhaladva dél felé, mégpedig a leg
nagyobb valószínűséggel a Bükkfakút-árokban, sok ha
tárjelet hátrahagyva itt az erdőben, a Várad völgybe 
jutottak. A Váradvölgy, már csak a továbbhaladás ke
leti, majd délre forduló irányát és a völgytorkolat Szén
hellyel határos elhelyezkedését véve is figyelembe, az el
nevezés azonosságáról nem beszélve, csakis a mai Vár
völgy lehet.13 

Ez tehát Tikolfölde észak—déli tengelye. Hossza elég 
tekintélyes, ebből is látható, hogy nem lakott terület, 
hanem erdőbirtok. Mégis, noha ma is a keleti Bakony 
erdőségei borítják, az erdő kiterjedése és határa a XIII. 
század óta módosult, területe minden bizonnyal csök
kent. Ezért szükséges, hogy a környező középkori tele
pülések segítségével megkíséreljük nagyjából körülhatá
rolni területünket. 

A kettéosztás határvonalának északi és déli végződé
sénél ismerjük már az eddigiekből is a szomszédos 
községeket: északon Csősz, délen Szénhely. A kettő 
egymástól számított távolsága légvonalban durván tíz 
kilométer. Megközelítően ez tehát Tikolfölde észak
déli kiterjedése. Ne elégedjünk meg ennyivel, hanem 
induljunk el, mondjuk, Szénhelytől nyugat felé, s kö
vessük nyomon az erdőbirtokkal határos településeket. 

A Szénhellyel nyugat felől szomszédos Lovas köz
ségre, majd ezzel délnyugat felől határos Ösküre vo
natkozóan Kont Miklós nádor 1356. évi oklevelében 
olvasunk. Eszerint Kont Miklós a veszprémi káptalantól 
évi hat pensáért örökbérletbe kapja a fehérvári káptalan 
Lowos, más néven Tykolylese és Ews, valamint a saját 
Zynil nevű birtoka közé zárt Veszprém megyei Lowos 
prediumban levő részét.14 A szóban forgó Lovas predium 
tehát középen fekszik, s Tykolylese másként ugyancsak 
Lovas, Öskü és Szénhely fogják közre, ezek tehát ér
telemszerűen egymással is határosak.15 Lovas predium, 
mint a fehérvári káptalan egy 1399-ben kelt okleveléből 
kitűnik, Bántával azonos, tehát Szénhelytől nyugatra, 

2. Bátorkői romos várfalrészlet. (Szerző felvétele, 1969.) 
2. Teilansicht der verfallenen Festungsmauer von Bátorkő (Aufnahme 

des Verfassers 1969). 
2. Murailles délabrées de Bátorkő (photo de l'auteur 1969) 
2. Часть разрушившейся крепостной стены. (Фого автора, 1969). 

1. Bátorkő várának öregtornya. (Szerző felvétele, 1969.) 
1. Der Donjon der Festung Bátorkő (Aufnahme des Verfassers 1969). 
1. Donjon du château fort de Bátorkő (photo de l'auteur, 1969) 
1. Сторожевая вышка баторкёйской крепости (Фото, автора). 



3. Az öregtorony belseje kelet felől. (Szerző felvétele, 1969.) 
3. Das Innere des alten Turmes von östlicher Seite (Aufnahme des Ver

fassers 1969) 
3. L'intérieur du donjon, du côté est (photo de l'auteur, 1969) 
3. Внутренняя часть сторожевой вышки с восточной стороны (Фото 

автора, 1969). 

Öskütől pedig északkeletre fekszik.16 Ma Bántapusztá-
nak hívják. A ma is középkori helyén fekvő Öskü 
délnyugati, valamint Szénhely keleti elhelyezkedéséből 
magából is következik, hogy Tikolülésének valahol észa
kon kellett feküdnie, hogy a másik kettővel együtt 
Lovas, másképp Bánta prediumot közrefoghassa.17 Tikol, 
másképp Várad erdő, ismét másképp Lovas déli határát 
tehát a középtengelytől nyugat felé haladva Szénhely, 
Lovas, másképp Bánta és Öskü jelöli ki. 

Öskü északi határa ma jócskán belenyúlik a Bakonyba, 
s magába foglalja Tikolfölde egy részét is. Öskü terü
letén található a Szalók nemzetség Tikolt birtokló ágá
nak birtokközpontja is. Az 1271-ben a Várad erdőn 
osztozkodó Szalóknembeliek közvetlen leszármazottai 
Ballaiakként is szerepelnek.18 Az 1254-től kezdve sze
replő Ballá helység 1579-ben már lakatlan, az 1690 
körüli urbárium azonban még elhagyott templomáról 
beszél, egy 1802-es térkép pedig föltünteti.19 Felsőballa 
még századunkban is ismeretes mint puszta hely, s mint 
a régi Várpalota-perei országút egyik állomása.20 Két 
romépületet — talán Alsó- és Felsőballa középkori 
templomát — a mai turistatérképek is jelölnek.21 Vár
palotán egy 1696. évi összeírás szerint ekkor is élnek 
Ballaiak, s minden bizonnyal velük függ össze a határ
nevek között föllelhető Ballai föld és Ballai puszta 
elnevezés is.22 Ami a XIII—XV. században kimutatható 
Perét illeti, az nemcsak az imént említett útvonalon 
szerepel Felsőballa után, hanem már az 1802-es térképen 
is annak északi szomszédja. Ma Alsópere és Felsőpere 
néven a zirci járásban fekvő Olaszfalu határához tartozó 
külterületi lakott hely. Alsóperétől keletre fel lehet még 
ismerni a félkörös szentélyű templom alapfalait.23 A Vá
rad erdőből nyugati irányban kifelé igyekvő vándor 
tehát itt talált először emberi településeket. Ez az elmé
leti vonal tehát, amely Ösküt Balián keresztül Perével 
köti össze, Tikolfölde nyugati határának tekinthető. 

Az északi határt ezekután nem lesz nehéz meghúz
nunk: a Perét az erdőbirtok kettéosztásánál kiinduló
pontul vett Csősszel összekötő egyenesben levő két 
Tés, Kistés, a mai Kistés puszta és Egyházastés, a mai 
település vonala szabja meg. Először 1276-ban szereplő 
templomának romjai 1702-ben még láthatók voltak.24 

Tikolfölde keleti felét ugyancsak az erdő szélén épült, 
legtöbb esetben ma már puszta középkori településekkel 
határolhatjuk körül. Csősztől északra a már Fejér megye 
móri járásában fekvő, Bakonycsernye község határához 
tartozó Inotapuszta, az egykori Erdőinota, ettől észak
keletre Nagygyón, majd innen dél-keletnek fordulva 
Kisgyón, majd az ugyanebben a járásban fekvő Isztimér 
község határához tartozó Mellár, majd Bakonykúti köz
ség, amely az 1271. évi osztozkodólevélben szintén sze
repel, mégpedig Kutas név alatt s ma szintén a móri 
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4. Gerendafödém helye az öregtorony északi falában. (Szerző felvétele, 
1969.) 

4. Die Spuren einer Balkendecke in der nördlichen Wand des alten Turmes 
(Aufnahme des Verfassers, 1969) 

4. Place de solive dans la muraille nord du donjon (photo de l'auteur, 
1969) 

4. Балочное перекрытие на северной стене сторожевой вышки. 
(Фото автора, 1969). 

járáshoz tartozik, majd dél-nyugat felé a ma már Vár
palotához tartozó Hajagospuszta és Inota, az egykori 
Molnosinota határolja körül Várad erdő keleti felét. 
Ezen a határon belül nincs középkori falu, de hiszen 
még ma is jobbára erdő borítja a területet.25 Az erdő 
kiterjedése a középkorban értelemszerűen csak nagyobb 
lehetett, s erre adatunk is van 1533-ból. Ekkor Laszki 
Jeromos seregének ostroma elől Móré László kötélen 
ereszkedett le a palotai vár falairól és a közeli erdőbe 
menekült.26 Ugyanígy a két Inota tetemes, mintegy 
tizenöt kilométeres távolsága egymástól arra utal, hogy 
az erdő itt ilyen szélességben terült el, s Malmosinota 
párjának neve Erdőn túli Inota gyanánt értelmezendő. 
Malmosinota, a ma Várpalotához tartozó Inota meg
őrizte középkori templomának egyeneszáródású, bolto
zatos szentélyét.27 Ugyancsak láthatók ma is a kisgyóni 
pusztatemplom romjai.2*3 

Ahogy a Várad erdő észak—déli tengelyét durván tíz 
kilométernek számoltuk, fentiek után ugyanúgy hozzá
vetőlegesen megadhatjuk az erdőbirtok kelet—nyugati 
kiterjedését is: ez a Ballá—Pere vonaltól a Gyón— 
Mellár—-Bakonykúti egyenesig számítva körülbelül ti
zenöt kilométert ad. Ez tehát Tikolfölde hossza. Terü
lete Veszprém megye keleti határán fekszik. Várpalota 
közvetlen szomszédai közül Isztimér, Bakonykúti, Csór 
és Nádasladány ma is Fejér megyéhez tartozik, sőt 
Tnota községet magát is Fejér megyétől csatolták a város
hoz 1951-ben.29 A Fehérvár és Veszprém között félúton 
kialakult város területén fekvő egykori lakott helyek 
közül a jelenlegi Pétfürdő elődje szerepel legkorábban, 
már 1082-ben, írott forrásainkban.30 Pákozd és Veszp
rém között Anonymus is Pétét jelöli meg állomás
helyül.31 Anonymus művéből még csak sejthető, az ugyan 
csak XIII. századi fentebb ismertetett okleveles adatok
ból azonban már a legnagyobb valószínűséggel meg is 
állapítható, hogy városunk területe a Szalók nem
zetség ősi Veszprém megyei szállásterületének a Ba
kony erdőségeivel borított keleti csücskét képezte a Csá
kok nagy Fejér megyei birtoktestének szomszédságá
ban.32 1326-ban tudjuk meg, hogy az egyik félbirtokot 
a Szalókok időközben eladták a szomszédos Fejér me
gyében ősbirtokos Csák nemzetség tagjainak.33 Ennek 
az oklevélnek a tárgya már nem ez, hanem a következő 
lépés: ekkor a Csákok adják Károly Róbertnek cserébe. 
Itt lép be történetünkbe Bátorkő vára, amely Csókakő, 
Várgesztes és Csesznek várával együtt ugyancsak ekkor 
kerül a Csákoktól királyi kézbe. Bátorkő vára ettől 
fogva gyakran szerepel írott forrásainkban, mégpedig 
a török hódoltság koráig ezen a néven, azóta pedig, 
minthogy a XVI. század elején lakatlanná vált vár 
neve az idők folyamán feledésbe merült, a továbbélő 
és nagyobb jelentőségre jutott Palota nevén, amelynek 
határához tartozik ma is, s amelynek várától az el
hagyottságra utaló „Puszta" jelző különbözteti meg.34 

Pusztapalota várának öregtornyából három emelet ma 
is áll, a környező falak romjaival, mégpedig az 1271-ben 
említett Várvölgy középső szakaszán, ott, ahol egy me
rész sziklaorom a völgy vízfolyását majdnem teljes kör 
leírására készteti, s az így összeszűkülő völgyben a Ba-
konynak ezen a részén, a mi Várad erdőnkön keresztül 
vezető út lezárására a legjobb lehetőség nyílt.35 S noha 
ásatás ezen a területen nem folyt, a várat rejtő völgynek 
XIII. századi „Várad völgy" elnevezése aligha utalhat 
másra, mint Pusztapalota elődjére, a „Bátorkő" néven 
először 1326-ban megnevezett vára, amelyet ezen a he
lyen vagy a feltételezhetően itt ősbirtokos Szalók-, vagy 
a vásárló Csák-nemzetség építtetett magának a kiterjedt 
erdőbirtok központjában. Minthogy a birtok kettéosz
tásakor, 1271-ben az osztó határvonal egy szakasza 
éppen a Várvölgyben fut, nem tudjuk teljes bizony
sággal eldönteni, hogy a völgyben álló vár maga melyik 
birtokrész területéhez tartozik, s Tikolföldének melyik 
felével együtt került a Csákok, majd Károly Róbert 
kezére. Csak valószínűsíteni tudjuk mégis, hogy a nyu
gati birtokrészről van szó. Ezt a véleményünket az aláb
biakkal támasztjuk alá: 
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5. Várad erdő (Tikol, Lovas) térképvázlata az írott történeti források 
alapján. 

5. Das Kroki von Várad erdő (Tikol, Lovas) auf Grund von schriftlich 
überlieferten historischen Quellen 

5. Esquisse du plan de Várad erdő („Forêt de la petite place forte", terre 
de Tikol, Lovas), d'après des documents historiques écrits 

5. Варадский лес. (Тиколь, Ловаш), топографический набросок на ос
новании письменных документальных источников. 

1. A Csősztől jövő határvonal a domborzati viszo
nyok következtében legnagyobb valószínűséggel a 
Bükkfakút-árokban vezethetett, s ebben az esetben 
a vártól csaknem egy kilométerrel keletre érte el a 
Várvölgyet, s innen kezdve követte keleti irányban a 
völgyet.36 

2. Amennyiben nem így volt, s az osztóhatár már 
a vártól nyugatra elérte a völgyet, várunk akkor is 
a dél-nyugati oldalból előszökő sziklaormon áll s így, 
ha a határt a völgyfenék képezte, a vár akkor is a nyu
gati birtokrész területére került. 

3. Az 1326. évi oklevél alapján úgy tűnik, hogy a Csá
kok Bátorkővel együtt elsősorban olyan falvakat vásá
roltak, amelyek Tikolfölde nyugati felével voltak hatá
rosak, így Perét és Test. 

Bátorkő vára 1350-ig marad királyi kézen. Ekkor 
Nagy Lajostól Tót (sclaui) Lőrinc mester fiai: Miklós 

pozsonyi ispán és királyi pohárnokmester, Leukus, Ber
talan és leszármazóik kapják meg.37 

Maga az erdőbirtok, Tikol nyugati fele azonban ek
kor, úgy látszik, nem Bátorkő várával együtt cserél 
gazdát, mert 1356-ban a fehérvári káptalan birtokában 
találjuk.38 Ettől függetlenül azonban ugyanebből az ok
levélből kiviláglik Bátorkő új urainak törekvése minél 
több birtok, illetve bérlemény összegyűjtésére a vár 
környékén. Az ekkor kötött bérleti szerződés kapcsán 
a későbbiekben a családnak birtokpere támad a veszp
rémi káptalannal. Erről 1383-ban, 1387-ben és 1399-
ben kelt oklevelekből értesülünk.39 A Kontók berendez
kedésére mutat ezen a területen a csatkai pálos rendház 
számára tett adomány is.40 

Ezek között a birtokviszonyok között épült föl tehát 
az a palota, amelynek föltárásáról első közleményünk
ben előzetes beszámolót tettünk közzé. 

Gergelyffy András 
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dicht bewaldeten Bakonygebirges im uralten Quartiergebiet 
der Sippe Szalók, in der Nachbarschaft des großen Grund
besitzes der Familie Csák im Komitat Fejér lag. Die Mit
glieder der Familie Szalók teilten 1271 außer ihren anderen 
Gebieten auch das uns angehende Gebiet untereinander auf. 
Das aufzuteilende Gebiet heißt in der einen Urkunde „Várad 
erdő", während es in der anderen als „Tikolföld a Várad 
erdővel" bezeichnet wird. Die Benennung „Tikolföld "taucht 
auch später auf und der Name „Várad erdő" läßt schon 
ahnen, daß sich in diesem ausgedehnten Waldgebiet des 
Bakonygebirges schon zu dieser Zeit, eventuell schon früher 
eine Burg oder ein befestigter Platz befand. 

1326 erfahren wir, daß die Szalóks inzwischen die Hälfte 
des zweigeteilten Gutes an die Mitglieder der im benach
barten Komitat Fejér angesessenen Familie Csák verkauft 
haben. Diese Urkunde beschäftigt sich aber nicht mehr mit 
diesem Verkauf, sondern mit dem nächsten Schritt: zu dieser 
Zeit verkaufen bereits die Csáks zusammen mit all ihren erb
lichen und erworbenen Gütern, Dörfern, Feldern und Bur
gen auch das betreffende Gebiet an König Károly I. (1308— 

Bátorkő und Palota 
Bauperioden der Burg von Várpalota II. 
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1342) gegen die königlichen Festungen Dombó und Nyék. 
Hier tritt auch die Festung Bátorkő hervor, weil das für uns 
interessante Tauschgebiet folgendermaßen erwähnt wird: 
„Die Hälfte des Gutes Tikolföld, und zwar diejenige, wo die 
Festung Bátorkő steht". 

Die Festung Bátorkő kommt also unter königliche Ver
waltung und wird von dieser Zeit an sehr oft in den schrift
lichen Quellen erwähnt, und zwar bis zur Zeit der Türken
herrschaft unter dem oben erwähnten Namen und seitdem, 

Dans la première partie de notre étude nous avons déjà 
rendu compte de la mise au jour partielle de l'ensemble 
de bâtiments de la famille Kont. Il a été construit entre 1350 
et 1397, et retrouvé dans les murs du château fort de Palota, 
bâti, celle-ci, entre 1440 et 1445 par les Újlaki. Le toponyme 
Palota («Palais») — dû incontestablement au palais gothi
que, mis au jour au cours de la décennie passée — figure 
dans nos sources écrites seulement depuis 1397, donc il faut 
chercher les antécédents d'histoire locale de notre place sous 
un autre nom. Vu que le château fort de Palota, bâtie au 
milieu du XVe siècle dans une forme moderne, régulière, 
munie de tours d'angle succède du point de vue des propriétés 
foncières aussi bien que de celui de la topographie historique 
militaire, au château fort de Bátorkő, il faut que les antécé
dents d'histoire locale de Várpalota se trouvent sur le ter
ritoire où se trouve le château fort de Bátorkő. 

Le territoire de Várpalota se situe près de la frontière 
occidentale du département de Veszprém. Selon les données 
diplomatiques du XIIIe siècle, on peut affirmer avec la plus 
grande probabilité que le territoire de notre ville constituait 
le coin est du domaine ancestral, couvert de forêts de la 
gént Szalók, près du grand domaine de la famille Csák, du 
comitat de Fehér. En 1271, les membres de la gént Szalók 
firent le partage de leurs terres, parmi lesquelles se trouvait 
la région qui nous intéresse. Le territoire est mentionné par 
un diplôme «Várad erdő» (Forêt du petit château fort 
et un autre l'appelle «Tikolföld a Várad erdővel» (Terre 

— da der Name der am Anfang des 16. Jahrhunderts verö
deten Festung im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten 
ist, — unter dem Namen des weiter bestehenden und zu grö
ßerer Bedeutung kommenden Palota, zu dessen Mark sie 
auch heute noch gehört und von dessen Burg sie durch das 
auf die Verödung hinweisende Attribut „pußta-" unter
schieden wird. Vom alten Turm der Burg Pusztapalota ste
hen auch heute noch drei Stockwerke mit den zerstörten 
Überresten der benachbarten Mauern. 

András Gergelyffy. 

de Tikol avec la forêt du petit château fort). Nous retrouvons 
plus tard aussi la nomination «Tikolföld» et la désignation 
«Várad erdő» permet de supposer que dans cette forêt très 
étendue de Bakony, il y avait à cette époque — ou même 
antérieurement déjà — une place forte. 

Nous apprenons en 1326 que les Szalók avaient entretemps 
vendu la moitié du domaine partagé, aux membres de la 
gént Csák, seigneurs terriens du voisin comitat de Fejér. 
Le diplôme qui nous apprend ce fait est rédigé pour une autre 
opération: ce sont maintenant les Csák qui donnent leurs 
terres, héritées ou achetées — y compris notre contrée — au 
roi Charles 1er (1308-1342) en échange de deux forteresses 
royales, celles de Dombó et de Nyék. C'est ici qu'apparaît 
le château fort de Bátorkő, puisque le domaine qui nous in
téresse de plus près est ainsi désigné: «la moitié du domaine 
de Tikolföld, notamment cette moitié où se dresse le château 
fort de Bátorkő». 

Le château fort de Bátorkő passe donc aux mains du roi 
et depuis il figure souvent dans nos sources écrites; juqu'á 
l'époque de l'occupation turque sous ce nom, et plus tard — 
puisque le nom de la forteresse devenue inhabitée au début 
du XVIe siècle, est tombé en oubli — sous le nom Puszta
palota (Palais désert) pour le distinguer de Palota, ce 
novueau château fort survivant, et dans le voisinage de laqu
elle se dressent encore de nos jours les trois étages du donjon 
de la vieille forteresse de Pusztapalota, parmi les restes 
des murailles délabrées. 

András Gergelyffy 
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Баторкё и Палота 
Периоды строительства варпалотайской крепости. II 

В предыдущей публикации мы дали подробное описание 
раскопок построенного между 1350 и 1397 гг. дворцо
вого ансамбля семьи Конт, находившегося в палотай-
ской крепости, воздвигнутой семьей Уйлаки в 1440— 
1445 гг. Палота - это географическое название, происхо
дящее, по-видимому, от дворца, раскопанного в минув
шем десятилетии (по-венгерски слово «палота» означает 
дворец. Прим. переводчика). В письменных документах 
это название упоминается впервые после 1397 года. 
Таким образом, напрашивается вывод, что место, где 
находится крепость, раньше имело другое название. 
Крепость Баторкё, построенная в XV веке по последнему 
слову тогдашней военной техники, снабженная внутрен
ними башнями, если принять во внимание распределение 
ее земельных владений, а также рассмотреть ее с точки 
зрения военной топографии, несомненно была воз
двигнута на том месте, где ранее стояла Варпалота. 

Варпалота расположена на восточной границе коми
тата Веспрем. На основании письменных документов 
XVIII века можно с полной достоверностью определить, 
что территория современного Веспрема с лесными 
угодьями восточной части Баконя являлась владением 
рода Салок и находилась в непосредственном соседстве 
с латифундиями семьи Чак, располагавшимся в комитате 
Фейер. В 1271 году к владениям семьи Салок относи
лась и интересующая нас территория. Из документов 
явствует, что территория эта была разделена на две 
части, одну из них в документе поименовывают "Варад-
эрдё", другую - "Тиколфёлъд". С названием Тиколфёльд 
мы встречаемся и в позднейших документах, название 

же— Варадэрдё — (по-венгерски означает — лесное 
укрепление. Прим. пер.) дает основание предполагать, 
что уже в те времена или еще ранее в громадных ба-
коньских лесах стояала крепость или по крайней мере 
большое укрепление. 

Из дошедшего до нас документа, датированного 1326 
годом, мы узнаем, что одно из двух имений семья Салок 
продала члену семья Чак, владения которого были рас
положены по соседству в комитате Фейер. Содержанием 
документа является передача семьей Чак королю Карою 
(1308—-1342) своих унаследованных и прибретенных 
имений в обмен на королевские крепости Домбо и Ньек. 
Так территория Варпалоты перешла во владение ко
роля. Здесь мы впервые встречаемся с наименованием 
интересующей нас местности — «Баторкё», так как до
кумент гласит следующее: «Половина имения в Тикол-
фёльде, а именно та, на которой стоит крепость Баторкё». 

Таким образом, к тому времени Баторкё находится 
уже в королевском владении и, начиная с этих пор, уже 
часто упоминается в исторических документах, осо
бенно в период турецких войн. В начале XVI века кре
пость опустела, с течением времени это название забы
лось, позднее да и теперь оно живет под именем Палота, 
на территории которой оно находится и сейчас, только 
к названию непосредственно руин крепости добавилось 
слово «пуста», что указывает на ее заброшенность. И по 
сегодняшни день сохранились три этажа старой башни 
крепости Пустапалота наряду с руинами окружающих 
ее крепостных стен. 

Андраш Гергейффи 
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Adatok a Dörögdi család és a felsődörögdi 
plébániatemplom történetéhez 

A Dörögd—szentimári medence nyugati szélén, a Tik 
és Baksahegyek között bemélyedő forrásdús völgyben, 
hosszan elnyúlva, szép helyen fekszik a mai Talián
dörögd község. 

Kedvező fekvésénél fogva a község határa már régóta 
lakott hely volt. Az a római telep, melynek nyomai 
Kapolcs község határában kezdődnek, átnyúlik Talián
dörögd területére is. Pelargus János 1872-ben készült 
feljegyzéseiben a község határában nagyobb római te
lepet ír le. Ebben az időben záporeső római kőkoporsót 
mosott ki a földből, abban csontváz és mellékletként 
Licinius római császár 200 db érme volt. Ugyanakkor 
megemlékezik egy hasonló korú arany csészéről is, amely 
szintén ezen a területen került felszínre. Ugyancsak 
innen közli két hajtű és egy csatvég ceruzarajzát is. 
Darnay Kálmán innen szerzett gyűjteményébe 2 db 
bronzfibulát és egy aranyozott bronz szobrot.1 

Taliándörögd területén a középkorban négy település 
volt: Felső-Dörögd, Alsó-Dörögd, Imár vagy Tímár 
és Ráskó. Mind a négy település egyházas hely volt. 
Felső-Dörögd temploma Szent András apostol tisztele
tére szentelve. Alsó-Dörögdön a Szent Szűz tiszteletére 
szentelt kápolna állott. 
Imár vagy Ilmár első említése 1270-ben történik, amikor 
V. István király a hűtlen Arnold cornes fia Miklós 
birtokait Panyit bánnak adta, ezek között szerepel: 
„villa Ilmar" is. 1354-ben egy oklevél említi Ilmari 
Miklóst és Jánost, akik egy birtokperben szavatosságot 
vállalnak. Pesty Frigyes a következőket írja : „Imár határ
rész, Talián Dörögd falu, Zala megyében. Bokrok és 
csépetekkel benőtt hely, melyek közt az imári egyház 
romjai is láthatók. Állítólag a mohácsi csata után por
tyázó tatárok pusztították el." 

Ráskó település nevét középkori oklevél nem említi. 
Azonban egy 1752-ben tartott tanúkihallgatás, melynek 
tárgya Dobos és Ráskó birtokok határainak megállapí
tása volt, mint határjelet említi a: „ráskói romladozott 
egyházat."2 

Dörögd első említése 1249-ben történik, amikor az ere-
ki püspöki birtok határait állapítják meg. Mint érdekelt 
határbirtokosok megjelennek akkor: „populi de Drugd" 
és mint: „terra Drugd" birtokosai tiltakoznak a határ
megállapítás ellen.3 

A településekkel szorosan összefüggött a Dörögdi 
család neve és sorsa. Ennek a családnak birtoka volt 
Zala megyében Felső-Dörögd és Alsó-Dörögd, Imár 
és Dencs, részbirtokai voltak Diszel, Pabar és Sárosdfő 
falvakban is. Veszprém megyében birtoka volt Tót-

vázsony és Sopron megyében Petryk és Kury. A család 
a nagyobb vagyonú nemes családok közé tartozott. 
Tagjai a középkor folyamán és később is, megyei és 
országos viszonylatban fontos szerepet töltöttek be a po
litikai és társadalmi életben.4 

A család egyik tagjáról először I. Károly Lipcsén 
(Zólyomlipcse várában) 1340. november 10-én kiadott 
oklevelében olvasunk. Ebben a király a Zala megyei 
Dencs birtokot Kilián fia András mesternek, lipcsei 
alvárnagynak és testvérének, Istvánnak adományozza 
szolgálataikért és kiváló érdemeikért (magister Andreas 
filius Keliani vicecastellanus de Lypche, sibi et fratri 
Stephani suo). I. Lajos király pedig 1350. március 14-én 
Tótvázsony nevű Veszprém megyei birtokot, melyben 
Szent Vencel tiszteletére szentelt kőből épült templom 
van — Kilián fia András altárnokmesternek (comes And
rea" filius Kyliani vicesgerens Magisterii) adományozza. 
Dörögdi Kilián fia András mester 1349. július 24-én 
tihanyi várnagy.5 

A veszprémi káptalan előtt 1348. december 5-én Tö
reki Simon fia Miklós asztalnok (Nicolaus dapifer filius 
Simonis de Turek) tiltakozik az ellen, hogy Pabari 
Kázmér fia András fia Miklós — akit Kisnek hívnak — 
(Nicolaus Kyuz dictus) Pobor nevű birtokát Dörögdi 
István fia Pálnak eladja, ajándékozza vagy adományozza. 

Garai Miklós nádor 1376. február 24-én Visegrádon 
kiadott oklevelében bizonyítja, hogy midőn Dörögdi 
Tstván fiának Pálnak leányai-Chuka, Thomay Pál fiának 
Jakabnak felesége és Macho, — Zenth Ivani János 
fiának Istvánnak a felesége — be akarták magukat 
iktatni atyjuknak Petryk és Kury Sopron megyei, to
vábbá Pabor és Diszel, valamint Sárosdfő Zala megyei 
birtokaiba, annak Dörögdi István fia István ellentmon
dott. A beiktatás azonban a tiltakozás ellenére meg
történt, azt a veszprémi káptalan végezte el. Zamárföldi 
Péter fia Miklós mester Zala megye alispánja és a szolga-
bírák Tapolcán 1382. június 11-én kiadott oklevelükkel 
bizonyítják, hogy megjelent előttük az Asztalnok-nak 
nevezett Miklós fia András mester (magister Andreas 
Asztalnok dictus filius Nicolai) és tiltakozott az ellen, 
hogy Dörögdi István fia István és Pál fia Jakab mester
nek felesége, Pabori János fia Istvánnak az özvegye, 
a Lesence folyó medrét megváltoztatták és panaszos 
malmáról a vizet elvezették.6 

Lőrinc fia Baso dörögdi nemes 1385-ben felszólította 
Dörögdi István fia Istvánt, hogy miután a zálogösszeget 
elfogadta, engedje vissza a nála levő zálogbirtokot. 
István azt felelte, hogy Basotól semmit sem bír zálogba, 
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