
TÖRÖCSIK ZOLTÁN 

A XIII. SZÁZADI TAPOLCA TÖRTENETÉNEK 
VÁZLATA 

A Tapolca szó a pannóniai szlovén nyelvből ere
deztethető; a település nyilván az itt felszínre bukka
nó, hasonló nevű patakról kaphatta egykoron nevét. 

Anonymus bizonyos helyneveinek hitelességét és 
eredetét is igazolva, NÉMETH Gyula többek között 
az alábbiakat írja az - Anonymusnál ugyan nem em
lített - Tapoly folyó nevéről, valamint a névtelen 
krónikásnál is előforduló, Miskolctól délnyugatra 
felszínre törő Tapolca nevű meleg vizű forrásról: 
,A név csak délszláv eredetű lehet, mert a régi magyar 
Toplu alak csak egy délszláv toplb („meleg") alakból 
magyarázható; a tót teply és a többi északi szláv ala
kok nem jöhetnek tekintetbe. - Ugyanilyen a Tapol
ca folyónév (melyet Anonymus is megemlít); ez is 
csak délszláv alak lehet, eredeti toplica-b6\ (jelen
tése: „melegvíz")."1 

Az Anonymusnál előforduló Tapolca (Topulu-
cea,2 PAIS Dezsőnél: Tapolucea3 ) a Miskolc kör
nyéki meleg forrásra vonatkozik ugyan, kutatóink 
nagy többsége ma már abban egyet ért, hogy vala
mennyi, a Dunántúlon is szép számmal létező Tapol
ca földrajzi név4 délszláv nyelvi eredetű lehet. A véle
mények viszont eltérhetnek abban, hogy a délszláv 
nyelvek melyikéből származhat? Ugyanis a bolgár 
топлйца, a szerb-horvát tóplica és a szlovén topli-
ca5 egyaránt lehet forrása a magyarban később Ta
polcaként rögződött földrajzi névnek. PAIS Dezső 
- a Miskolc környéki Tapolca esetében érthető mó
don — a bolgár—szláv eredet mellett foglal állást.6 

MELICH János — akinek kutatásaira a fentebb idé
zett szerzők is alapvetően támaszkodnak — témánkat 
érintő tanulmányának sommázatában így ír: „Ezek 
után visszatérünk a ,hévíz, héjó' jelentésű ó-magy. 
Toplica, mai magy. Tapolca, Tapioca tulajdonnév
hez, a melyről megállapítottuk, hogy csakis délszláv 
nyelvekbeli Toplica, Toplice tulajdonnév átvétele 
lehet. A dunántúli Tapolcákra ezt mindenki termé
szetesnek találja, itt e nevek mai értelemben vett 
szlovének—horvátok lehetnek."7 Szűkítsük a kört: 
mi viszont, a balaton-felvidéki Tapolca esetében, a 
történeti összefüggések ismeretében a pannóniai 
szlovén eredetet tartjuk nagy valószínűség szerint el
fogadhatónak.8 

Helységünk neve először a XII. század végén tű
nik majd fel írott formában egy III. Béla által kibo
csátott, 1182-84-xQ datálható oklevélben, Topulza 

alakban.9 Mivel a bakonybéli apátság 1037-es alapí
tólevelét (következésképpen az itt szereplő folyónév 
Toplouca formáját10), valamint ugyanezen apátság 
1086-os összeírását (s az itt említett Toplouuiza 
alakot11 ) szakköreink teljes megalapozottsággal ha
misnak tartják,12 a III. Béla-féle oklevél balatonfel
vidéki Topulzáját tekinthetjük általában a Tapolca 
és vele rokonítható földrajzi neveink egyik legkoráb
bi írott formájának is. 

A szóbanforgó Tapolca helynév alakjainak változatossá
gát a középkor folyamán okleveleinkben jól nyomon követ
hetjük, íme ezekből egy reprezentatív válogatás: Tupulca 
(1237-40),13 Thoplucha (1256),14 Topulca (1269),15 

Topulcha (1272),í6 Topulcha (1274),17 Thopolcha, 
(1277), Toplica (1280), Thaplicha (1290),20 Thopol
cha (1300), Thopolcha (1328),22 Topplicha (1331),23 

Taplocha (1332), Topulcha (1332),25 Chqpulcha 
(1333), Topulcha (1334),27 Thopolcha (1334), To-
polcha (1342),29 Thopolcha (1347), ° Tapolcha 
(1357),31 Tapolcha (1369),32 Thopulcha (1374),33 Tha-
pulcha (1378), Tapolcha (1378), 5 Tapolcha (1382).36 

Tapulcha (1404),37 Thapulcha, ill. Thopolcha (1408),38 

Tapolcha (1410),39 Thapolcza (1414),40 Thopolcha 
(1420),41 Tapocza (1442), Tapolcza (1448),43 Thapolcza 
(1459),44 Thapolcza (1479),4S Tapolcza (1482), Tho
polcha (1497),47 Thapolcza (1502), Thapolczha 
(1522),49 Tapolcza (1537),50 Thavolcza (1542),?1 Tho
polcha (1549),52 Thopolcha (1550). 3 

Ezek után54 térjünk vissza III. Béla 1182-84-es5 5 

okleveléhez. Ebben az adománylevélben a király 
Chump nevű klerikusának (udvari papjának56) Ta
polca és Kesző (a mai Gyulakeszi) között „örök 
jogon" egy berket adományoz, három ekényi föld
del együtt. A berek („nemus") — a mai Gyulakeszi 
és Tapolca közötti, egykoron vizenyős, bokros — 
ligetes terület — a legújabb időkig Csomberke néven 
volt ismert; a három tagban fekvő, háromekényi föl
det pedig helyileg - az egyébként hiányos oklevél
ben — a pontosan leírt három út [a Tapolcáról Apá
tiba, a Tapolcáról Keszőbe és a Hegymagas faluból 
Egro (Eger) patakig vezető út] határozza meg. Az 
utóbbiak közül — a későbbieket érintően is — első
sorban a Hegymagas57 és Eger patak között fekvő, 
már ekkor is bizonyosan szőlőként művelt terület 
érdemel majd figyelmet: közel egy évszázad múltán, 
1274-ben IV. László oklevelében „Chom ZelefeW 
néven találkozunk vele.s 8 

A Vérbulcsú-nemzetség egykori földjén, később 
királyi birtokká lett területen III. Béla által meg-
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ajándékozott Csumpról még annyit: valószínű, a 
király igen közeli híve lehetett, s közvetlen kíséreté
hez tartozhatott annak bizánci tartózkodása idején 
is. Ellenkező esetben aligha magyarázhatnánk meg a 
Bizáncban Alexius nevet viselő király5 9 szóbanforgó 
oklevelének „. . . én, III. Béla . . . Chump nevű kle
rikusomnak, akinek azután az Alexius nevet ad
tam . . ."60 kitételét. Az elmondottak ellenére vi
szont szinte bizonyos, hogy Csump, mint Tapolca 
környéki birtokos, soha nem használta a számára 
megtisztelő, magától a királytól és a király neve után 
nyert Alexius nevet; ezt okleveleinken kívül éppen az 
évszázadokon át élő és fennmaradt földrajzi helyne
vek bizonyítják a leginkább. (V. ö. többek között a 
már említett Csomberkén61 kívül: Chumbkezu,62 

Chumbkezy,63 Chunkereke64). Az elmondottaknak 
természetesen csupán egyféle magyarázatát adhatjuk 
azzal a feltételezéssel, hogy Csump (okleveleinkben: 
Chump, Chumpu, Chumpo, Cempo65) III. Béla bi
zánci kíséretének tagjaként sem lett a görög rítusú 
kereszténység hívévé, sőt, Tapolca környékére kerül
vén, hamarosan mint a veszprémi egyház prépostjá
ról hallunk majd róla,66 három fia közül pedig a leg
idősebb, Simon, 1243-1256 között a veszprémi káp
talan „cantor"-a (éneklő kanonoka) lett.67 Itt 
jegyezzük meg azonban azt is, hogy fiai68 közül az 
egyik, Csépán, ugyancsak örökölte - mostmár apjá
tól, s annak király iránti mélységes tisztelete je
gyében — az Alexius nevet, melyet ő sem visel követ
kezetesen: okleveleink hol egyik, hol másik nevén em
legetik.69 

Némi fényt vet Csump és rokonsága származására 
is egy 1237-es oklevél: a budai káptalan az említett 
évben írja át Dénes nádor ítéletét a kapornaki bencés 
apátság Lánc nevű birtokáról.70 Az oklevél elmond
ja, hogy a kapornaki apátság kegyurai, Kőszegi Hen
rik fiai, Henrik, Hencse és Véront pert indítanak 
Simon veszprémi kanonok és rokonsága (testvérei) 
ellen, mert ezek elfoglalták a Lanch (Lánc; ma pusz
ta Vas megyében) nevű földet, pedig ennek fele II. 
Géza király kiváltságlevele alapján az apátságot ille
ti meg. A király levele döntőnek bizonyult a perben: 
ennek alapján a nádor a birtokot Simon ellenében az 
apátságnak ítélte meg. Mikor azonban a Szalók-
nembeli Jakab pristaldus az apátság képviselőjét a 
megítélt birtokrészbe be akarta vezetni, azt az ellen
felek megölték. Az eseményt követően Simon ka
nonok és testvérei többszöri idézésre sem voltak 
hajlandók a törvényszék előtt megjelenni, így a bir
tokot véglegesen a kapornaki apátság kapta meg.71 

Az elmondottakból kiderül, hogy a vitás birtokról 
Simon és testvérei írásos bizonyítékkal nem rendel
keztek. Ha feltételezzük azt, hogy Csump, vagy köz
vetlen őse a birtokot II. Géza idején kaphatta a kapor
naki apátsággal egyidőben, úgy arról vagy nem állí
tottak ki adománylevelet, vagy az időközben el
kallódott. Sokkal helytállóbbnak tűnik azonban, ha 
a lánci birtokrészt a család un. hereditárius, „ősi" 
birtokának tartjuk, ugyanis Csump fiai birtokhoz való 

ragaszkodásának — a vesztes per ellenére — valóságos 
okának kellett lennie. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az, hogy a per lezárta után nyolc évvel Simon 
éneklő kanonok jogai védelmében, a számára igazság
talannak tartott döntés miatt magához a pápához for
dul írásos fellebbezéssel. IV. Ince pápa Lyonból 1245. 
augusztus 8-án a zirci apátot és perjelt rendeli ki az 
ügyben bírákul. A továbbiakról nincs pontos tudomá
sunk, azonban Csump fiait ez alkalommal is elmarasz
talhatták, mert a lánci birtok a kapornaki apátságé 
maradt.72 

HOLUB József szerint a fenti peres ügyet közvet
lenül megelőzően, 1234-ben sem jártak szerencséseb
ben Csump utódai: nádori ítélet marasztalta el őket 
Hahót ispánnal szemben, aki így jutott a testvérek 
eddig nála csak zálogban lévő, Kesziben fekvő 300 
hold földjének, 3 szőlőjének és 2 malmának teljes 
birtokába.7 3 

Ismert, hogy a Hahót-nembeliek ,,állandó fészke" 
már a XII. században ugyancsak Zalában volt, s való
színű, hogy a fenti oklevélben III. Hahóiról, ezidő-
tájt vasi ispánról, a Lendvai Bánffy-család őséről 
lehet szó.7 Hogy Hahót ispán itteni birtoklása 
mégsem lehetett teljes, azt a fehérvári káptalan 
7247-ben kelt oklevele bizonyítja, amelyben Simon 
éneklő kanonok — apja, Csump prépost végrendele
tének is megfelelően — szóban forgó birtokát a veszp
rémi káptalannak adományozza. Ugyanakkor a káp
talan Simon kérésére, ennek egy bizonyos részét (az 
oklevélben részletesen is megnevezett tartozékokkal 
együtt) átadja a két testvérnek, Lázárnak és Eleknek, 
„szegénységükre való tekintettel." Családjuk kihal
tának esetén ez a birtokrész is a veszprémi káptalan
ra száll vissza.75 A fenti rendelkezés írásba foglalá
sára nyilvánvalóan csak abban az esetben kerülhetett 
sor 1247-ben, ha ezt megelőzően 1234-Ъеп Csump 
fiai nem veszítették el birtokukat Hahót ispánnal 
szemben. Ezt bizonyítja egyébként az az egy évszá
zaddal későbbi, 7553-ban kelt oklevél is, amelyben 
Szécsényi Tamás országbíró elmarasztalja a veszp
rémi káptalannal szemben Hahót ispán leszármazott
ját, István fia Miklós bánt, aki éppen az 1234-es 
oklevélre hivatkozva akarta ekkor megszerezni a 
keszi birtokot.76 

A kérdést ezzel korántsem zártuk le megnyug
tatóan. Egy bizonyos: Csump fiainak 1234-es, 
Hahóttal szembeni pere és az 1237-es, kapornaki 
apátsággal, illetőleg annak kegyuraival, Kőszegi 
Henrik fiaival lánci birtokért folytatott pere szo
rosan összefüggnek egymással, ennek tisztázására 
azonban itt és most nincs terünk.77 

Egyébként Csump felemás, a veszprémi kápta
lan, valamint fiai és azok utódai javára tett végrende
lete78 évszázadok múltán is a birtokperek egész so
rát vonta maga után,79 a pereket őrző oklevelek pe
dig lehetővé teszik számunkra nem csupán a Mohács 
előtti Tapolca és Keszi közötti birtok határai válto
zásának vizsgálatát, de birtokosainak, s velük szoros 
összefüggésben az itt zajló történelmi események-
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i - Ö6ra ' T a P o l c a é s környéke Lóczy Lajos térképén (1902) 
Abb. 1. Tapolca und Umgebung auf der Landkarte von Lajos Lóczy (1902). 
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nek szinte folyamatosan nyomon követhető re
konstruálását is. 

Arra, hogy a Tapolcától délkeletre fekvő Csom-
keszi—Tapolcakeszi—Felkeszi eredetileg teljes egé
szében a honfoglaló Vérbulcs- vagy Lád-nemzetségé 
lehetett, határozott jelek is mutatnak. HOLUB Jó
zsef így ír: ,»Nagyobb birtokosai közül még a Lád 
nemzetségről kell megemlékeznünk. Amikor 1247-
ben Csump fia Simon mester átadta Keszit a veszp
rémi káptalannak s ez egyrészét fivéreinek vissza
adta, akkor az egyik kaszálóról azt mondták, hogy B. 
csanádi püspök atyafiai kaszálója mellett feküdt. 
Erről azt gondolják, hogy Balázs volt, de mi való
színűbbnek tartjuk, hogy ez nem volt más, mint a 
Lád nembeli Bulcsú püspök, akinek nemzetsége ezen 
a vidéken volt birtokos!"80 HOLUB József témánk 
szempontjából zseniális megsejtésének igazságát 
támasztja alá, hogy az említett évben valóban Bulcsú 
volt a csanádi püspök,8 í akiről azt is tudjuk, hogy 
már korábban, győri prépostként oklevelet adott ki 
a László fia László (talán ugyancsak „atyafiainak" 
egyike!) és a pannonhalmi apát között létrejött 9 
hegymagasi szőlő adásvételéről.82 

Okleveleink tanúsága szerint III. Béla kezdi majd 
meg Zalában a Vérbulcsú- vagy Lád-nemzetség Kop-
pány-féle lázadásban való részvétele miatt elkob
zott,83 s királyi birtokká lett földjeinek nagyobb 
méretű eladományozását hívei körében. Erre mutat -
többek között — Milej eladományozása is 1178-ban 
Rede, Luthar és Cuda számára, akik a király görög
országi tartózkodása idején bizonyított hűséges szol
gálatukért nyerték a birtokot.84 Hasonló körülmé
nyeket írtunk le fentebb részletesen is a Csump-féle 
adományozásról Tapolca és Keszi között. Ez utób
bit egyébként időben megelőzi ugyané területen az a 
királyi jóváhagyást tartalmazó, 1174-1178 közé 
datálható oklevél,85 amelyben feltételezhetően 
ugyancsak Kesziben, a Vérbulcs-nem egykori birto
kán86 fekvő „prediumról", s annak tartozékairól 
van szó. Az oklevélben III. Béla hozzájárul ahhoz, 
hogy Simon veszprémi kanonok bizonyos zalai bir
tokát, amelyet kanonoki jövedelméből szerzett, a 
veszprémi káptalanra hagyja.87 Az oklevél közeleb
bi helynevet ugyan nem említ (. . . predium quod 
habet in Zola . . ."),S8 de bizonyosak lehetünk ab
ban,89 hogy itt is egy Kesziben fekvő birtokrészről 
lehet szó; erre az oklevél 1425. évi átírásából, ille
tőleg annak veszprémi káptalani levéltári jelzetéből 
is következtethetünk.90 

Közvetlen környékünkön a Vérbulcs- vagy Lád-
nemzetség egykori birtokait a pannonhalmi apátság, 
a veszprémi püspök majd káptalan, valamint az 
Atyusz- és Tomaj-nemzetség kaphatta meg királyi 
adományként, természetszerűleg a továbbra is királyi, 
illetőleg várbirtoknak maradt területek kivételével, 
amelyekhez kutatásaink alapján a XIII. század ele
jéig Tapolca is tartozhatott. 

A Keszi és Tapolca közötti, fentebb leírt Csom-
berke (Csomkeszi) közvetlen közelében kell keres

nünk JAKUBOVICH Emil értelmezése szerint azt a 
birtokrészt is, amelyet Miske ispán fia István — a 
III. Béla által e birtokrész közelében megajándéko
zott Csumpot két évtizeddel megelőzve — 1164-ben 
kelt végrendeletében a nemzetsége (Atyusz-nemzet-
ség) által alapított almádi Szűz Mária egyházra, ben
cés apátságra és nemzetségi monostorra hagyott.91 

JAKUBOVICH ugyanis az oklevél által leírt, Eger 
patak völgyében fekvő Kesceu prédiumot — megíté
lésünk szerint is helyesen9 2 - ,,Keszi (Kesceu, Gyula-
Keszi, Tapolca-Keszi),:'-vei azonosítja.93 Ehelyütt ol
vashatunk az Uzsa melletti, ekkor Tapolcával nyugat
ról határos „villa Pobor"-ió\94 (Pabar; a későközép
korban, XVI. században eltűnt község95) is, valamint 
az Atyusz-nemzetség egyéb, Tapolcával határos, 
vagy annak közvetlen környékén fekvő „prédiumai-
ról és falvairól: Halápról, Szigetről (Szigligetről), 
valamint a két Kairól.9 ь Ez utóbbiak esetében nem 
tudjuk pontosan, melyik két Kairól van szó,- az azon
ban bizonyos, hogy a XII. század második felében — 
írott forrásaink tanúsága szerint — legalább három 
ilyen nevű településsel kell számolnunk a Vérbulcs-
nemzetség egykori birtokán, a Bulcsú apjáról, Kál 
horkáról elnevezett Káli-medencében. 1171 -ben 
ugyanis arról értesülünk, hogy Benedek veszprémi 
ispán III. István király pecsétjével is megerősítetten, 
többek között Kál nevű birtokát tartozékaival együtt 
a veszprémi Szent Mihály egyházra hagyja.97 (Meg
jegyezzük, hogy Benedek ispán fenti birtokrésze fek-
hetett esetlegesen a Miske ispán fia István végrendele
tében említett két Kál valamelyikének területén is, a 
későbbi századok okleveleinek ismeretében azonban 
ezt bizonyítani nem tudjuk.) A lényeget érintően 
pedig: a két, közel azonos időpontban - 1164,1171 
— keletkezett oklevél azt bizonyítja, hogy legalábbis 
már a XII. század elejére állandósult Kál nevű telepü
léseinknek ekkor még hiányzik az egyediesítő ismér
ve, megkülönböztető állandó jelzője - írott forrá
sainkban; ami viszont nem zárja ki ennek meglétét 
a lakosság mindennapi nyelvhasználatában. (Hason
ló jelenséget tapasztalunk majd az alább tárgyalan
dó Hegymagas esetében is.) A természetbeni és mun
kajáradékon alapuló XI-XII. századi naturálgazdál-
kodást, ezzel együtt a települések „névtelenségét", 
ugyenekkor, s ezzel ellentétben a szolgálónépek ez-
eddig névszerinti megnevezését is megszüntető XIII. 
század — nyilvánvalóan nem csupán az előző évszázad 
végén III. Béla által bevezetett „kancelláriai—admi
nisztratív" tevékenységnek, sokkal inkább az ennek 
kibontakozó alapjául is szolgáló jobbágyi telekrend
szernek, illetőleg az ebből fakadó pénzjáradéknak 
(cenzus) is köszönhetően — már a szó szoros értel
mében név szerinti megnevezést követel meg települé
seinktől, s e megkülönböztető névadás alapjául — 
nemcsak a Kai-völgyben — gyakran a már álló temp
lomok védőszentjei szolgáltak.98 

JAKUBOVICH Emil a már fentebb érintett, 1164-
es oklevelet ismertető közleményében — KARÁCSO
NYI Jánosra hivatkozva — a Hegy esd vidékén fekvő 
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almádi bencés apátság azonosítása során írja: „Kegy
ura a Balaton északi partján, az Eger-patak völgyében 
és attól keletre föl a Balaton fejéig megtelepedett 
Ocuz, Ochuz, Oghus, később Atyusz-nak ejtett nem
zetség volt."99 Ha a fentieket kiegészítjük még a 
Tapolcával közvetlenül határos, okleveleinkben a 
XIII. század elején feltűnő, ugyancsak jórészt a nem
zetség birtokában lévő Diszellel,100 megállapíthat
juk, hogy az Atyusz-nemzetség birtokai a XII—XIII. 
század fordulóján szinte körülölelték Tapolcát, 
amely azonban változatlanul királyi birtoknak 
maradt meg. 

Egy 1269-ben kelt oklevélből megtudjuk, hogy 
Erek földje is a „tapolcai népek" földjével volt 
ezidőtájt északnyugatról határos.101 Erek — a XVI. 
században eltűnt, korábban jelentős település102 — 
már a XII. században a veszprémi püspök tulajdona 
lehetett, mert „. . . János, veszprémi püspök 1184— 
1188 a veszprémi káptalannak adományozza, hogy 
ennek nyomorúságán segítsen."1 ° 3 

Valószínű, Tonuzaba utódáról, Tomajról kaphat
ta nevét az a besenyő eredetű nemzetség,104 amely 
éppen a Koppány-lázadás elfojtása után lett birtokos
sá vidékünkön, a mai Badacsonytomajon, Lesence-
tomajon és távolabb, a Keszthelytől északra fekvő 
Cserszegtomajon.1 °5 

GYÖRFFY György írja: „Az 1500 körül élt feren
ces Laskai Osvát magyar nyelvű Szent István-offi-
ciumában, nem tudni, milyen forrás alapján, azt ál
lítja, hogy somogyiak mellett zalaiak is harcoltak 
Koppány seregében. Ha ez igaz, akkor csak Bulcsú 
utódairól, a Vérbulcs-nembeliekről lehet szó, akiktől 
Géza elvette nemzetségi központjukat, Zalavárt, s 
akiknek maradék szállásai köré István a besenyő 
Tomaj vezért ültette."106 

A Tomaj-nem birtokai által körülvett Vérbulcs-
nemzetség ,,maradék szállásainak" talán nem csupán 
egyszerűen egyike, de legismertebb, s oklevelesen is 
gazdagon adatolható települése a Badacsony nyugati 
lábánál fekvő egykori Lád, a mai Badacsony-Lábdi, 
amelyről HOLUB József az alábbiakat írja: „A Lád 
nemzetségnek volt a fészke, amely nemzetség tulaj
donképp azonos a híres Vérbulcsú nemmel."107 

Tudomásunk szerint Lád, vagy Lábd a középkor fo
lyamán végig e nemzetség birtokában maradt. 

A Balaton egykori öbléből szigetszerűen kiemel
kedő Szentgyörgyhegy,10b Árpád-kori nevén Hegy
magas109 földje is jórészt a zalai várhoz tartozha
tott a XI—XII. században, mint a szomszédos Szig
liget,1 1 ° de itt már korán birtokhoz jutott a pannon
halmi apátság: Hegymagast és az Eger-patak völgyé
ben fekvő Kapolcsot állítólag Szent István adomá
nyozta a pannonhalmi bencés monostornak.111 

KARÁCSONYI János többek között éppen arra hi
vatkozva vonja kétségbe a pannonhalmi apátság ala
pítólevelének hitelességét, hogy ebben nem szerepel 
a fent említett két birtok, álláspontjával szemben 
azonban ÉRDÉL YI László érvelése meggyőzőbbnek 
tűnik.112 A lényeget érintően pedig: a pannonhalmi 

apátság — a Szent László-féle, 1083-1095 közé da
tálható birtokösszeíró oklevél szerint113 — e két 
helyen a XI. század végén legalábbis részbirtokokkal 
rendelkezett: „Vgmogos, Copulci, in his duobus locis 
rex L(adislaus) dedit XX mansus servorum" } г 4 

azaz a király e két faluban 20 szolgaházat adományo
zott az apátságnak.11 s 

A pannonhalmi apátság birtokai között Hegyma
gas III. Ince pápa 1216-os összeíró bullájában „Hig-
mogos" néven szerepel,116 III. Honorius 1225-ben 
„Hygmogos", IX. Gergely pápa pedig ismételten 
„Higmogos" néven említi 2252-ben.117 Miközben 
Uros apát is 1226. évi rendelkezésében „Hygmo-
gos"-ról ír,118 az Albeus-féle, 1237-40 közé datál
ható összeírásban már — sajátos, átmeneti módon — 
megjelenik a Hegymagas hegyen fekvő apátsági birtok 
egyediesítő jelzője: „. . . in predio Hegmogos, quod 
alio nomine dicitur Apáti . . ,".119 âzaz: a hegyma-
gasi birtokon, ,, mely et más néven Apátinak monda
nak."120 Az összeírás ugyan még név szerint sorolja 
fel a 62 házból álló prédium családfőit,121 kétségte
len, hogy itt már az egykori Hegymagas, ma Szent
györgyhegy keleti lábánál fekvő Kisapáti község Ár
pád-kori előzményeit kell látnunk.12 Az elmondot
takat támasztja alá az is, hogy a Hegymagas-hegy 
nevét az immáron Apátival határos, ugyancsak a 
hegyen fekvő másik település, az ekkor királyi bir
tok Hegy magas falu12 3 örökölte véglegesen. 

A XII—XIII. századi Szentgyörgyhegyen tehát 
megtaláljuk a pannonhalmi apátság birtokát, a király 
udvarnokait, rajtuk kívül még a zalai várszolgákat és a 
veszprémi káptalan népeit.124 Hogy azonban a Vér-
bulcs-nemzetség — feltételezett ősi jogán — itt is érde
kelt volt, arra egy 7222-ben kelt oklevélből követ
keztethetünk.125 A szóbanforgó oklevélben Bulcs 
győri prépost — ahogy ezt már fentebb, Keszinél is 
említettük — a jelzett évben oklevelével megerősíti 
azt az adásvételt, amely a pannonhalmi apát és 
László fia László között jött létre. Az apát László 
fia Lászlótól tíz márkáért kilenc szőlőt vásárolt, s a 
vételárat a királyi ember által, Bulcs és a győri káp
talan előtt le is fizette. Ezek a szőlők a Hegymagas
hegyen, Apáti faluban, az apátság népeinek szőlői 
között feküdtek („. . . novem vineas, quas habebat 
inter vineas hominum abbatis in villa Apaty in Higmo
gos . . .").126 Arra gyanakszunk, hogy az oklevél
ben szereplő László is — éppen szőlőbirtokai fekvése 
révén - a Vérbulcs- vagy Lád-nemzetség tagja 
lehetett, s talán nem véletlen itt az adás-vételt 
megerősítő Bulcs prépost szerepe sem . . . 

Igaz, kizárólagos alapon és csupán indirekt bizo
nyítási módszerrel, de a környékről eddig elmondot
tak megengedik számunkra azt a feltételezést, hogy 
Tapolca is talán a Vérbulcs- vagy Lád-nemzetség szál
lásbirtokához tartozhatott a X. században, ezt köve
tően - valószínű, Koppány lázadása leverése után -
királyi birtok lett, s a környékbeli településekkel 
összevetésben viszonylag későn, a XIII. század első 
évtizedében (mindenesetre 1217-et megelőzően) ado-
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 ábrf- Tapolca és a Szentgyörgyhegy a II. József-féle katonai felmérés szelvényén (1784) 

Abb. Z. Tapolca und der Szentgyörgyhegy auf einer militärischen Vermessungskarte von József II. (1784). 
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many ózta azt csak el - a veszprémi egyház pontosan 
meg nem határozható részbirtoka kivételével - II. 
András Turul comesnek. Ez utóbbiakat erősíti meg az 
az oklevél, amelyet V. István 1272. június 10-én 
adott ki a szlavóniai Toplicán,127 s amelynek egy 
részlete az alábbiakról tudósít bennünket: a fentebbi 
helyen és időben tartott királyi törvényszéken Heymo 
főesperes és két másik, ugyancsak veszprémi kanonok 
társa kéri a királyt, hogy hagyjon jóvá egy bizonyos, 
birtokukban lévő, a zágrábi és veszprémi püspök, va
lamint a „nemes Turul ispán úr" (,,. . . nobilis viri 
comitis Turul . . .") pecsétjével is megerősített okle
velet.1 2 8 Ebben arról van szó, hogy a II. András által 
1217-ben Szentföldre vezetett kereszteshadjárat részt
vevője, Turul comes129 Zágrábban István püspöknek 
meggyónt, s itt az alábbi ígéretet tette: „. . . ha nem 
térne vissza, vagy gyermekei nem lesznek, úgy Tapol
cát a veszprémi káptalanra hagyja, azon Jcár jóvátétele 
végett, amelyet, a káptalannak okozott akkor, amikor 
a hegymagasi szőlőket, földeket, két malmot és sző
lőműveseket attól erőszakkal elvett. V. István a jelen
lévők tanácsára a kérést teljesítette."130 

Nos, az oklevél e részletének PA ULER Gyula ál
tal fentebb visszaadott interpretálása néhány, témánk, 
s a szűkebb helytörténet szempontjából a legkevésbé 
sem mellőzhető mozzanatot nem tartalmaz. Az 
1272-es oklevélből ugyanis egyértelműen kiderül, 
hogy Turul comes Tapolcát - nyilván 1217 előtt! 
— királyi adományként nyerte ( „. . . villa Topulcha 
in Zala sibi a regia gracia concessa . . ."1 3 ), aholis 
Turul a veszprémi egyház Hegymagasi-hegy lábán, a 
falu és a patak között fekvő birtokából hét szőlő
műves mansiót (háznépet) négy ekealjnyi földdel 
együtt hatalmasul elfoglalt („. . . ipse in eadem occu-
paverat et detinuerat per potenciám bona Vesprimien-
sis ecclesie, scilicet Septem mansiones vinidatorum, 
terram ad quatuor aratra sub monte Hygmogos inter 
fluviolum et villám adiacentem . . . " 1 3 2 ) , hasonló
képpen tett szert a tapolcai egyház alatti hét szőlőre 
és két malomra is („. . . cum Septem vineis et duobus 
molendinis subtus ecclesiam de Topulcha . . , " 1 3 3 ) , 
valamint a tapolcai vásárvám tizedének felére 
(„. . . ac dimidietate tributi fori de eadem . . , " 1 3 4 ) . 

A fentiekből kétséget kizáróan vonható le tehát az 
a következtetés, hogy Turul 1217 előtt II. Endrétől 
nyerte adományul Tapolcát.135 Az adományozás 
közvetlen okát nem ismerjük, de bőséges hazai, és 
közvetlenül Zalához is köthető analógiák alapján 
joggal feltételezzük, hogy Turul András híve lehetett 
annak Imre elleni lázadása idején, vagy a Halics elleni 
hadjáratban tüntethette ki magát, esetleg a Gertrud 
elleni merénylet (1213) idején bizonyíthatta király 
iránti hűségét, amelyért Zalában — jórészt a Bala
tonfelvidéken — jelentős birtokokhoz jutott, hisz 
Tapolcán kívül Palóznakon és Pacsa környékén is 
birtokos volt. (A két helység közül elsőként emlí
tett palóznaki birtokát136 - talán Tapolcával 
egyidőben - egészen bizonyosan a királytól nyerte, 
a Pacsa melletti Dusnok földje azonban lehetett ősi, 

„hereditárius" birtoka is, amelyet később a tapolcai 
Boldogságos Szűz templomához csatolt, az itteni 
szolgáló népet pedig - talán végrendeletileg — torlók
ká (dusnokokká) tette.13 7 

Még egy bizonyítékunk van Turul részvételére a 
II. András által vezetett szentföldi hadjáratban: az 
az 1217 második felében kelt oklevél, amely szerint 
Turul comes bizonyos pénztartozása kiegyenlítése 
fejében a királytól korábban nyert palóznaki birto
kát — nevezetesen: 10 mansiót a földekkel és szőlők
kel együtt — a veszprémi káptalannak átengedi.138 

A fent leírt, ellenértékül szolgáló birtok értékéből 
és nagyságából ítélhetően, jelentős mennyiségű pénzt 
kölcsönözhetett Turul, s ennek oka is nyilvánvaló: 
az a hadi felszerelés beszerzésének, s a szentföldi had
járatban való részvétel egyéb költségeinek fedezetéül 
szolgált számára. Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy 
maga a király is a veszprémi egyház javaiból pótolta 
— egyebek mellett Gizella királyné koronájával, 
amelyért többek közt ugyancsak palóznaki királyi 
birtokokat ajánlott fel — az anyagi erejét jóval meg
haladó hadjárat költségeit.139 Az utóbbiak ismere
tében is természetes tehát, hogy II. András hozzájárul 
híve,140 Turul comes tőle nyert, majd a veszprémi 
káptalannak átengedett adományához, a tárgyalt 
kort, erőviszonyokat, bel- és gazdaság-politikát is 
talán legpregnánsabban jellemző kitétel kíséretében: 
az adomány akkor is érvényben marad, „. . . etiamsi 
generalis in nostro regno facta distributio ad prio-
rem statum redeat. . ''l*1 

Térjünk most vissza az 1272-es oklevélhez, s az 
alábbiakban kísérletet teszünk fentebb már idé
zett,142 három kitételének magyarázatára. Neve
zetesen: 1. hol lehetett közelebbről a veszprémi 
egyháznak az a birtoka, amely a Hegy magas-hegy 
lábán, a falu és patak között feküdt, s amelyből 
Turul ispán hét szőlőműves mansiót négy ekealjnyi 
földdel együtt elfoglalt, 2. tisztázásra vár az oklevél
ben szereplő tapolcai egyház, s az alatta fekvő hét 
szőlő és két malom kérdése, 3. a tapolcai vásár
vámmal egyetemben. 

Nos, az első kérdésünkben szereplő helyszínt csu
pán az oklevélben szűkszavúan elmondottak alapján 
nehéz lokalizálnunk. Mindenesetre úgy tűnik, hogy itt 
a Szentgyörgyhegyen (Hegymagas-hegyen) fekvő, a 
már tárgyalt Apátitól elkülönült, de ehelyütt még, 
vagy valamely oknál fogva nevén nem nevezett 
Hegymagas falu (villa),143 valamint az alatta elfolyó 
Belér patak144 közötti területről lehet szó. Feltevé
sünket a későbbi századok oklevelei támasztják alá. 
1422-ben olvashatunk a veszprémi káptalan és Simon 
bán fia János mester közötti perben arról a vitás, 
három ekealjnyi földről, amely a Bylukalthala nevű 
helyen kezdődik, ott, ahol a Tapolca (Thapolcza) 
folyó belefolyik a Belér (Beleér) vizébe, s Hegyma
gas falu felé folytatódik.145 (Néhány évvel koráb
ban, 1408-ban, a fent említett pereskedők közötti 
oklevélben ugyancsak ez áll: „. . . non longe a loco 
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J. űZ?w. István zágrábi püspök pecsétje (PÉTERFFY nyomán). 
Abb. 3. Siegel des Bischofs von Zágráb, István (nach PÉTERFFY). 

VOCütO 
" 1 4 6 

prope villám Hegmagas voca-Beler 
tarn..."146). 

Az okleveles adatok ismeretében egyébként a 
legkevésbé sem csodálkoznánk azon, ha a Turul fog
lalása eredményeként fentebb említett, még a XV. 
században is vitás terület egybeesne azzal a birtok
résszel - vagy annak legalábbis másfélekényi darab

jával - , amelyről már 12 74-ben, Hegymagas egy ré
szének királyi eladományozásakor is értesülünk. Ami
kor ugyanis IV. László a Рок-nembeli Miklós comes-
nek adta a zalai várjobbágyok és udvarnokok Hegy
magas nevű földjét, egy és fél ekealjára elegendő része 
eladományozásának Tapolcai Lőrinc comes — Turul 
jogutóda — ellentmondott.147 
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S itt - legalábbis néhány gondolat erejéig - visz-
sza kell térnünk a már érintett Szentgyörgyhegy 
(ekkor Hegymagas)148 korabeli, XIII. századbeli 
birtokviszonyainak vizsgálatához, ez alkalommal 
immáron azt szorosan Tapolcához is kapcsolva. Erre 
a legjobb lehetőséget éppen a néhány sorral fentebb 
említett 1274-QS, ÍV. László király által kibocsátott 
oklevél,149 valamint IV. Béla 1256-os, a pannonhal
mi apátság, s a keszi és hegymagasi királyi 
udvarnokok közötti határperben ítélkező oklevele 
nyújthatja.150 

Az 1256-os oklevél kiadásának körülményeiről 
SÖRÖS Pongrác az alábbiakat írja: a pannonhalmi 
apátság egyik legrégebbi birtokát, Apátit (a mai Kis
apátit) ,,a XIII. század közepén az apátság lovászai 
lakják, a kiknek földje két nagy földhányással van 
elválasztva a tőlük északra lakó keszői (Gyulakeszi) 
királyi udvarnokok földjétől egészen az Eger (Eg-
rud, Egregy) vizén lévő Sojcs (Sych) malomig, a mely
től (délnek) maga az Eger vize a határ, nyugaton a 
hegymagasi udvarnokok laktak, a kikkel erdőben, 
rétben közös jószáguk volt az apátsági lovászoknak. 
Alig hogy Miklós királyi tárnokmester 1254-ben ezt 
az állapotot jelezhette, máris nagy kereset támadt a 
miatt, hogy úgy a hegymagasi, mint a keszői udvar
nokok lerontották a régi határokat s újakat emel-
tek."151 

A közel két évtizeddel későbbi, 1274-QS oklevél 
keletkezésének körülményeiről pedig az alábbiakat 
tudjuk: 1274. február 22-én a zalai várjobbágyok és 
udvarnokok Hegymagas nevű földjét (szó szerint: 
„. . . quandam terram Vdwornicorum nostrorum ac 
Castrensium Castri Zaladiensis Hygmogus voca-
tam . . .", azaz „udvarnokainknak és zalai várunk 
várjobbágyainak152 egy bizonyos földjét, amit 
Hegy magasnak neveznek . . .".) IV. László király 
Móric mester fia Miklós comesnek adományozza, a 
csehek elleni nagyszombati csatában tanúsított hősies
ségéért. Ugyanis „a mondott Miklós mester a hűség 
buzgalmától vezérelten, a természetes halálfélelmet is 
megvetve, a csata napján mindenkit megelőzve, mint 
bősz oroszlán, lándzsájával az ellenséges csatarendnek 
támadt, s közülük sokakat felöklelt."15 3 

Ezek után következzenek az oklevelek, általunk 
vázlatos kivonatolásban, elsőként az 1256-os oklevél 
birtokhatárait nyomon követve. Eszerint: 

l.A határ az Egregy rétje mellett (iuxta pratum Egntg ) 
délről fekvő Fereduzyg nevű helyen kezdődik, 

2. ahonnan a Hegy magas hegy irányában (versus montent 
Hygmogos) egy jugerumnyi távolságra vezet (itt nyugatra 
az udvarnokok, kelet felé pedig a Szent Márton apátság 
földjei találhatók). 

3.Innen a határ eljut egy nagy úthoz (ad magnam viam) , 
4.amelyen keresztül egy berch ' nevű dombhoz vezet 

(ad unum monticulum, qui berch vocatur), amelytől 
balra, nyugatra az udvarnokok, jobbra, kelet felé pedig 
az apát földjei fekszenek. 

5.Innen a határ egy völgybejut, majd ismét egy „bércre", 
amelyet közönségesen Eregeteuhig -nek neveznek 
(ad unum berch, qui vulgo Eregeteuhig vocatur), 

6.egyenes irányban tovább haladva pedig egy úiabb „bérc
hez" fut, amelyet közönségesen Humurozou -nak hív

nak (qui vulgo Humurozou dicitur). Az udvarnokok 
földje itt is balra, nyugat felé, az apátsági birtok pedig 
jobbra, kelet felé húzódik. 

7.Innen a Humurozou völgyig megy a határ, majd lefe
lé ereszkedve egy kis utat szel át (transit quandam par-
vam viam),161 

162 
8.s eljut a Hegymagas-hegy Keuzyg nevű helyéig (ad 

Keuzyg in montem Hygmogos). 
9.Ezt követően éri el a Kuzepteteu hegyet (ascendit 

ad montem, qui vocatur Kuzepteteu), ahol a két domb 
közötti (inter duos monticulos) határjelektől bal felé, 
nyugati irányban az udvarnokok, jobb felé, keletre pedig 
az apát birtokai fekszenek, 

10. majd innen a Hegymagas hegyet az udvarnokok, az apát, 
a veszprémi káptalan és a zalai várnépek közösen bír
ják (ab inde verő mons Hygmogos wdvornicis et abbati 
predicto, capitulo vesprimiensi et castrensibus de Zala in 
commune remanet, sicut hactenus tenuerunt). 

11.Ezt követően északi irányban a határ Paprád völgyébe 
(in valle Paprad) jut, amely Thoplucha1 6 földjét a Szent 
Márton apátság földjétől elválasztja. 

12.Innen újólag egy „bércig" halad, amelyet közönségesen 
Humucteteu -nek neveznek (qui vulgo dicitur Humuc-
teteu), amelynek keleti részén a határjelek északról a 
keszői udvarnokok (wdvornicorum de Kezv), délről 
pedig az apát földjeit választják el. 

13.A határ innen ismét egy nagy úthoz ereszkedik le, amely 
Tapolcáról Apátiba vezet (ad magnam viam, que venit 
a Thoplucha et vádit ad villám Apáti), 

14.majd kelet felé az Egregy rétjéhez (ad pratum Egrug) 
húzódik, aholis dél felé kanyarodik ugyané rét mellett. 
Itt a szántóföldek végében felállított határjelek különí
tik el az udvarnokok (a rét a keleti oldalán) és az apát 
(a rét nyugati oldalán) birtokait. 

15.Ezután a határ a rét keleti részén halad át, s eljut az Eg
regy nagy vizéhez (ad magnam aquam Egrug), amely 
ugyancsak az apát és az udvarnokok földjét választja itt 
el. A határt ehelyütt sem az apát népei, sem az udvarno
kok át nem léphetik. 

S most lássuk az 1274-QS oklevelet: 
1. A határ a Wasarusu th111 -nál kezdődik } 1 2 

2.majd innen észak felé, a veszprémi káptalan birtoka irá
nyába húzódik, a Bylukaltala1 3 nevű helyig, 

3.ahonnanis keleti irányban éri el a Paputhalia völgyet, 
4.amelyen tovább haladva eljut a holdvijlag Zeleyfee 

nevű szőlő végéhez. 
5.Innen kis távolságra, déli irányban éri el a Chom Zele-

few -nek nevezett szőlő határát, 
6.ahonnan egyenesen haladva, a Hegmogos hegy alatti 

Szent Kereszt-kápolna (ad capellam sancte Crucis) 
lesz a következő állomás, amely egyben Thaplycha 
földjének határa is. 

7.A Szent Kereszt kápolnától a határ dél felé megy tovább, 
egészen a Kuzepteteu -ig, 

8. majd innen a Chelezenaya uerey nevű helyig, 
9.ahonnan a Humuzozow -n déli irányba leereszkedve, 

10.az Urbánus szőlőig (in vinea Urbánus) jut el, 
11.amely alatt, dél felől a dombon, az Eregetew -n leeresz

kedve, 
\2.Anda szőlője mellett (iuxta vineam Anda) halad el, 
13.s továbbra is az Eregetew-n, ugyancsak déli irányban eléri 

az Apátiba vezető nagy utat (iuxta magnam viam super 
quam itur in Apathy). 

14.Innen a határ Péter szőlője mellett (iuxta vineam Petri) 
a déli oldalról, Bace pap szőlője felett (super vêpres vinee 
Васе sacerdotis) halad el, s ez utóbbi szőlő végénél, a fe-
redeuzeg nevű réten ér véget. 

15.Turdemez l s földjétől a határ ej.y Tördemic melletti 
berekhez (ad nemus prope Turdem z) vezet, ahol a tör-
demici népek (populi de Turdemez) Móric mesterrel 
(cum magistro Mauricio) határosak. Itt fejeződik be vé-
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gül a határok sora, aholis nyugat felől (Tördemici) Móric 
mester sok birtoka fekszik (in maiore quantitate sunt 
possessiones magistri mauricjí). 
A két oklevelet, s azok fontosabb határállomásait az első 

pillantásra is összevetve megállapíthatjuk, hogy 1256-ban a 
mai Kisapáti felől, azaz a Szentgyörgy-hegy keleti oldaláról, 
délről észak felé indult meg a határok bejárása, ugyanakkor 
1274-ben feltételezhetően a mai Hegy magas és Raposka fe
lől, azaz a S zentgyörgy hegy nyugati oldaláról kezdődött 
meg az a határjárás, amely aztán egy bizonyos határrésztől 
- Szent Kereszt kápolna - Tapolca határa - kezdődően 
északról dél felé tartott, s itt a két birtok határa - az állo
mások egybevágó elnevezése alapján is - nyilvánvalóan kö
zös volt. Az elmondottakat az alábbiakban vessük össze: 

I 
1256 É 1274 

1. Fürdőszeg 14. Fürdőszeg 

3. Nagy út 13. Apátiba vezető nagy út 

5. Eregetőhegy 11. Eregető 

6- 7. Homorúasszó 9. Homorúasszó 

8. Kőszeg 8. Vasverő (?) 

9. Középtető 7. Középtető 

11. Paprád völgy, 
Tapolca határa 

6. Szent Kereszt kápolna, 
Tapolca határa 

Ha a két oklevél összevetéséből levonható tanúsá
gok sorát itt be is fejezzük, azt korántsem tekintjük 
lezártnak, hisz a teljesség igényével történő elemzés 
egy önálló értekezés kereteit kívánná meg. Mostani 
részközreadásukat azonban mégis fontosnak tartot
tuk két szempontból is: egyrészt azért, mert Tapolca 
s közvetlen környéke legkorábbi írott földrajzi nevei
nek így közelébe kerülhettünk, s ez egyáltalán nem 
mellékes a napjainkban fellendülő földrajzi névgyűj
tés szemszögéből, másrészt szóljunk itt egy „kézzel
fogható" haszonról is: alapos terepbejárással egybe
kötve, adataink nem kis mértékben segíthetik elő a 
Veszprémi Bakony Múzeum közeljövőben tervezett 
szentgyörgyhegyi régészeti feltárását. 

A tapolca — templom-dombi ásatásokkal össze
függésben ugyanis UZSOKI András, s e sorok írója 
1985 nyarán a tapolcai gimnáziumi tanulók segít
ségével megkezdte a szentgyörgyhegyi „romok" 
terepbejárását és előzetes kutatását.18 7 

A szentgyörgyhegyi romokról tulajdonképpen 
máig sem tudunk semmi bizonyosat, középkori ok
leveleink hallgatnak a hegytető északnyugati pere
mén egykoron állott épületről, illetőleg épületegyüt
tesről. A romokról elsőként a II. József-féle első kato
nai felmérés {„Josephinische Aufnahme") 1784-ben 
készített egyik szelvényének {Coll. VIL, Sect. 19.) a 
Szentgyörgyhegyet is ábrázoló térképe tudósít ben
nünket. BEUDANT francia geológus 1818-Ъап itt 
„egy kis kápolna maradványairól" ír,188 viszont a 
múlt század második felében - talán SZERELMEY 
Miklós határásra - a Balatonnal foglalkozó irodalom-
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ban elterjedt, hogy itt vár állott, amelyet a tatárjárás 
után IV. Béla építtetett.18 9 

1932 nyarán FRISCH József tapolcai ügyvéd -
saját szavai szerint — „ásatásnak" nevezett művelet
be kezdett a helyszínen, miután tudomást szerzett 
arról, hogy „a raposkai hegyilakók szépen faragott 
hatalmas bazalt és bazalttufa köveket leltek a szépsé
ges Szentgyörgyhegyünk tetején és ezeket télvíz ide
jén leeregették épülő házaikhoz és bástyáikhoz."190 

FRISCH „ásatásról" szóló szavait a legnagyobb 
kétkedéssel kell fogadnunk — a raposkaiak állítólagos 
„kincskeresése" ellenére! — a ma is elénk táruló, 
össze-vissza túrt és furkált terep láttán. 

Az egyébként ekkor előkerült — és részben leírt 
- leletek feltétlen jelentős objektumról tanúskodnak, 
nem tudjuk azonban, lesz-e még valaha olyan szeren
csénk, hogy az 1932-es „ásatások" után megállapít
hassuk majd annak korát és rendeltetését is? A lele
tekből ugyanis mindössze négy darab „román ízlé
sű" faragott követ őriz a Keszthelyi Balatoni Mú
zeum,1 9 1 de ezek - s a többiek! — egykori összefüg
géseiről, leletkörülményeiről, az ásató megfigyelé
seiről stb. nem készült dokumentáció, csupán egy 
szűkszavú ismertetés, amelyre már fentebb is, s az 
alábbiak során is hivatkozunk.192 Eszerint 
„szabályos faragású kövek mellett lőrésszerűen ab
laknak mesterien megmunkált hatalmas tömbök", 
„szép faragású oszlopfej", „hatalmas falmaradvá
nyok" és egy „pontosan kelet-nyugati fekvésű 
épület alapjai" kerültek elő, s „az épület közelében 
egy gáttal elzárt medencét láttunk, ez mintha a kolos
torok mellett szokásos halastó lenne . . . Ez azt a hi
tet keltette bennünk, hogy egy árpádházi kolostor 
és templom maradványai feküsznek előttünk." 
Az elmondottak mellett — tisztázatlan körülmények 
között - római eredetűnek meghatározott téglada
rabok és „frizes fedőcserepek" is kerültek a fel
színre. 

DORNYAY Béla - aki „némi segédkezést"193 

ugyancsak nyújtott a munkában — többek között 
„egymáshoz támaszkodó oroszlánpár faragott alakjá
val ellátott tömör bazaltkővel", „két fonatos díszű 
bazaltfaragvánnyal.", „tölcsérbélletű és félköríves ab
lak-szemöldökkővel, hornyolt ajtó és ablakbélletek
kel" stb. egészíti ki a fentieket. Ezek alapján „tény
leges árpádkori kápolna-romról" ír, s idézett írásá
ban — többnyire ugyan a valóságnak meg nem felelő 
történeti adatokra hivatkozva — régészeti megközelí
tésben az 1932-es munkálatok jórészt ma is elfogad
hatónak tűnő sommázatát adja: „Mindezekből követ
kezik, hogy itt a Szentgyörgyhegy északnyugati pere
mén, az Árpád-kor elején, talán még a szentkirályok 
idején? (azóta már egy kétségkívül Szt. László dénár 
került elő. Szerk.) egy számottevő, szép faragott 
négyszögkövekből művésziesen felépített és figurális 
faragásokkal is stílszerűen díszített kápolna emelke
dett, amelynek azonban eddigelé sem az eredetét, sem 
a közelebbi rendeltetését, sem a virágzása, sem pedig 
a hanyatlása és pusztulása idejét és okát nem tudjuk. 



A kápolna körül felszínrevetődő sok embercsont az 
bizonyítja, hogy a középkorban szokásos temető 
(cinterem — cimetherium) vette ezt is körül, esetleg 
csontház (ossarium) is volt benne; de a rombadőlt 
falak összevissza való széthányása, korhatározó mel
lékleteknek eddig való, majdnem teljes hiánya, azt 
látszanak bizonyítani, hogy itt is a régi magyar kul
túra egyik legnagyobb sírásója, a török szomorú 
garázdálkodásának még szomorúbb tanúbizonyságával 
van dolgunk!"194 

Az 1985. évi terepbejárás és előzetes kutatás 
konkrét eredményeiről — részint a feltárásra szánt 
idő rövidsége, részint pedig a rendelkezésre álló anya
giak behatároltsága miatt — ma még természetesen 
nem beszélhetünk,195 reméljük azonban, hogy a 
szükséges technikai feltételek és anyagi fedezet esetén 
több évre tervezett feltáró munka megadhatja majd a 
már 1932-ben is felmerült lényegi kérdésre — „Mi 
volt egykor a Szentgyörgyhegy tetején?" - a meg
nyugtató választ. 

4. ábra. A Szentgyörgyhegy tetején talált IV. László dénár 
Abb. 4. Auf dem Gipfel des Szentgyörgyhegy gefundener 
Denar aus der Zeit László IV. 

Az 1272. évi oklevélben elmondottak második 
tisztázásra váró kérdéseként fentebb a tapolcai egy
ház, s az alatta fekvő hét szőlő és két malom értel
mezését vetettük fel. 

Tapolca egyházát elsőként éppen az 1272-es ok
levél említi írásosan, természetesen ezt is az 1217 
előtti állapotokra visszavetítve.196 Nem tudjuk azon
ban, hogy itt a Templom-dombon jelenleg is álló, 
Boldogságos Szűznek szentelt templomról — amely
nek kontinuitása egyébként a XIII. századtól kezdő
dően napjainkig írásos forrásainkban jól nyomonkö
vethető — van-e szó, ugyanis az oklevél a templom 
patrocíniumát nem nevezi meg. így feltételezhetjük 
azt is, hogy az említett „ecclesia" alatt esetleg az ek
kor már létező tapolcai centrális templomot, a tele
pülés tengelyét képező „római út" Keszthely felé 
iránytvevő, s a sümegi út kiindulásául is szolgáló 
csomópontjában épült Szent Miklós (plébánia?) 
templomot kell értenünk.197 

A leírt körülmények — elsősorban az egyház alatti 
két malom198 — mégis arra engednek következtetni 
bennünket, hogy itt az eredetileg talán családi-nem

zetségi templomnak épült Boldogságos Szűz templo
mát lássuk, amelyről azonban az első hiteles említés 
csak 1280-ből maradt ránk.199 

Fent érintett témánkhoz kapcsolódva ehelyütt 
kell szólnunk a folyamatban lévő tapolca - templom
dombi régészeti kutatásokról is. A Bakonyi Bauxit
bánya Vállalat erkölcsi és anyagi támogatásával a 
tapolcai Templom-dombon, a r. kat. plébániatemp
lom mellé épült volt zárda (1872) — jelenleg a 2. 
sz. Általános Iskola néhány osztályának és a Bányá
szati Gyűjteménynek helyet adó épület — tövé
ben200 1984. július 2-án kezdtük meg az ásatást. 
1985-ben a kutatás kiszélesedhetett: a tapolcai 
Városi Tanács nemcsak az ásatások folytatását szor
galmazta, de további munkára ösztönző mecénásként 
fedezte annak jórészt költségeit is, ez utóbbiból — 
a korábbi évhez hasonlatosan — jelentős részt vállalt 
magára a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, a Balatoni 
Intéző Bizottság és a Bakonyi Idegenforgalmi Bizott
ság, ugyanakkor a Batsányi János Gimnázium és Pos
taforgalmi Szakközépiskola KISZ-védnökséget vállalt 
az ásatások fölött. A fent felsoroltaknak ezúton is 
őszinte köszönetünket fejezzük ki az önzetlen támo
gatásért.201 

Ugyan a feltáró munka befejezését csak 1988-ra 
tervezzük, vázlatosan — és szorosan csupán a fent em
lített résztémára szorítkozva — már itt is érintjük az 
ásatásainkból eddig levonható következtetéseket. 
A leírottakban azonban számolunk az eddigi kuta
tások eredményein nyugvó lehetőségek adta feltéte
lezéseink jövőbeni esetleges módosulásával, azaz 
hangsúlyozzuk az alább előadottak ma még jobbára 
munkahipotézis jellegét. 

A Templom-domb közepén foglal helyet a barokk-
és újkori bővítésű, gótikus hajóval és szentéllyel ren
delkező jelenlegi r. kat. plébániatemplom. Építési 
periódusairól műemléki falkutatások hiányában 
ugyan pontos adataink nincsenek, véleményünk sze
rint a nyolcszög három oldalával záródó gótikus szen
tély — amelyhez északról sekrestye is kapcsolódott 
—202 a XIV. század utolsó negyedében épülhetett, 
a mezővárosi fejlődéssel együtt járó „templombőví
tések időszakában."203 Közvetlenül az építést kö
vetően készülhettek azok a külső freskóábrázolások 
is, amelyek közül az egyiken, a szentély keletre 
tekintő kőrácsos ablaka alatt lévőn, az ekkor Tapol
cát birtokló karthauzi rend kegyurának, Zsigmond 
királynak biblikus környezetben megmintázott szim
bolikus ábrázolását véljük felfedezni,204 a másikon, 
a korabeli déli bejárat mellett, Szent Kristóf gigan
tikus méretű alakját örökítette meg a XIV-XV. 
század fordulóján élt ismeretlen művész.205 S korban 
itt kanyarodjunk vissza szűkebb témánkhoz: az em
lített gótikus Szent Kristóf ábrázolás a templom déli, 
eredeti Árpád-kori (XIII. századi) falrészletét díszí
ti. °6 A tapolcai plébániatemplom magjául kétség
telenül azt a román ízlésű, XIII. században épült 
templomot kell tartanunk, amelyről - részint már 
többször idézett - okleveleink is tanúskodnak.201 
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5. ábra. А 60. számú sír az Árpád-kori templom fundamentuma alatt. 
Abb. 5. Das Grab Nr. 60 unter dem Fundament der Kirche aus der Zeit der Árpádén. 

Az 1986. évi ásatási szezonban a XIII. századi 
templom déli falának — pontosabban délnyugati sa
rokkiképzésének — feltárásakor nem várt jelenséget 
figyelhettünk meg: a fundamentum alól egy NY—K-i 
tájolású, kisméretű, élre állított kövekkel körbera
kott nyújtott csontvázas temetkezés került elő. A 
sír korát elsősorban a mellkas középtájára helyezett 
//. Constantinus (337-340) korabeli bronzérme 
látszana igazolni, azonban a leírt körülmények — 
függetlenül attól, hogy a templom közvetlen 
környékén ásatási szelvényeinkből jelentős mennyi
ségben kerültek elő a római kor emlékei — ma még 

nem elegendőek a közelebbi korhatározásra, így a fel
dolgozás jelenlegi stádiumában csak annyi bizonyosat 
tudunk mondani, hogy a sír a IV. század második fe
le és a XI. század második fele között kerülhetett 
földbe (5. ábra). 

Közvetlenül a sír fölött durván faragott nagymé
retű kövekből - talán ugyancsak temetkezésekből 
származó fedlapokból? - alakították ki az Árpád
kori építők a templom délnyugati sarkának alapo
zását. A kőlapok kötésben — azaz hosszabb, illetve 
rövidebb oldalukkal a két falsíkba fordítva - vannak 
egymásra helyezve, s ezeken nyugszik az Árpád-kori 
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TAPOLCA-TEMPLOMDOMB 
19. szelvény É-i oldal 
1986. VII.29 

6. ábra. Az Árpád-kori templom délnyugati sarkának alapozása 

barokk bejárati 
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szabályosan allóx 

kváder, megegye
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élükre állított lapos kövek 

Abb. 6. Das Fundament der südwestlichen Ecke der Kirche aus der Zeit der Árpádén. 



templom kváderkövekből gondosan kirakott, armi-
rozott sarka (6. ábra). 

Nos, szóbanforgó templomunkat azonosítjuk mi 
azzal a Boldogságos Szűznek szentelt templommal, 
amelyet /250-ban Péter püspök az egyházmegye 
„legszebb, legünnepélyesebb templomának" ne
vez,208 s amelyről 1290-Ъеп megtudjuk, hogy kegy
ura Tapolcai Lőrinc comes.209 Ez utóbbi adalék 
különösen fontos számunkra, hisz nyilvánvalóvá teszi 
a templom magánkegyúri alapítását, felépítését — 
esetleg átépítését! — és fenntartását. Ezt támasztja 
alá az is, hogy az említett oklevélben szereplő Bene
dek veszprémi püspök Tapolcai Lőrinc kegyúri jogát 
(,4us patronatus") természetesnek tartja, s nem for
mál arra jogot, pedig vele szemben itt éppen a veszp
rémi egyház olyan javait és jogait követeli vissza, ame
lyek azt már Bertalan, Zalandus és Pál püspök idején 
is — azaz: 1226 és 1275 között — megillették. (Az 
oklevélről az alábbiakban még részletesen szólunk). 

Az elmondottak szerint tehát a tapolcai egyház 
fölött kegyúri jogot — legalábbis 1226 után — a veszp
rémi püspökök nem gyakoroltak, így Tapolcai Lőrin
cet - közelebbről: 7274-et210 — megelőzően azt 
csakis jogelődei és talán közvetlen ősei, Tapolca világi 
földesurai gyakorolhatták. Mivel Tapolcán már 1217 
előtt templom állott, amelynek titulusát és kegyurát 

ugyan az 7272-es oklevél nem említi,211 nem lehet 
kétséges előttünk, hogy e tapolcai egyházban („ecc-
lesia de Topulcha") az 1280-ban és 1290-ben emlí
tett Boldogságos Szűz plébániatemplom jogelőd 
egyházát kell látnunk, amelynek kegyura sem lehe
tett más, mint Turul comes. 

Az elmondottak természetszerűleg nem jelenthetik 
feltétlen az 1217 előtti és az 7290-ben említett 
templomok épületeinek is azonosságát, sőt, éppen 
1272-es „névtelensége" miatt ma hajlandók vagyunk 
itt feltételezni egy Turul által alapított és felépített 
templomot is, amely anyagában és méreteiben lénye
gesen egyszerűbb lehetett, mint a Lőrinc kegyurasága 
alatt álló, 72£0-Ьап az „egyházmegye legszebb temp
lomának" mondott plébániatemplom, amelynek egy 
részletét — mint fentebb írtuk - a mai templomépü
let is őrzi. Azt viszont, hogy a két épület212 ugyan
azon a helyen - a Templom-domb közepén, a jelen
legi r. kat. plébániatemplom helyén - állhatott, iga
zolja egyrészt az 7272-es oklevél helymeghatározása, 
mely szerint az 727 7 előtti templom alatt (is! - TZ.) 
két malom állott,213 másrészt az a viszonylag nagy 
mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék, amely a 
jelenlegi templom bejáratától 7—8 méterre, észak
nyugatra és nyugatra nyitott szelvényeinkből előke
rült (7. ábra). Ezek közül néhányat az alábbiakban 
mutatunk be :2 14 

7. ábra. A róm. kat. plébániatemplomtól nyugatra és északnyugatra nyitott szelvény helyszínrajza. 
Abb. 7. Lokalzeichnung über die offenen Ausgrabungsprofiie westlich und nord-westlich von der römisch-katholischenPfarrkirche. 
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8. ábra. X—XI. századi kerámiatöredékek Abb. 8. Kermikfragmente aus dem X-XI . Jahrhundert. 

85.21.3. Edényfenék töredéke, szürke színű, kaviccsal sová-
nyított edényből. Alján a fenékbélyeg kettó's koncentri
kus kör. Átmérője: 8,9 cm. A 3. szelvény DNy-i sarkából, 
25-30 cm. mélységből. XII-XIII. század fi. tábla, l/a. 
Hb). 

85.21.1. Edénytöredék. Vöröses, kívül feketére égett, kavics
csal soványított edény oldalából. Külső oldalán bekarcolt 
hullámvonal. M: 3 cm. A 3. szelvény DNy-i sarkából, 
25 -30 cm. mélységből. XII-XIH. század. (II. tábla, 1.). 

85.33.1. Edénytöredék. Vastagfalú, homokkal soványított, 
belül vörös, kívül feketére égett edényből, vízszintes ár-
kolással. M: 2,4 cm. Az 1. szelvényből, a 3. sír koponya 
környékéről, 45 cm. mélységből. Árpád-kor. (II. tábla, 
2). 

85.28.2. Edénytöredék kaviccsal soványított, vöröses színű 
edényből, amely kívül átégett és hullámvonallal díszí
tett. M: 3,6 cm. A 3. szelvény ÉK-i negyedéből, 3 0 -
40 cm. mélységből. Árpád-kor. (II. tábla, 3). 

85.4.2. Peremtöredék. Szürke, kaviccsal soványított kihajló 
peremű edényből. M: 2,9 cm. Az 1. szelvény 4. és 5. sír
ja alatti rétegből, 65 -70 cm. mélységből. Árpád-kor. 
(II. tábla, 4). 

85.32.2. Edény töredék, kaviccsal soványított vörös színű 
edényből. Külső oldalán hullámvonal, alatta körömbenyo
másos dísz. M: 3,6 cm. Az 1. szelvény 3. sírja alatti 58 
cm. mélységből. XIII. század. (II. tábla, 5). 

85.33.3. Edénytöredék. Vastagfalú, kaviccsal soványított, 
vörös színű, kézi korongon készült edény nyakából. 
M: 3,5 cm. Az 1. szelvényből, a 3. sír koponyája közelé
ből, 45 cm mélységből. Árpád-kor. (II. tábla, 6). 

85.34.1. Edénytöredék, vastagfalú, homokkal soványított, 
kívül vörös, belül szürkés színű edény aljából. M:4,5 cm. 
A 3. szelvény DK-i sarkából, a kapuvédőtorony padló
szintjéből, 5 - 6 cm. mélységből. XIII. század. (II. tábla, 
7). 

85.35.2. Edénytöredék, homokkal soványított sárgásbarna 
színű edényből, a külső oldalán párhuzamos árkolások-
kal. M: 2,0 cm. A 2. és 3. szelvény határában, a kapuvé
dőtorony fala alatt fekvő 14. sír medencecsont tájékáról, 
85 cm. mélységből. XIII-XIV. század (II. tábla, 
8J215 

A fentebb ismertetett kerámiánál korábbi, X-Xl. 
századi töredékekkel is rendelkezünk (8. ábra),2 x 6 

de ritka és szórványos előfordulásuk messzemenő 
következtetések levonását — legalábbis a feldolgozás 
jelenlegi szakaszában - nem teszik lehetővé. 

A tapolcai Templom-domb történetének időhatá
rait az az 1985. és 1986. évi ásatási szezonok tovább 
bővítették: a plébániatemplomtól délnyugatra, a 2. 
sz. Általános Iskola és a Pedagógiai Gyűjtemény csat
lakozási térsége előtt nyitott szelvényünkbett római 

alapfalakra, tegula- és imbrex-töredékekre, valamint 
kora- és későrómai kerámiaanyagra bukkantunk. 
Ugyanakkor a plébániatemplomtól nyugatra és észak
nyugatra nyitott — az Árpád-kori leletanyagnál már 
érintett — szelvény kibővítése és tisztítása során be
bizonyosodott, hogy az itt húzódó észak—déli irányú 
körítőfal e szakaszának legkorábbi periódusa egy 
fűtőcsatornával is ellátott római villaépület(?) alap
falával azonosítható (v. ö. a 7. és 9. ábrákkal). Előbb 
a kerámiából mutatunk be válogatást,217 majd az 
utóbb említett helyszínre kanyarodunk vissza. 
86.36.4. Sötétszürke, homokkal soványított edény töredé

ke, kívül bordadísszel. M: 2,7 cm. A 9. szelvényből, a 
,,barokk" épület ÉK sarkán belül, 105-110 cm. mély
ségből. Korarómai. (III. tábla, 1.). 

86.36.1. Sárgásvörös, homokkal soványított, kihajló pere
mű tál perem- és oldaldarabja. M: 3,2 cm. A 9. szel
vényből, a „barokk" épület ÉK sarkán belül, 1 0 5 -
110 cm. mélységből. Korarómai. (III. tábla, 2.). 

86.36.2. Szürke, homokkal soványított fazék kihajló perem
mel, a nyak indításával. M: 3,9 cm. A 9. szelvényből, a 
„barokk" épület ÉK sarkán belül, 105-110 cm. mély
ségből. Korarómai. (III. tábla, 3.J. 

86.36.3. Vékonyfalú edény oldalának töredéke. M: 4,1 cm. 
A 9. szelvényből, a „barokk" épület ÉK sarkán belül, 
105 -110 cm. mélységből. Korarómai. (III. tábla, 4.). 

86.36.7. Finoman iszapolt szürke edénycserép, külső felü
letén párhuzamos vonalkázással. M: 5,3 cm. A 9. szel
vényből, a „barokk" épület ÉK sarkán belül, 105-110 
cm. mélységből. Későrómai. (III. tábla. 5.). 

86.36.8. Finoman iszapolt sötétszürke edény oldaltöredéke. 
Külső felületén párhuzamos vonalkázások közt függőle
ges behúzások. M: 6,7 cm. A 9. szelvényből, a „barokk" 
épület ÉK sarkán belül, 105-110 cm. mélységből. Késő 
római. (III. tábla, 6.). 

86.36.11. Igen finoman iszapolt, galambszürke, kihajló 
oldalú tál peremtöredéke. M: 3,5 cm. A 9. szelvényből, a 
„barokk" épület ÉK sarkán belül 105-110 cm. mélység
ből. Későrómai. (III. tábla, 7.J. 

86.36.5. Szürke, homokkal soványított bögre pereme. M: 
4,1 cm. A 9. szelvényből, a „barokk" épület ÉK sarkán 
belül, 105-110 cm. mélységből. Későrómai. (III. tábla, 
8.j. 
Eddigi megfigyeléseink alapján ma hajlandók va

gyunk feltételezni, hogy a jelenlegi plébániatemplom 
bejáratával éppen szemben, attól néhány méterre 
nyugatra húzódó észak-déli irányú alapfalra -
amelyről említettük, hogy eredetileg fűtőcsatorná
val ellátott római villához tartozhatott — az Árpád
korban (XIII. században) egy újabb, ugyancsak kő-
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9. ábra. Római fűtó'csatorna (?) vágata a körítőfal nyugati 
oldalán 
Abb. 9. Der Lauf des römischen Heizkanals (?) an der 
westlichen Seite der Umzäunungsmauer. 

10. ábra. A körítőfal részlete keletről 
Abb. 10. Ein Teil der Umzäunungsmauer von östlicher Seite. 

•-.--•• •-. y£v-

11. ábra. A körítőfal részlete nyugatról Abb. 11. Ein Teil der Umzäunungsmauer von westlicher Seite. 
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épületet emelnek. Feltevésünket látszik igazolni az itt 
előkerült, már említett nagyszámú Árpád-kori kerá
miatöredéken kívül a fal két építési periódusának vi
szonylag jó elválaszthatósága (10. és 11. ábra), vala
mint azok a fal belső, nyugati oldaláról, éppen a fű
tőcsatorna vágata fölötti betöltésből, egy mélységből 
és közel egymás mellől előkerült, három tipikus 
XII—XIII. századi edényhez tartozó cserepek, 
amelyek közül egyet restaurált állapotban a 12. áb
rán mutatunk be.2 1 8 Amennyiben feltételezésünk 
helyes, úgy e kőépület nem lehetett más, mint a 
XIII. század elején itt birtokossá lett Turul comes 
kúriája, földesúri magángazdaságának (prédium) is 
központja, amelyet magánkegyúri templomának köz
vetlen közelében épített fel. Arra a kérdésre viszont 
ma még nem tudunk válaszolni, hogyan és mikor 
keletkezik itt — a fentebbi épületek falait is magába 
foglaló — templom körítőfal; egy azonban bizonyos: 
ez nem a cimeterium (temető) elkerítését szolgálta, 
hanem védelmi célokat. Az elmondottakat kétséget 
kizáróan igazolja az a tény, hogy - bár még nem tör
tént meg a templom-dombi temetkezések feldolgozá
sa - az itt előkerült, immáron hatvanat meghaladó 
sír közül egyet sem sorolhatunk egyértelműen a XIII. 
századhoz. Az elmondottak alátámasztják a Boldog
ságos Szűz temploma családi-nemzetségi célzattal 
történt alapítását is, a ,,plebs" pedig a település 
másik, Szent Miklósról elnevezett temploma köré te
metkezhetett.2 1 9 Ami viszont a körítőfalat illeti, 
azt emelhették a század közepén — második felében a 
magánföldesúri birtokközpont megerősítésére is,- erre 

12. ábra. Restaurált XII-XIII. századi edény 
Abb. 12. Restauriertes Geschirr aus dem XII-XIII. 
Jahrhundert. 

egyébként bőven szolgáltak alkalmat a század 70— 
80-as éveiben itt zajló események, amelyekről alább 
még részletesen írunk.220 

A veszprémi egyház képviselőinek Turul comes 
jogtalan foglalásait magába foglaló oklevelében emlí
tett két malomról fentebb már szóltunk. Ezekről 
ugyan közelebbit nem tudunk, de joggal tételezzük 
fel, hogy a rendkívüli szerencsés természeti feltételek 
mellett működő, állandó hőmérsékletű, télen be nem 
fagyó, 16—18 Celsius-fokos vízre telepített malmok 
helye évszázadokon keresztül nem változott, s Turul 
általi foglalásuk is beleilleszkednék a prédiumról 
kialakított képbe, a közelben fekvő hét szőlővel 
együtt, amelyet viszont ma már nem tudunk lokali
zálni. 

S itt eljutottunk az 1272-es oklevéllel kapcsolat
ban felvetett harmadik kérdésünkhöz: a tapolcai 
vásárvám tizedének tisztázásához. 

Mielőtt azonban erről szólnánk, érintsük azokat a 
feltételeket, amelyek potencionálisan is lehetővé 
tették - oklevelünkből kikövetkeztethetően: már 
az előző, XII. században, a még királyi birtok Tapol
cán - a vásárok (heti piacok) létrejöttét. Elsőként 
említsük meg a település központi fekvését, útcso-
mópont-jellegét,221 ahol a Balaton-felvidék fontos 
közlekedési (-kereskedelmi) útjai keresztezték egy
mást. Közülük a legfontosabb szerepet nyilván a már 
említett „római út" játszotta, amely a korai tele
pülés tengelyéül is szolgált.222 

A régészeti—történeti irodalmunkban kellően máig 
sem tisztázott útvonal-rekonstrukciós elméletek kö
zül a magunk részéről a HOLUB Józseffel és GLÄ
SER Lajossal vitázó GUTHEIL Jenő véleményét tart
juk a leginkább elfogadhatónak, aki a ,,római", 
később a középkori „hadúrról", az alábbiakat írja: 
„Véleményünk szerint a középkori hadút, csakúgy, 
mint már a római ókor és az újkor minden főútvona
la, Veszprém kikerülésével haladt át városunk közelé
ben, s ment a tengerpart felé. De nem a Holubtól 
említett és a Balaton-partra lekanyarodó vargabetű
vel, hanem ugyanazon az egyenesen haladó 
útvonalon, amelyen már a rómaiak is jártak Veszp
rémtől délre a tapolca—várpalotai törésvonalon Sava-
riából Aquincumba, s amelynek állomásait a Veszp
rém megyei telepnyomokról és útirányokról szóló 
tanulmányában így jelöli meg Laczkó Dezső: Lesen-
cetomaj- Tapolca — Nagyvázsony-Balácza—Szentki
rályszabadja— Litér-Sóly-Várpalota. Hogy a hadút 
is ezen az útvonalon haladt, igazolni látszik egy okle
veles adatunk is: Kővágóörsi (a mai Felsőörs) Máté, 
Miske unokája Kővágóörsön, a hadút mellett fekvő 
földjét 1402-ben a veszprémvölgyi apácáknak adja. 
Eszerint a hadút a felsőörsi határt szelte át, ami meg
felel a Baláca—Szentkirályszabadja útvonalnak. 

A zákányi Dráva-hídon át Horvátországba és a 
tengerpartra vezető hadút fehérvár—zágrábi szakaszá
nak irányát tehát így jelölhetjük meg: Fehérvár-
Várpalota — Sóly — Litér-Szentkirályszabadja—Balá
ca—Nagyvázsony—Tapolca-Lesencetomaj-Gy örök-
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Keszthely — Zalavár—Kanizsa—Zákány—Kapronca— 
Zágráb."223 

Anélkül, hogy most részletekbe bocsátkoznánk, 
megjegyezzük, hogy a fenti útirányt mégsem tekint
hetjük megnyugtatóan véglegesnek,- ez a HOLUB Jó
zsef elméletére támaszkodó VERESS D. Csaba leg
utóbbi dolgozatából is kiolvasható, aki a XII. századi 
Köveskál feltételezett kialakulásával kapcsolatosan az 
alábbiakat írja: „A Kál-völgy legkorábbi települése 
— Kál (vagy Köveskál) — egy ősi útvonal tengelyére 
települt kezdettől fogva. Ez az út (amely ma is hasz
nálatos a községen keresztül kelet—nyugati irányban) 
,,hadút" vagy „hadinagyút" formában szerepelt a 
XIV. századi oklevelekben. (1316: „intra unam viam 
hathut dictam",- 1320: „intrat ad viam hathut dic-
tam"; 1335: „ad quandam viam Hadinagoth.") Ez a 
középkori ..hadiút" Fejérvárról vezetett — Nádasdla-
dány, Berhida, Liter, Szentkirályszabadja, Felsőörs, 
Füred, Zánkán át — a Kál-völgybe. Köveskálon át 
Gyulakeszibe, s onnét Tapolcára vezetett az az út, 
amely onnét kétfelé ágazva vitt tovább."224 

Akár perdöntő is lehetne „hadút-kérdésben" 
az az 1345-Ъеп kelt oklevél, amelyet az almádi kon
vent bocsátott ki a Tapolca és Diszel közötti határ
járásról.225 Az itt említett „Hoduth" lokalizálása 
azonban nem egyértelmű; ennek ellenére úgy tűnik, 
hogy az nem a GUTHEIL Jenő által ismertetett út
irányt, hanem a Káli-medencét átszelő Zánka—Kö
veskál—Gyulakeszi—Tapolca útvonalat követi. Ebben 
az esetben viszont kérdés marad, miért nem nevezi 
„nevén" ugyanezt az útvonalat az az 7277-es okle
vél, amelyben IV. László nemességre emeli Köveskáli 
Györgyöt, s birtokát a királyi udvarnokétól elválasz
tó határ részeként szóbanforgó utunkról az alábbiakat 
írja: „. . . viam per quam itur de Heney ad Thapol-
c h a . . . " 2 2 6 

A másik fontos Tapolcán átfutó utat, az ún. 
„Vásárosutat" fentebb már érintettük.227 Ugyanitt 
mondtuk el azt is, hogy ezt a Tapolcára vezető „só-
út" egy szakaszának tartjuk; még akkor is, ha nevé
ben — pontosabban: e szakaszának nevében — a kör
nyék számára nyilván fontosabb tapolcai hetivásáro
kat örökítette meg.228 МАКА Y Bélánál éppen „vá-
sárosutunkat" érintően olvashatjuk: „Károly és La
jos alatt jelentkezik először a leggyakrabban a Wasa-
ruswth, Vasarusvth, azaz vásáros-út elnevezése 
azoknak a fő közlekedési útvonalaknak, melyeken a 
városok vásáraira jövő—menő kereskedők portékái
kat szállították."229 Már vázolt útirányát alátámasz
tandó: 7560-ban említik a Vásárosutat (Wasarusvth) 
Rendes környékén,230 ezt megelőzően 1344-Ъеп 
Badacsonytomaj határjárásakor találkozunk „Wasa-
rusvth" néven vele,231 ugyanez az út később, 1390-
ben „Vasaruswth",232 majd 7422-ben „,Vasárut"233 

néven szerepel. Az elmondottakhoz tegyük még 
hozzá, hogy - bár a XIII. századból adataink nincse
nek — Tapolcán legalábbis a XV. század közepétől 
kezdődően királyi sókamara is működött.2 3 4 

GLÁSER Lajos a Dunántúl középkori úthálóza
táról írott alapvető munkája még az alábbi, Tapolcá
ra vezető, illetőleg azon átfutó útvonalakat ismeri : 
1. a szombathely—tapolcai utat, amely Rum és Hi

degkút vámjain át vezetett,2 3 5 

2. a sárvár—tapolcai utat, mely Keresztúr vámján és 
Sümegen keresztül vezetett, s melyből Karakó 
felé is kiágazott egy út,2 3 6 

3. a vásárhely—tapolcai utat, amely Meggyesen és 
Dörögdön át vezetett,2 3 7 

4. GLÄSER — már ismertetett véleményünkkel 
szemben — a tapolca—szentgotthárdi sóútról ír, 
amely a pannonhalmiból ágazott le Manómajor
nál, s Szabadin, Fajszon, Biliigén át vezetett. To
vábbá: „A tapolcai sóút egyik szakaszát használta 
a fejérvár—sümegi útnak Veszprémet Peremarton— 
Fájsz—Vámos—Ágoston-puszta—Pula irányában el
kerülő ága."238 

5. „A tengerparti úton kívül239 a fejérvári útból, 
Szigligetnél kiágazva is vitt egy út Keszthelyről 
Tapolcára."240 

6. „A tapolca—zágrábi út a kehidai vámon, Kapor
nak, Bak, Páka városán és a szemenyei réven át 
haladt, Gárdinovecnél egyesült a kanizsa—nede-
lici úttal."241 

7. GLÄSER szerint — számunkra kétségesen — Ta
polca megkerülésére szolgált a veszprémi—keszt
helyi úton a Díszeiből Raposkára vezető „ál-
út".242 

Valamennyi fenti útvonalról feltételezzük azt, 
hogy már a XIII. században is létezett. Kétséges vi
szont a GLÁSER által is ismertetett tapolca—level-
di (városlődi) út;2 4 3 ez valószínű csak a XIV. század 
második felében létesül, a leveldi karthauziak tapol
cai birtoklásával egyidőben. Meg kellett lennie azon
ban már a XIII. században is az Uzsa—Pabar—Tapol
ca közötti „nagy útnak", amelyről az almádi kon
vent 7J45-ban kelt oklevelében olvashatunk.244 

A fent elmondottakból következtethetően nyil
ván jelentős vámhely is lehetett az útcsomópont Ta
polca, bár HOLUB József nem ismeri annak.245 

HOLUBNAK ellentmondanak az - igaz, nem 
XIII. századi! - okleveles adatok.246 GLÁSER La
jos ugyanakkor „Tapolca város vámjáról" ír,247 sőt, 
ennek kikerülésére szolgált szerinte a már ismerte
tett diszel-raposkai „álút".248 

Sokat idézett 1272-es oklevelünk szerint a XIII. 
század elején — de talán már az előző évszázadban is 
— vásároshely Tapolca heti piacai révén lett a kör
nyék árucsere lebonyolításának központjává: itt 
cserélnek gazdát a mezőgazdasági és kézműves házi 
ipari termékek, itt lehet beszerezni a nyersanyagot, 
bort, élelmiszert stb. Ahogy a település földrajzi 
adottságaiból kifolyóan a lakosság legfőbb foglalko
zásának a szőlőművelést és bortermelést kell tarta
nunk, ugyanúgy - legalábbis a következő századtól 
kezdődően — a piac kiszélesedése, ezzel együtt a la
kosság felemelkedése forrásául is a borkereskedelem 
szolgált. 
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A XI. századtól kezdve - ahogy azt I. László és 
Kálmán törvényei is igazolják — Magyarországon 
már jelentős szerepet játszik a vásártartás, a belőle 
származó vásárvám (tributum) pedig a királyi jövede
lem egyik legfőbb forrása. A vásárjog regálejog, 
amelynek eladományozása csak a XII. század második 
felének okleveleiben tűnik fel. így lehetett ez Tapolca 
esetében is: II. András 1217 előtt Turul comesnek 
adományozta a településsel együtt annak vásártartási 
jogát, s a belőle származó jövedelmet is, ez utóbbi
hoz azonban a veszprémi egyháznak már korábban 
valamiféle érdekeltsége fűződhetett. Kálmán törvénye 
szerint ugyanis: „A vámokból és adókból (de tributis 
et vectigalibus) pedig valamint az ispánoknak harma
dot adtunk, azonképen a püspököknek tizedet rende
lünk (censemus), mert mind az új-, mind az ó-testa
mentum tanítása szerint illeti őket a tized. Azért bal
gatagság és esztelen dolog elbizakodva megszegnünk 
a szentek rendeléseit, melyeket inkább beteljesíteni 
tartozunk nagy buzgósággal."249 

Esetünkben azonban nem egyszerűen a vásárvám 
tizedéről van szó: az egyház Turultól a hatalmasul 
elfoglalt vásárvám felét (,,. . . dimidietate tributi 
fori . . /')250 követeli vissza. Hogy nem lehet szó 
tévedésről, azt az 1290-es oklevél bizonyítja, amely 
nevén — „décima tributi fori" — nevezi a vásárvám 
tizedet.2 5 x Úgy látszik, hogy a már század elején is 
összeütközésre okot adó tapolcai vásárvám „gondja" 
a település világi birtokosa és az egyház között a 
század végére sem oldódott meg: az említett oklevél
ben ugyanis Benedek veszprémi püspök Turul comes 
jogutódától, Tapolca világi birtokosától, Lőrinctől, 
„saját jogán"25 visszaköveteli a jogtalanul lefoglalt 
tapolcai vásárvám tizedet, amelynek visszaadására 
- mivel azt „a püspök elődei is ősidők óta jogosan 
bírták"253 - Lőrinc ígéretet tesz. (Más kérdés, hogy 
beváltotta-e ígéretét?) 

1290-ben tehát Tapolcai Lőrinc nem többet, csu
pán az egyháznak azt a jogát ismerte el, amelyet már 
- az általunk fentebb idézett - Kálmán törvénye is 
biztosított az egyház számára: a vásárvám tizedszedé
sének jogát. Arra a kérdésre viszont: hogyan, miért, 
s milyen arányban oszlott meg a tulajdonjog a század
elő vásárvámja felett Turul comes és a veszprémi egy
ház között, források híján ma még választ adni nem 
tudunk. Arra is csupán következtetünk, hogy a 
XII—XIII. század fordulóján már vásároshely Tapol
ca - amelynek heti piacai a királyi eladományozás 
következtében joghatóság tekintetében is ,,magánföl-
desúri vásárokká" válnak — hamarosan szétrepeszti a 
szűk és közvetlen vonzáskörzet burkát, s bekapcsoló
dik a távolsági kereskedelembe. Erre utalhat - a már 
ismertetett rendkívül előnyös úthálózaton túl — két 
XIII. századi gazdag éremlelet is, amelyek egyikéről 
fentebb már szóltunk,254 illetőleg az a század 
második felében elrejtett, 1965-ban előkerült lelet, 
amelynek döntő többségét - a 732 db.-ból 676 db.-
ot — az ekkor tezaurálásra is alkalmas bécsi dénárok 
tették ki.255 

A tapolcai heti vásárok (piacok) „megyei" von-
záskörzetűvé, illetőleg országos vásárrá fejlődéséről 
adnak hírt majd a XIV—XV. század okleveles emlí
tései is.2 5 6 

Az elmondottak után joggal merül fel a kérdés: 
vajon a XIII. századi település mely részén tarthatták 
a (heti) vásárokat? Fentebb, az 1274-es oklevél elem
zésekor a RÖMER Flóris által lehetőségként felve
tett, Szentgyörgyhegy nyugati részén található 
„Vásárteret" már visszautasítottuk.257 Nos, véle
ményünk szerint ennek helyét valahol a település 
tengelyéül szolgáló ,,római út" Sümeg felé kiágazó, 
s Keszthely felé iránytvevő töréspontjában, a Szent 
Miklós templom közelében kell keresnünk.258 

Természetszerűleg ilymódon felmerül annak lehető
sége, hogy az Árpád-kori Tapolcán legalább két tele
pülésmaggal kell számolnunk: az egyik az előbb emlí
tett, s időben talán korábbi, Szent Miklós templom 
körüli település, amely a templom patrociniuma után 
ítélve esetleg kézműves-kereskedő lakosság jelenlété
re utal,259 a másik pedig az a már fentebb ismerte
tett, XIII. század elején Templom-dombon kiépült 
földesúri magángazdaság (prédium)-központ, amelyet 
megkülönböztetésül birtokosa és itteni temploma 
kegyurának neve után még a XIV. század első felében 
is Turultapolcának neveztek.260 A XIV. század de
rekán - az ismételt királyi birtokká válást követő hos-
pes-telepítések eredményeként261 - j ö n majd létre 
ugyancsak a „római út" mentén, térben megközelí
tően a fenti településmagok között a harmadik: a 
tulajdonképpeni Tapolca mezőváros központja egy 
„orsós piactér" körül, amely még ma is jól kivehető a 
jelenlegi város központjában.2 62 

Bár itt végeztünk volna is az 7272-es oklevéllel 
kapcsolatos, előzőekben felvetett kérdéseink megvá
laszolásával, még egy vonatkozására azonban ki 
kell térnünk, annál is inkább, hogy ezen keresztül 
az eddig szinte érintetlenül hagyott XIII. század má
sodik felének eseményeit — legalábbis nagyvonalak
ban — megvilágosíthassuk. Továbbra is az oklevél egy 
1217. évre vonatkozó részletéről van szó, amely sze
rint ha Turul comes nem térne vissza a Szentföldről, 
avagy visszatérése esetén gyermekei nem lennének, 
úgy Tapolcát a veszprémi egyházra hagyja.2 еъ Bár 
itt is feltételezésekre kell szorítkoznunk, mégis bizo
nyosnak tűnik, hogy Turul a Szentföldről ugyan visz-
szatért, de gyermeke, közvetlen jogutóda vagy nem 
született, vagy pedig az korán, utódok nélkül meg
halt. E feltevésünket éppen az 7272-es oklevél kelet
kezésének körülményei igazolják: ellenkező esetben 
nem rendelkezett volna kellő jogalappal a veszprémi 
káptalan képviselője ahhoz, hogy a szlavóniai Top-
licán V. Istvántól Turul comes 1217-es oklevelének 
megerősítését kérje.264 Turul visszatértét ismét indi
rekt úton, a mar érintett, 1290-ben kelt oklevéllel2 6 5 

próbáljuk meg igazolni. Ebben arról is szó van, hogy 
Tapolcai Lőrinc comes, a tapolcai egyház kegyura 
visszaadja Benedek veszprémi püspöknek a jogható
sága alól általa önkényesen kivett tapolcai és dusnoki 
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harangozókat és torlókat („. . . pulsatores sive exe-
quiatores qui turlouk vulgariter dicuntur . . ,"266), 
valamint — ahogy már ismertettük - a jog szerint 
ugyancsak püspököt illető tapolcai vásárvám tizedét 
is.267 

Az oklevél szavai szerint a tapolcai Boldogságos 
Szűz templomának tapolcai harangozóit és a Pacsa 
melletti Dusnok nevezetű földön élő torlóit 
(„. . . pulsatores de Thaplicha et eorum socios, super 
terra Dusnuk vocata existente iuxta villám Pacha 
ultra fluvium Zale commorantes . . , " 2 6 8 ) a veszp
rémi püspökök Bertalan püspöktől kezdődően jog
szerint és háborítatlanul bírták mindaddig, amíg ezek
re — nyilvánvalóan „hatalmasul" — Tapolcai Lőrinc 
comes, az említett Boldogságos Szűz templomának 
kegyura, az 1290-QS évet megelőzően rá nem tette 
kezét. Ismervén a torlóknak, szlávos nevükön dusno-
koknak a XII. századtól269 kezdődően a késő-Ár
pádkori szolgálónépek sorában betöltött sajátos hely
zetét és megjelenésük körülményeit,270 természe
tesnek tűnik a feltételezés, hogy mind a tapolcai 
harangozókat, mind pedig a dusnoki torlókat Tapolca 
világi birtokosa — aki a Pacsa melletti Dusnok servu-
sai és földje felett is rendelkezett - hagyományozhat
ta végrendeletileg a veszprémi egyházra. Az adomá
nyozás realizálódásának megközelítő időpontját is 
meg tudjuk határozni: ez Bertalan veszprémi püspök
sége idején, a XIII. század 30-as 40-es éveiben történ
hetett.2 71 Az adományozó világi földesúr személyé
ben pedig azt a Szentföldről visszatért Turul comest 
véljük felfedezni, akinek jogutód gyermeke ugyan 
nem született, de oldalági, igen közeli rokonát (talán 
a Turul-nemből?!) tette meg a király hozzájárulásával 
örökösének,272 s aki, vagy akinek leszármazottja 
lehetett a Boldogságos Szűz templomának 1290-ben 
említett kegyura, Tapolcai Lőrinc cornes. A veszp
rémi egyházat ugyanekkor Turul végrendeletileg 1—2 
tapolcai harangozóháznéppel, s néhány mansió dus
noki torlóval, földdel és felszereléssel elégíthette 
ki.2 7 3 

Az 1290-es oklevél szavait értelmezve úgy tűnik, 
hogy az utóbbi javakat a veszprémi egyház — ha nem 
is háborítatlanul - birtokolta is: a harangozókat és 
torlókat Bertalan, Zalandus és Pál püspökök „. . . pos-
sedisse et habuisse de iure et de facto dinoscun-
tur."214 

S itt el kell gondolkodnunk. A XIII. század veszp
rémi püspökeinek szinte teljes listáját adó — Bertalan: 
1226-1244, Zlaudus (Zalandus): 1244-1262, Pál: 
1262-1275, s maga Benedek: 1289-1311 - okle
vélből hiányzik nemcsak a szűkebb környék, de 
a veszprémi egyházmegye akkortájt lejátszódó törté
nelmi eseményeit is jórészt meghatározó Kőszegi 
Péter püspök (1275-1289) neve. Önkéntelenül is 
felvetődik a kérdés: a Kőszegi Pétert közvetlenül is 
követő, s a püspöki széket mindössze egy éve birtok
ló Benedek 7290-ben vajon „véletlenül" kényszeríti-e 
Tapolcai Lőrinc comest a tárgyalt oklevél kiadá
sára? Nos, a kérdésre oly választ próbálunk adni, 

hogy azzal a tapolcai Turul-féle magánbirtok további, 
XIV. századi sorsát is megkíséreljük előrejelezni. 

A XIII. század utolsó harmadában kerül sor a 
magyarországi tartományuraság, oligarchia kiépülése 
kapcsán a Csákok és Kőszegiek azon összecsapásaira, 
amelyek — többek között — nem kis mértékben be
folyásolták az említett időszak veszprémi egyházme
gyéje sorsának alakulását is. HÓMANBálint a magyar 
oligarchia megalapozását az 12 72-es évhez és a 
Kőszegiekhez köti,275 KRISTÓ Gyula szerint 
ugyanők a századforduló időszakára jutnak hatalmuk 
teljébe.276 Kőszegi („Nagy") Henrik fiai közül 
János (Iván) az 1270—1290-es években többek között 
zalai ispán, Péter pedig másfél évtizedig - 1275 és 
1289 között — veszprémi püspök.277 Nos, mi ebben 
az időszakban a Kőszegiek familiárisai között véljük 
felfedezni a fentebb tárgyalt, 1290-es oklevelet ki
bocsátó Tapolcai Lőrinc comest is. 

Feltételezésünket egyrészt a Csákok veszprémi 
1276-os dúlását278 követő események egyikével tud
nánk alátámasztani. Az események krónikása, 
GUTHEIL Jenő írja, hogy a veszprémi székesegyház 
és a város elpusztításában a Csákokon, s közvetlen 
rokonságukon túl . . . " a cinkostársak újabb csoport
jára mutat rá Péter püspöknek 1280. május 21-én 
kelt, a veszprémi káptalannal írásba foglaltatott ki
közösítő levele. A püspök kizárja az egyházból Mó
ric mester fiait, Miklós volt vajdát és ennek testvé
reit, Móricot, Istvánt és Domokost, mert a székesegy
ház elpusztításában való bűnrészességüket újabb go
nosztettekkel tetézve, a veszprémi egyház birtokait 
dúlják, s a csökölyi, görgetegi és tapolcai egyházakat 
és a káptalan faluját, Hegymagast elpusztítva, az itt 
élő népeket teljesen kifosztva szinte éhhalálra kár
hoztatták. A négy kiközösített a Győr megyei Рок 
nemzetség tagja volt."279 A továbbiakban: „Miköz
ben Miklós vajda az egyházmegye legszebb plébániá
ját — „sollempnissimam universe nostre dyocesis 
plébániám" —, a tapolcai Szűz Mária egyházat törte 
fel, megsebesítve ennek a templomnak plébánosát és 
papjait, akiknek más bűnük nem volt, minthogy a 
templom kapuit védték a rátörök ellen. Több ezer 
márkára rúg az elrabolt érték, és a halállal ér föl az a 
szörnyű nyomorúság, amibe a mindenből, ruháiból, 
élelméből kifosztott szegény lakosságot taszítot
ták."280 (Egyébként a templom jelentőségére s ta
lán erődített voltára is mutat, hogy a zűrzavaros idő
ben nemcsak a település, de a környék értékeit is 
itt őrizték, ugyanis az oklevél szó szerint ezt írja: 
„Sok ezer márka értékű tárgyat elvive, mind a mon
dott falunak, mind pedig ugyanezen provinciának2 bl 

felbecsülhetetlen kárt okoztak."282) 

A GUTHEIL által interpretált fenti oklevélből 
tehát az derül ki, hogy Miklós vajda Kőszegi Péter 
püspök egyházmegyéjének „legszebb templomát", a 
Tapolcai Lőrinc comes kegynrasága (emlékeztetőül 
1290-ből: „. . . patrónus ipsl's ecclesie beaté virgi-
nis . . , " 2 8 3 ) alatt álló tapolcai templomot 1276 és 
1280 között feldúlta. Az egyidőben zajló politikai-
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/lob. 75. Urkunde aus dem Jahre 1280 (VPL. Miscellanea 2). 
13. ábra. Az 1280-as oklevél (VPL Miscellanea 2.) 



történeti események ismeretének birtokában284 azt 
is bizton állíthatjuk, hogy Péter püspök kezét az ok
levél megírására korántsem az önzetlen keresztényi 
szeretet és aggódás vezette, hanem — többek között, 
és most részletezés nélkül — a „Kőszegi-érdekeltsé
gű" Lőrinc comesnek és tapolcai birtokának (s talán 
a veszprémi püspökség részbirtokának) jogalapokra 
fektetett védelme. Egyébként az itt elmondottakat 
támasztaná alá az is, hogy — mint már jeleztük — az 
1290-es oklevél tapolcai vásárvámot, dusnoki torló
kat és harangozókat magáénak követelő XIII. századi 
veszprémi püspökeinek sorából éppen Kőszegi Péter 
neve hiányzik.2*5 

Azt, hogy Tapolcai Lőrinc a Kőszegiek familiá
risa lehetett, más aspektusból is meg tudjuk közelí
teni: ehhez mindössze tisztáznunk kell az ellenfél, a 
fentebb említett, s nyilván Csák-párti, a tapolcai 
templomot elpusztító Miklós vajda személyét,286 s 
annak a közvetlen környék tárgyalt történelmi idő
szakábanjátszott szerepét. 

S itt adjuk át a szót KARÁCSONYI Jánosnak. 
Miklós apjáról, Móricról, az alábbiakat írja: „. . . a 
királyt fenyegető tatár levágásával tett akkora szolgá
latot, hogy azt IV. Béla holtáig sem felejté él . . .". 
Többek közt főpohárnok és főasztalnok, ezekkel 
együtt különböző megyék ispáni tisztségét tölti be; 
királynéi udvarbíró, 1263—1270 között pedig tár
nokmester. Nevéhez fűződik a mórichidai premontrei 
prépostság megalapítása. Fia, Miklós vajda, 1273-ban 
vitézül harcolt a csehek ellen Nagyszombat alatt. 1274. 
február 16-tól 1274. augusztus 5-ig főpohárnok, bere
gi főispán. 1277 végétől egyideig erdélyi vajda és szol
noki ispán; ezidőtől kezdődően viseli a vajda címet. 
,, 1290-ben már akkora hatalma és tekintélye van — 
írja KARÁCSONYI -, hogy a pápa kéri támogatását 
követe számára." 1307. október 10-én elismeri és 
megválasztja Károly Róbertet királynak, részt vesz a 
rozgonyi csatában. (Csupán a később kifejtendőket 
illetően is írjuk ide: második felesége Nagymihályi 
Katalin volt).287 KRISTÓ Gyula írja: „Рок nembeli 
Móric fia Miklós IV. László uralkodásának tíz éve 
alatt négyszer nyerte el a vajdaságot."288 

Ezek után nézzük meg, Miklós vajdának milyen 
köze lehetett Tapolcához, illetőleg környékéhez? 
RÓMER Flóris tette közzé azt az 1274. február 22-
én kelt oklevelet, amelyet fentebb részletesen is is
mertettünk, s amely szerint IV, László Móric fia 
Miklós comesnek adományozza - a csehek elleni 
nagyszombati csatában tanúsított hősiességéért — a 
zalai várnépek és udvarnokok Hegymagas (Hygmogus) 
nevű földjét.289 

1274-ben Miklós comes tehát szomszédbirtokos 
lett Tapolcai Lőrinccel, aki — az oklevél szavai szerint 
— már ekkor, a határjárás alkalmával ellentmondását 
jelentette be a Miklósnak adományozott hegy magasi 
birtok és az ő Tapolca felől fekvő birtoka közötti 
másfélekényi földterületet illletően.290 Nos, az em
lített — hol növekvő, hol csökkenő — földterület év
századokon keresztül is birtokjogi perek sorozatát 

vonta maga után.291 Miklós — ki a hegy magasi bir
tok megszerzése után hamarosan birtokába keríti a 
környék jelentős erősségét, a szigligeti várat is2 9 2 

— ellenében feltételezésünk szerint Tapolcai Lőrinc 
számára csak egyetlen kiút marad: a Kőszegiek famí
liájában menedéket keresni. 

Csák Péter nádor 1276-os veszprémi „hadjára
ta"2 9 3 után és az azt követő eseményekkel szoros 
összefüggésben került sor a Рок-nembeli Miklós 
vajda és testvérei, valamint a Tapolcai-család között 
arra az összecsapásra, amelynek egy részletét oly 
érzékletesen mutatta be fentebb GUTHEIL Jenő. 
Ez időben egyébként 1277 után (Miklósról már 
mint „volt" vajdáról ír az oklevél!) és 1280 (az okle
vél keletkezési éve) közé eshetett. (Itt jegyezzük 
meg, hogy mi a magunk részéről éppen ezt az inter
vallumot tartjuk — GEDAI Istvánnal ellentétben — 
a bécsi dénárokból álló tapolcai kincslelet elrejtésének 
lehetséges időpontjául.29 ) 

Visszatérve az 1290-es oklevélhez: Tapolcai Lő
rinc Márton nevű fiával (,,. . . comes Martinus filius 
noster . . ,"295) — akinek visszatértéhez kötötte 
Lőrinc a vásárvám tized visszaszolgáltatásának idő
pontját — nem találkozunk az 1290-es említésen kí
vül többet okleveleinkben; ellenben 1300-bm feltű
nik egy Tapolcai Lőrinc fia Lőrinc, aki ekkor a kirá
lyi kezén lévő tihanyi vár castellanusa.2 9 6 Lőrinc 
castellanus az említett évben kiadott oklevélben — a 
Tapolcával szomszédos csobánci vár urával, Gyula 
fia Demeterrel együtt — egy hatalmaskodási perben 
szerepel: a király ,,hűtlen embereinek" megbüntetése 
címén a tihanyi és csobánci katonákkal elfoglalta 
és feldúlta a veszprémi püspök Kál nevű faluját.297 

(Megjegyezzük, hogy a fenti esemény látszólag sem 
jelentheti azt, hogy a Tapolcai-család megszűnt Kő
szegi familiáris lenni; hisz a „kiskirályok" III. András 
alatt is többször „köpönyeget váltottak", 1300 őszé
től pedig Róbert Károly ellenében III. András olda
lára állottak.298) 

Egyébként az eseményből arra is következtethe
tünk, hogy Tapolca világi birtokosai és a veszprémi 
egyház között Kőszegi Péter püspöksége időszakának 
kivételével egész XIII. századot végigkísérő hatalmi
birtokosi harcok a századfordulóra sem értek véget, 
s a következő évszázad eseményeinek ismeretében azt 
is állíthatjuk, hogy az 1290-es oklevélbe foglalt, 
veszprémi egyház javára tett intézkedések sem való
sultak meg. Egy azonban bizonyos: Tapolcai Lőrinc 
fia Lőrinc tihanyi várkapitány 1300-ban történt em
lítése után többet nem hallunk Tapolca világi birto
kosairól. Ennek okát esetleg abban kell látnunk, 
hogy Lőrinc fia Lőrinccel kihalt a Turulok (?!) ta
polcai ága, avagy — s ez az eddig elmondottak alapján 
is sokkal inkább valószínű - az említett Lőrinc a III. 
András halálát követő pártharcok idején hűtlenségbe 
esett. (Adalékként: András halála után a Kőszegiek 
Károly Róbert ellenében Vencelí és Ottót segítették, 
az 1310-es évek közepén pedig nyílt fegyveres össze
csapásra is sor került Károly Róbert és a Kőszegiek 
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14. ábra. Taksony fejedelem a turulos pajzssal (A Képes 
Krónika nyomán) 
Abb. 14. Fürt Taksony mit dem Schild mit Turulvogel 
nach „Képes Krónika" (Bilderchronik). 

között299). Bármely ok igazolódjék is a jövőben, az 
események végső kimenetelén nem fog változtatni. 
a tapolcai birtok a XIV. század első felében a királyra 
háramlóit vissza. 1347'-ben már Nagy Lajos király 
itteni birtokáról, királyi népeiről és vendégeiről 
(„. . . populis et hospitibus nostris de eadem Tha-
polcha . . " 3 0 0 ) olvashatunk, s a király még ugyan
ezen évben adományozza el Tapolcát a lövöldi kar
thauziaknak.301 

Végezetül: mi ugyan hajlunk arra a feltevésre, 
hogy a XIII. század első évtizedeiben Tapolcán fel
tűnő Turul comes nemzetségnévvel nem jelölt, vár
jobbágyi eredetű, de előkelő köznemes (középnemes) 
lehetett, miként az őt követő Tapolcai-család is, 
mégis fel kell tennünk a kérdést: vajon nem tartozha
tott-e Turul comes, illetőleg a Tapolcai-család a Tu
rul-nem (genus) valamely ágához? 

A Turul név eredetéről302 - többek között -
GOMBOCZ Zoltán 1914-ben megjelent munkájában 

(,Árpádkori török személyneveink") azt írja, hogy a 
turul török eredetű totemnév, jelentése: „rablóma
dár".,303 Közismert, hogy a török népek totemiszti-
kus hiedelemvilágában mindig is kiemelkedő hely 
jutott a rablómadaraknak (sas, sólyom, héja stb.), 
a török népek közvetítésén keresztül pedig — még a 
honfoglalást megelőzően — őseink személynévadásá
ban. A török népek totemizmusának kérdését boncol
gatva, a magyarságot is közelről érintően NÉMETH 
Gyula az alábbiakat írja:,Anonymus 3. szakasza sze
rint Álmos, teherben levő anyjának álmában isteni 
látomás jelent meg turulmadár képében és mintegy 
reá szállva, teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tet
szett neki, hogy méhéből forrás fakad és ágyékából 
dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjü
kön sokasodnak el . . . Anonymus ez elbeszélését szé
pen egészíti ki a Krónika, mely szerint Árpád a 
Turul nemzetségből származik . . . A magyarok turul
tól származnak s Kézai szerint a magyarok címerében 
„koronás fejű" madár volt ábrázolva, melyet magya
rul turulnak hívnak. "3 ° 4 

Kézai Simon mester ez utóbbi szavait MÁTYÁS 
Flórián interpretálásában így olvashatjuk: „Banerium 
quoque regis Ethele, quod in proprio scuto gestare 
consueuerat, similitudinem auis habebat, que hunga-
rice turul dicitur in capite cum corona"305, ugyan
akkor, előző hivatkozásunknál jóval később, 
GOMBOS F. Albin nagy forrásközlő munkája így 
adja vissza a Kézai által írottakat az Árpád-ház ere
detével kapcsolatban: „. . . Árpad filius Almi, filii 
Elad, filii Uger, de genere Turul . . .",3 0 6 valamint 
,JDux namque Geicha de genere Turul . . .".307 

Kézai alapján a múlt század elején HORVÁT 
István is arról ír, hogy Géza és István is a Turul
nemzetségből származik,308 ugyanezt - több, mint 
egy évszázaddal később — BELITZKY János munkája 
X. századot, illetőleg a megelőző eseményeket tár
gyaló fejezetében elmélete egyik sarokkövévé is te
szi: ,,. . . a magyar nép törzsekké majd pedig törzs
szövetséggé és végül politikai nemzetté való szervezése 
a magyarságba olvadt bolgár-török (ogur-török, 
vagyis ó-bolgár) vezető nemzetségek, köztük pedig 
legkiváltkép az Árpáddal örökös uralkodói méltóság
ba jutott Turul-nemzetség munkájának volt az ered
ménye . . .", a továbbiakban pedig: „A törzsrendszer 
tagjai közül a IX. századtól kezdődőleg az egész nem
zetnek nevet adó, a Megyer-törzs emelkedett ki, 
amelynek fejedelmi nemzetsége a Turul - vagy Ár
pád - nemzetség volt."309 

Az eddig elmondottakat GYÖRFFY György az 
alábbiakban árnyalja: az Anonymus által feljegyzett 
Álmos-monda, azaz az Árpád-ház eredetmítosza 
szerint Álmos anyjának, Emesének álmában héja 
(austur) jelent meg, amely mintegy teherbe ejtette, 
ugyanakkor tudatta vele, hogy ágyékából dicső ki
rályok fognak majd származni. ,,A szóban forgó 
madár nevét Kézai tartotta fenn, ki e monda helyére 
azt szúrta be, hogy Álmos a Turul nemzetségből (de 
genere Turul) származik." A továbbiakban: „A hun 
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történet szerint Attila - Álmos szépapja - pajzsán 
koronás héját viselt s ezt a magyarok Géza fejdelem 
idejéig megtartották hadijelnek . . .", majd ,,. . . Ké
zai saját szövegében a héja helyére beleszúrta, hogy 
madarat viseltek, melyet magyarul turulnak nevez
nek."310 

Ma tehát bizonyosnak tűnik, hogy az Árpádok 
Turul-nemből való származtatása történeti irodal
munkban a XIII. század krónikásától, Kézai Simon
tól ered.3 * 1 (Más kérdés, s e kérdést mi tesszük fel, 
ha úgy tetszik, önmagunknak is: vajon milyen kötő
dése lehetett magának Simon mesternek, a króni
kásnak, a XIII—XIV. században még bizonyosan 
létező és múltját tudatosan ápoló Turul-nemzetség
hez?) A Turul-nemzetségről egyébként KARÁCSO
NYI János így ír: „Kézai megalapította egy ilyen 
nevű nemzetség hírnevét azon állításával, hogy a hon
foglaló Árpád fejedelem belőle származott. Azonban 
nem kell gondolnunk, hogy az okleveleinkben emlí
tett Turoly nem a királyi ház állítólagos nemzetsé
gével egy, vagy legalábbis rokon. Később is éltek ily 
Turoly nevű jeles férfiak (pl. azon Turoly ispán 1229-
ben, a kiről zalamegyei Tapolczát egy ideig Turoly-
Tapolczának hívták,) s az ő vérségét a kortársak 
szintén Turoly nemzetségnek nevezték el... A Tu
roly nemzetségnek eddigi adatai szerint csupán bihar
megyei ágait ismerjük. Dunántúl több helynév bizo
nyítja a Turoly személynév sűrű használatát, de 
volt-e összeköttetés e helységek és Turoly nevű bir
tokosai és a Turoly nem névadói közt? - bizonyta
lan."312 

Nos, KARÁCSONYI óvatos fogalmazásával ellen
tétben WERTNER Mór igen határozott: szerinte a 
biliar megyei Turul-nemzetség az Árpád-házzal nem 
hozható kapcsolatba, sőt, magát a Turul-nemet is 
Kézai által kitaláltnak tartja.313 Hogy a Turul
nemzetség a tárgyalt időszakban, a XIII—XIV. szá
zadban legalábbis Biharban létezett, azt KARÁ
CSONYI fentebb idézett munkáján kívül GYÖRFFY 
György is kétséget kizáróan igazolja.314 

A KARÁCSONYI által is említett dunántúli Tu
rul személy- és helynevek viszont számunkra adnak 
lehetőséget, hogy feltételezzük e nemzetség zalame
gyei létezését és birtoklását, elsősorban éppen a 
XIII. század legelején Tapolcán birtokosként feltű
nő Turul comes személye alapján. BENDEFFY Lász
lónál az alábbiakat olvashatjuk a Turul-nem és Zala 
feltételezhető kapcsolatáról: „Az 1237- 1238-ig terje
dő időközből 12 olyan okmányt ismerünk, amelyek
ben Turul nemzetségbeliekről van szó. Ezek közül 
is az 1239. évi „Turul filius Chunad Jobagionis in 
castro Zalád"-ról tesz említést, amiből kétségtelen, 
hogy a Turul nemzetségnek a Zalavidékhez, jobban 
mondva Zala ősi várához köze volt."315 A mi véle
ményünk szerint a Turul-nemzetség Zalában, köze
lebbről pedig talán a Balaton-felvidéken is megtele
pedett ágáról az államalapítást követő két évszázad
ban esetleg éppen azért hallunk oly keveset, avagy 
éppenséggel semmit, mert a szomszédos Vérbulcsú-

vagy Lád-nemhez hasonlatosan, s azzal szövetségben 
részese lehetett az István elleni, Koppány által veze
tett lázadásnak. A Tapolca környékéhez is szorosan 
köthető XIII—XIV. századi oklevelek mindenesetre 
bizonyítják a Vérbulcsú- vagy Lád-nem, később pedig 
az itt birtokos Atyusz-nemzetség és a Turul név gya
kori összefonódását, s az is tény, hogy a Tapolcán 
XIII. századtól birtokos Turul cornes — s erről már 
fentebb szóltunk — Pacsa környékén, a Vérbulcsú
nem egykori birtokának, a mai Dióskálnak3 x 6 tő
szomszédságában, Dusnokon317 is birtokos volt, s 
e birtoka lehetett ősi (hereditárius) birtok is. Az 
államalapítást követő két évszázad „hallgatása" 
után mindkét nemzetség leszármazottai majd csak 
II. András uralkodásának idején kezdenek feltűnni 
okleveleinkben. 

A Turul-kérdést röviden összegezve végülis el
mondhatjuk, hogy a turul szót a magyarság a vele 
szoros kapcsolatban lévő török népektől kölcsönözte. 
Totemnév, amely legalábbis a XIII—XIV. századig 
szilárdan megőrződött az e nevet viselő (hontoglaló?) 
nemzetség nevében. Hogy az Árpád-ház e nemből 
származott-e, mai ismereteink mellett el nem dönthe
tő. Az viszont tény, hogy a Turul név, mint eredeti
leg nemzetségnév a XIII-XIV. század folyamán gya
kori személynévvé is válik,318 s közvetlen környé
künkön túl talán éppen azokon a területeken, ahol a 
nemzetség szállásterületei és birtokai is kereshetők. 
A XIII. század elején Tapolcán birtokossá lett Turul 
comesről sem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy 

15. ábra. Magyar harcos turulos zászlóval és pajzssal 
(A Képes Krónika nyomán). 
Abb. 15. Ungarischer Krieger mit Fahne und Schild mit 
Turulvogel nach „Képes Krónika" (Bilderchronik). 
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a Turul nemzetség leszármazottja lett volna, egyrészt 
éppen az említett, ezidőtájt egyre gyakoribbá váló 
személynévi használat miatt, másrészt pedig azért, 
mert neve mellett okleveleinkben egyszer sem talál
kozunk — az ekkor már ugyancsak általánosnak 
mondható — nemzetséget is egyértelműen jelölő 
„de genere" megjelöléssel. Ma tehát a legkézenfek
vőbb és legjózanabb megítélésnek azt tarthatnánk, ha 
- ahogy fentebb írtuk - Turul comes személyében 
(s az őt követő Tapolcai-családban) nemzetségnévvel 
nem jelölt, várjobbágyi eredetű, de előkelő köznemest 
(középnemest) látnánk. Ennek látszólag nem 
mondana ellent az oklevelekben következetesen hasz
nált comes címe sem, hisz ,,. . . okleveleinkben a 
vármegyeispánokon kívül a comeseknek egész sora 
szerepel. Egyrészükről meg tudjuk állapítani, hogy 
különböző condicionarius szolgáló népek ispánjai 
azzal a kötelezettséggel, hogy néhány vértes vitézzel a 
király zászlója alá szálljanak, de másokról semmiféle 
hivatalszerű alkalmazást nem deríthettünk ki. Ezek, 
nevükből következtetve, több-kevesebb harcossal a 
király zászlaja alatt szálltak harcba, bizonyára azért, 
mert a királytól kisebb-nagyobb birtokokat kaptak, 
amelyet szintén comitianak, vagy comitatusnak te
kintettek . . . Ezeknek az ellenőrizhetetlen hivatású 
kis comeseknek egy része szintén a vár keretében 
működik, - úgy hogy olykor egy megyében egyszerre 
négy comes is szerepel ugyanazon forrásban."319 

Hasonló értelemben: ,,. . . a XIII. században előkelő 
várjobbágyok társadalmi állásuk, rangjuk után comes 
(ispán) címet vettek föl, olyanok is, akik ispáni tiszt
séget nem viseltek . . ."32° 

Nos, a fentebb elmondott, s egybecsengőnek tűnő 
feltételezések ellenére mi mégis azon a véleményen 
vagyunk, hogy a XIII. század elején Tapolcán II. 
Andrástól birtokot nyert Turul cornes a Turul-nem
zetség zalai ágának volt a leszármazottja. Ezt az aláb
biakban indirekt úton próbáljuk meg bizonyítani. 

Rendelkezésünkre áll egy 7570-ben kelt okle
vél,321 amely szerint (a Turul-nembeli) Nagymihá
lyi Péter fia Jakab kérésére Vilmos pécsi püspök át
írja Tapolcai Lőrinc ismertetett 1290-es oklevelét, 
majd a Vilmos pécsi püspök által már átírt oklevelet 
László veszprémi püspök kérésére újólag Szepesi 
Jakab országbíró írja át /J75-ben.322 GYÖRFFY 

AÉ = Archaeológiai Értesítő 
ÁUO I-XII . = Árpádkori új okmánytár I—XII. Közzéteszi: 

WENCZEL Gusztáv (Pest, 1860-Bp., 1874). 
BÁLINT I—II. = BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium 

I—II. (Bp., 1977). 
BELITZKY, 1938 = BELITZKY János: Sopron vármegye 

története l. (Bp., 1938). 

György alapján tudjuk, hogy Biharban (a Berettyó
völgyben és a nyíri részeken) I. István-kori birtokos 
nemzetség volt a Turul-nem,323 s itt fekvő egyik 
legjelentősebb birtokuk Nagymihály (ma: Valea 
Lui Mihai, Románia), amelynek birtokosa a XIII. 
század második felében a (Turul-nembeli) Turul 
ispán324 A Turul-nembeli Nagymihályiak leszár
mazottja a XIV. században az a Nagymihályi Péter 
fia Jakab királynéi apród is, aki Tapolcai Lőrinc 
7290-ben kelt oklevelét Vilmos püspökkel 1370-
ben átirattá. Az eredeti oklevél nyolc évtizeddel 
későbbi átírásának célja pedig a napnál is világosabb: 
a Turul-nembeli Nagymihályiak, számukra talán ked
vező belpolitikai viszonyok közepette, I. Lajos ural
kodásának idején, kísérletet tesznek a Turul comes, 
majd a Tapolcai-család által bírt, de a XIV. század 
elején valamely oknál fogva elvesztett tapolcai birtok 
megszerzésére. Erre azonban - nyilvánvalóan - csak 
a közvetlen rokonsági kapcsolat (avagy: a nemzetségi 
birtokjog) adhatott elégséges jogalapot a bihari Turul
nembeliek számára. 

Az elmondottakat végülis az alábbiakban sommáz
hatjuk: a XIII. század elején Tapolcán feltűnő Turul 
comes, majd az őt követő Tapolcai-család a Turul
nemzetség zalai ágának leszármazottai voltak, a nem
zetség azon ágának, amely - feltételezésünk szerint -
a Vérbulcsú- vagy Lád-nemzetséghez hasonlatosan a 
Koppány-féle lázadásban való részvétele miatt I. 
István uralkodásának idején birtokainak jelentős ré
szét elvesztette, a nemzetség tagjai pedig - ugyan
csak a Lád-nemhez hasonlóan - nobilis várjobbágyi 
szintre süllyedtek. Turul comes társadalmi emelkedé
sét II. Andrásnak köszönhette, comes címe is arra 
mutat, hogy a király tisztviselője volt, balaton-felvi-
déki birtokait - a valószínű jelentéktelen zalai nem
zetségi birtokrészen kívül - a várbirtokok tömeges 
eladományozásának idején ugyancsak a királytól 
nyerte. Ezek együttesen adják meg a lehetőséget 
számára, hogy a tapolcai Templom-dombon egy
féle - ma még kellően nem tisztázott - birtokköz
pontot építhessen ki, s ugyanitt talán temetkezőhely -
nek is szánt, jelentős családi-nemzetségi templomot 
emelhessen. Ennek valóságát azonban - hisz hang
súlyoztuk dolgozatunk munkahipotézis jellegét — 
csak a most folyó Tapolca — templom-dombi régésze
ti ásatások eredményei dönthetik majd el.325 
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JEGYZETEK ES IRODALOM 

Rövidítések Abkürzungen. 
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26. MREV. II. 64. 
27. MREV. II. 74. 
28. Veszpr. reg. 107., 110. 
29. Veszpr. reg. 142. 
30. Veszpr. reg. 163., 164. 
31. ZO. 1.575. 
32. PRT. 11.531. 
33. ZO. II. 115. 
34. Veszpr. reg. 282. 
35. PRT. 11.551. 
36. ZO. II. 186. 
37. ZSO. H/1. 369. 
38. ZSO. II/2- 156-157. 
39. ZO. 11.367. 
40. ZO. 11.421. 
41. VPL. Tapolca 2(1414). 
42. MREV. III. 118. 
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68. 

69. 
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közvetlen környék eseményeinek tárgyalására. Ezt 
helyenként a mondanivaló kidomborítása, illetőleg a 
környék múltjának viszonylag szegény történeti iro- 78. 
dalma követeli meg. A dolgozatban - külön hivatko- 79. 
zás nélkül - felhasználjuk, s ha kell, finomítjuk koráb- 80. 
bi munkáink eredményeit {TÖRŐCSIK, 1985 a,,u. ő. 81. 
1985 b., и.о. 1985 c). 82. 
Lásd a 9. jegyzetet. 83. 
FEJÉRPATAKY, 1900. 160. 
Hegymagas: a mai Szentgyörgyhegy általánosságban 
használt középkori elnevezése. Esetünkben a rajta 
fekvó', s a hegy nevét viselő' településről van szó. A 
falu - esetlegesen a falvak?! - pontos helyét ma sem 
ismerjük teljes bizonyossággal. 
RÖMER, 1865. 109. 
„Béla az 1163. év második felében Konstantinápoly- 84. 
ba került, s mintegy nyolc és fél éven át a bizánci 
császárság egyik vezető méltósága volt . . . Bizáncban 
elhagyta nevét, a „barbár" Béla név helyett a keleti 85. 
császárságban Alexiosznak (a magyar Elek név görög 86. 
megfelelőjének) nevezték, s a görög rítusú (a római 
egyház szemében szakadár és eretnek) keresztény kö
zösség tagja lett." - KRISTÓ-MAKK, 1981. 10-11. 
I .m. 32. 
Chomberky - többek között: VPL. Gyulakeszi 38 
(1449). 87. 
Veszpr. reg. 43., 44. 88. 
L m . 282. 89. 
L m . 175. 
Ez utóbbi: FEJÉRPATAKY, 1900. 160. 
Veszpr. reg. 179. 90. 
BÉKEFI, 1910. 178. 91. 
Joggal merülhet fel a kérdés: hogyan lehettek Csump- 92. 
nak, kezdetben klerikusnak, majd főpapnak gyerme
kei? BÉKEFI Rémig írja, hogy hazánkban a papok 
házasságát ezidőtájt szabályozó törvényekben a kelé- 93. 
ti (görög) egyház hatása érezhető A Kálmán király 94. 
idején tartott egyházi zsinat II. Paschal pápa befolyá- 95. 
sara már határozottan előírja a papi nőtlenséget, 96. 
„az élet azonban még egy század múltával is mást 97. 
mutat." Ezek után BÉKEFI a példák sorozatával 98. 
bizonyítja, hogy még a XII-XIII. század fordulóján, 99. 
sőt, a XIII. század első felében sem ritka a papok 100. 
házassága - még a főpapok körében sem. - BÉKE- 101. 
FI, 1896.57-61. 102. 
VPL. Gyulakeszi l/A (1247)., VPL. Gyulakeszi 38 103. 
(1449)., ZO.I. 11 -12 . , Veszpr. reg. 179-180. 104. 
ZO. 1.11-12. 105. 
V. ö.: PRT. XII/B. 269. és NAGYFALUSY, 1941. 106. 
45 -46 . 107. 
NAGYFALUSY, i. m. 46. Az 1245-ös pápai oklevél 
ismertetésénél hivatkozik:MREV, I. 121. 
HOLUB, 1933. 396. 
KARÁCSONYUL 128-129. 
VPL. Gyulakeszi 1/A (1247). 
Veszpr. reg. 179-180. 
Csupán figyelemfelkeltésül: az 1237-es perrel kapcso- 108. 
latosan NAGYFALUSY L. (a Héder-nembeli) Kőszegi 109. 
Henrik fiairól, Herrikről, Hencséről és Vérrontról 1.10. 
ír {NAGYFALUSY, i. m. 45), SÖRÖS P. ugyancsak 111. 
„. . . Henriknek fiai, Henrik, Hencse és Vérront . . ."- 112. 
ról (PRT, XII/B. 269), ugyanekkor a fentiek forrásául 113. 
is szolgáló okmánytárban:,,. . . Herricus, füius Herri- 114. 
ci, Hence, Virunt patroni . . . " (ZO. I. 11.). KARA- 115. 
CSONYI János alapvető munkáját felütve viszont - 116. 
s ezt már az 1234-es perrel hozzuk szorosabb kapcso
latba! - az alábbiakat olvashatjuk a szóbanforgó 
III. Hahót ispán testvéröccséről, az ugyancsak Hahót
nembeli Mihályról, királynéi főétekfogóról, varasdi 
ispánról: ,,1232-ben elbocsátotta első nejét, a kivel 
már Hencse, Lőrincz és Virunt nevű gyermekeket nem

zett, mert utólag kitűnt, hogy lelki rokona, atyjának 
keresztleánya volt." (KARÁCSONYIII. 131.). 
Lásd a 75. és 76. jegyzetet. 
V. ö. többek között: VPL. Gyulakeszi 38 (1449). 
HOLUB, 1933.402. 
KARÁCSONYI II. 343. 
Lásd alább Hegymagasnál, 125. jegyzet alatt. 
Az elmondottakat érintően: „Nagy valószínűség mu
tat arra, hogy Koppány, a somogyi vezér, kit Szent 
István vert le, a karchászok utóda s ennek a törzsnek 
vezére volt. A Vérbulcsú (Lád) nemzetség birtokainak 
aránylag csekély kiterjedése azt bizonyítja, hogy itt 
birtokvesztésnek, konfiskálásnak kellett történnie, mi
ként az Ajtony javaival is megtörtént." - HÓMAN, 
1912. b. 95. 
TT. 1898. 338-339. SZENTPÉTERY I. szerint fej
lett oklevélrészei miatt gyanús oklevél. - SZENTPÉ-
TERII. 42. 
FEJÉRPATAKY, 1900. 160. 
Az István idején nobilis várjobbágyi szintre süllyedt 
Vérbulcs - vagy Lád-nemzetség leszármazottai még a 
XIV-XV. században is birtokosok Kesziben (1313: 
Veszpr. reg. 39-40., 1340: Veszpr. reg. 132., 1420, 
1431 és 1449: VPL. Gyulakeszi 38 (1449). továbbá: 
KARÁCSONYUL 344. 
FEJÉRPATAKY, 1900. 159., SZENTPÉTERY I. 41 . 
Lásd az előbbi jegyzetet. 
KRISTÓ Gyula írja -à Zola alakot illetően:,,. . . az első 
szótag o-ja nem teszi teljesen bizonyossá, hogy itt Za
la megyéről van szó." - KRISTÓ, 1983. 580. 
Jelenlegi jelzete: VPL. Gyulakeszi 33 (1425). 
JAKUBOVICH, 1924. 155-162. 
Még a XV. században is birtokos itt az almádi apát
ság: JAKUBOVICH, i. m. 161., továbbá: VPL. Gyula
keszi 38 (1449). 
JAKUBOVICH, i. m. 158. 
Lásd az előző jegyzetet. 
MRT. I. 111. 
JAKUBOVICH, i. m. 158-161 . 
SZENTPÉTERY I. 38. 
VERESS, 1985.608. 
JAKUBOVICH, i. m. 158. 
HOLUB, 1933. 184. 
HO. VI. 165. 
MRT. III. 222. 
BÉKEFI, 1907. 138. 
GYÖRFFY, 1983. 100-102. 
I .m. 117. 
L m . 119. 
HOLUB, 1933. 455. Számunkra is érdekes megálla
pítást tesz BELITZKY János, amikor a Sopron megyei 
Ládony és Kál területi egymásmellettiségét és össze
függéseit vizsgálva, ezeket a zalai Kál és Lád birtokok 
hasonló fekvésével veti össze, s feltételezi, hogy mind
két helyen „. . . a nemzetségnek nevet adó Lád 
birtokai voltak itt az időrendben először alakultak." -
BELITZKY. 1938. 158. 
MR1.I. 129. 
V. ö. az 57. jegyzettel. 
HOLUB 1929.86. 
Többek között:PRT. I. 56., 76., 307. 
I .m. 5 6 - 1 1 1 . 
I. m. 590., v. ö. SZENTPÉTERY I. 11-12 . 
I .m .77 . , 592 . 
L m . 306. 
Lásd az előbbi jegyzetet. Elgondolkodtatónak tartjuk 
ERDÉLYI Lászlóval együtt, hogy itt, a két fent emlí
tett helység között - bár a birtokok felsorolásánál 
„a földrajzi egymás után meg-megszakad" - Kolon 
szerepel: ,,Higmogos, Colon, Copulchi". Közismert 
ugyanis, hogy István király Kolont a veszprémi püs
pökségnek adományozta, s a pannonhalmi birtokok 
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117. 
118. 
119. 
120. 

121. 
122. 

123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 

130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

135. 

136. 
137. 
138. 

139. 
140. 

141. 

142. 
143. 

között is csupán ez egyetlen alkalommal fordul elő' 
írásosan. 
I . m . 5 6 5 . 
I .m. 306. 
I .m. 779. 
I. m. 304. Ugyanitt jegyezzük meg, hogy a település 
már korábban is viseli határozottan elkülönítő nevét 
(1222: „. . . villa Apaty in Higmogos . . . " - PRT. I. 
656.) V. ö. a 126. jegyzettel. 
I .m. 304., 779. 
Itt utalunk vissza a Kál-völgy településeiről fentebb 
elmondottakra is. 
I .m. 304., 779. 
HOLUB, 1929.81. 
PRT. I. 655-656 . 
Lásd az előbbi jegyzetet, valamint i. m. 306. 
ZO. 1.66-69. 
I .m. 68. 
Az esemény az oklevélben „választékosabban" van 
körülírva: „. . . midőn Turul comes Urunk sírjának 
meglátogatására elhajózni készült . . . " („. . . quod 
cum comes Turul sepulchrum dominicum transfre-
taturus visitare disponeret ..."-Lm. 68.). 
PAULER II. 300-301 . 
ZO. 1.68. 
I .m. 6 8 - 6 9 . 
I .m. 69. 
Lásd az előző jegyzetet. Az itt elmondottakból derül 
ki, hogy a veszprémi egyháznak is volt ekkor - 1217 
körül Tapolcán birtoka. 
Bár az 1272-es oklevél hitelességével kapcsolatban me
rültek fel kételyek (v. ö. FEJÉR, IXI7. 688.), egyet 
érthetünk SZENTPÉTERYImre véleményével: „Mint
hogy az oklevél külseje annak valódiságát bizonyítja, 
a fellengzős és szokatlan fogalmazatot nem kancellá
riai, hanem egy ad hoc megbízott író művének kell 
tekintenünk." - SZENTPÉTERYII. 154. 
Lásd alább, a 138. jegyzet alatt. 
Lásd alább, a 268-273. jegyzetek alatt. 
SZENTPÉTERY I. 105. Az oklevelet átírta Béla ifjabb 
király 7229-ben (kivonatban: FEJÉR, IXI7. 651.), 
majd IV. László /272-ben - SZENTPÉTERY II. 
154. Egyébként Turul ispán 1217-es palóznaki „ado
mányáról" a későbbiekben olvashatunk még Köcski 
Sándor országbíró 1327-es ítéletlevelében, melyet 
Károly Róbert 1330-Ъап erősített meg (ZO. I. 250.), 
valamint a veszprémi káptalan és a veszprémvölgyi 
apácák itteni birtokperével összefüggésben 1383-Ъап 
(Veszpr. reg. 312.) és 1384-Ъъп (Veszpr. reg. 318.) 
is. 
НО. V. 8., SZENTPÉTERY I. 112-113. 
Az oklevélben: ,,. . . noster fidelis et dilectus Turul 
comes . . . " - SZENTPÉTERY I. 105. 
SZENTPÉTERY I. 105., PAULER II. 409. HOLUB 
József éppen a tárgyalt oklevélre - s annak idézett 
kitételére - hivatkozva írja: „. . . II. Endre előkelői 
tanácsára „örök örökségül" szétosztotta a várfölde
ket, az ország jövedelmeit a báróknak s a nemeseknek, 
katonáinak, ami nem jelenthet mást, minthogy új bir
tokjogot teremtett, amelyhez azonban szintén katonai 
kötelezettség járult." Majd: „. . . a generális földosz
tásnak jóval előbb kellett megtörténnie, s nem a 
keresztes hadjárat után beállt pénzügyi krízis tette 
szükségessé a várrendszernek az ország védelme szem
pontjából való ilyen átalakítását. Világosabb képet 
nem is kaphatunk erről a reformról, mert csakhamar 
bekövetkezik ennek a liquidálása, a birtokok visszavé
tele, amely az adományokról kiadott oklevelek nagy 
részének érvénytelenítésével és megsemmisítésével 
járt." - HOLUB, 1929. 68-69. 
V. ö. fentebb, a 132., 133. és 134. jegyzetekkel. 
A későközépkorban eltűnt község. 

144. 
145. 
146. 
147. 

148. 
149. 
150. 
151. 
152. 

153. 
154. 

155. 
156. 

157. 
158. 

159. 

160. 

161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

166. 
167. 
168. 

Ma már nem létezik, a neve is feledésbe merült. 
VPL. Tapolca 4 (1422). 
ZSO. H/2. 157. 
,,. . . excepta una particula ipsius terre ad unum arat-
rum et dimidium sufficienti aparte terre Comitis 
Laurencii de Topulcha existenti super qua particula 
in Reambulacione ipsius terre per eundem Comitem 
Laurencium sicut in literis Vesprimiensis Capituli 
sub cuius testimonio eadem terra fuit reambulata 
contineri vidimus extitit contradictum . . . " - RÖ
MER, 1865. 109. 
V. ö. a 108-126. jegyzetekkel. 
V. ö. a 147. jegyzettel. 
PRT. II. 294-295. 
PRT. IL 15 3. 
Mivel az oklevélben ehelyütt „castrensium" (azaz: 
castrenses) szerepel, nem vagyunk meggyőződve arról, 
hogy „várjobbágy" fordításunk - bár ebben az okleve
let is közreadó RÓMER Marist követjük - a tárgyalt 
kort érintően találó lehet. CZIMER Károly ugyanis 
azt írja, hogy a ,,civiles, castrenses" alatt ekkor „vár-
szolgáf kell értenünk: „Egyik sem jelent várban lakót, 
hanem várhoz tartozót, várak földein élő, várakat szol
gáló munkásokat, közös gyűjtőnévvel: várszolgákat, 
akik a várak falvaiban, majorjaiban szétszórva éltek a 
századosok és tizedesek felügyelete alatt. Eleinte zö
mük csupa szláv - szökésre nagyon hajlandók, ezért a 
magyar várkatonaság, mely fölöttük őrködött, a föld
höz kötötte őket." Majd: ,,. . . az udvar és várkatona
ság ellátására állatokkal és terméssel adóztak. Ezen
kívül a váraknak gazdasági munkásai és hadi kézmű
vesei voltak." - CZIMER, 1914. 7. 
RÓMER, 1865. 108. 
ERDÉLYI László szerint a Füzegy mintájára képzett 
szó, jelentése: egerfás víz. - PRT. I. 87. 
Fördőszeg-РЛГ. /. 153. 
Itt valószínű, hogy a Szentgyörgy hegy et körbefutó, 
ún. Vásárosút (lásd alább) keleti, Apáti alatti szaka
száról lehet szó. 
Bérc (nevű halom) - PRT. II. 154. 
Eregetőhegy - im. 154. TAGÁNYI Károlyt idézve 
olvashatjuk: „Eregetőhegy alatt olyant kell értenünk, 
a honnan a szálfákat lecsúsztatni szokták", tk. „fa-
csúsztató hely." - SZAMOTA-ZOLNAI, 1902-
1906. 196-197., 208. 
Homorózóhegy - PRT. II. 154. Ezzel szemben az em
lített Humurozou kérdőjelesen ugyan, de Homoró-
űszdnak értendő SZAMOTA-ZOLNAI, 1902-
1906. 388. Ebben az esetben viszont nem lehetnek 
mellékesek az alábbiak: „A Dunántúl volt a magyar 
honfoglalás előtt is, után is a Kárpát-medence legsű
rűbben lakott nagytája. Bár túlnyomóan erdő borí
totta, azt már évezredek óta rendszeresen irtatta és 
újraírtotta az egymás után megtelepülő népek sora, 
a szlávok után a magyarok is, akiknek ezt a tevékeny
ségét az itt különösen sok Aszó helynév őrzi." - MOT. 
312. 1430. 
V. ö. az előző jegyzetben elmondottakkal, illetőleg 
értsd az alatta elhúzódó völgyet. 
Ma már az utat azonosítani nem tudjuk. 
Kőszeg PRT. II. 154. 
Középtető - im. 154. 
V. ö. fentebb, a 124. jegyzettéi. 
Itt talán „gyomos, gazos völgyet" kell értenünk. 
(V._ ö. SZAMOTA-ZOLNAI, 1902-1906. 747.: 
„PÁPRÁD, páprágy: trichomanes, filix, farrenkraut"). 
V. ö. a 14. jegyzettel. 
Homoktető PRT. II. 154. 
Fentebb a keszi birtokviszonyokat már részleteztük, 
ehelyütt az udvarnokok földje arra mutat, hogy ma
radtak itt jelentős területek királyi kézen még a 
XIII. század közepére is. 

190 



169. V. ö. a 156. és 171. jegyzetekkel; itt is a „Vásárosút" 
Balatonpartról felfutó, a Szentgyörgy-hegy keleti lá
bánál húzódó, Tapolcára tartó szakaszát sejtjük. 

170. Talán célzás az Eger-patak e szakasza nagy kiterjedé
sű, mocsaras vizére. 

171. Vásárosút - nyilván a tapolcai heti vásárokról (lásd 
majd alább részletesen is) kaphatta nevét. Itt a Szent
györgyhegy nyugati lábánál húzódó szakaszáról lehet 
szó. Az oklevelet közreadó RÓMER Flóris megjegy
zi, hogy a Szentgyörgyhegy nyugati részén ma is van 
egy szabad tér, melyet Vásártérnek hívnak (RÓMER, 
1865. 109.); valóban lehetett itt a későbbi, XIV-
XV. századi megyei és országos vásárok, valamint a 
megyei közgyűlések színhelye, de nem a XIII. szá
zadi heti vásároké. Mi egyébként a „Vásárosutát" a 
tapolcai „sóút" egy szakaszának is tartjuk. (A szege
di sókamarától a madocsai réven keresztül Simontor
nyáig vitt az út, innen Ozorán, majd a császtai réven 
- ma: Révfülöp - keresztül Badacsonytomaj érinté
sével futott be Tapolcára. - V. ö. GLÁSER, 1929. 
270.). 

172. Azaz a Szentgyörgyhegy nyugati lábánál - a mai 
Hegymagas község felől - kezdték meg a határjárást. 

173. V. ö. a 145. jegyzettel. Nem ismerjük e földrajzi név 
megfejtését. 

174. Papútalja. (Talán ez is összefüggésben van az 58. és 
176. jegyzetekkel). 

175. Holdvilág szőlőfő. 
176. Csőm szőlőfő. V. ö. az 58. jegyzettel. 
111. Bár itt RÓMER lábjegyzetben az alábbiakat írja: 

„Sz.-Keresztről nevezett kápolna ma is létezik a sző
lők között a kis-apáthi határban" (RÓMER, 1865. 
109.), itt valószínű, nem erről a Szent Kereszt-kápol
náról van szó. A RÓMER által említett Szent Kereszt
kápolna azonos lehet azzal a kápolnával, amelyet a 
pannonhalmi apát 1245. szeptember 26 előtt építte
tett, ekkor ugyanis a veszprémi püspök bepanaszolja 
az apátot a római Szentszék előtt, mert a kápolna 
építése egyházmegyéjében tudtán és akaratán kívül 
történt (MREV. I. 122-123., PRT. 77., BÉKEFI, 
1907. 141., továbbá v. ö. MRT. I. 99.). Az okleve
lünkben szereplő Szent Kereszt-kápolna azonos lehet 
azzal a fából épített kápolnával, amelyről - az 1347-
es állapotokat visszatükrözve - 7474-ben olvashatunk 
(„. . . ante capellam ligneam Sanctae Crucis in cam-
po . . . " - VPL. Tapolca 2 (1414), majd 7422-ben 
(,,. . . ad locum capellae lignae in honore Sanctae 
Crucis . . . ' * - VPL. Tapolca 4 (1422). Ha feltevésünk 
igaz, akkor a Szent Kereszt-fakápolna nem épülhe
tett máskor, mint éppen két tárgyalt oklevelünk kelet
kezésének időpontja, 1256 és 1274 között. Talán az 
7256-os nagy határpert követően az itt összefutó 
határok jelölésére is szolgált, ugyanis - a fenti okleve
lekben jól jelölt határállomásokból kikövetkeztethe-
tően - 7256-ban ehelyütt még a Paprád-völgyről, 
mint Tapolca határáról olvashatunk, 7274-ben pedig 
- miközben a völgyről említés sem történik - megje
lenik mint határjel a Szent Kereszt-kápolna. 

178. Fel kell itt figyelnünk arra, hogy egy és ugyanazon 
oklevélben a Tapolca helynév két, egymástól teljesen 
eltérő formában szerepel: ,,. . . Laurencii de Topul-
cha . . ." és „. . . terra Thaplycha . . . " (RÓMER, 
1865. 109.) - v. ö.a 17. jegyzettel. 

179. Középtető - v. ö. a 163. jegyzettel. 
180. Itt RÓMERnéX lábjegyzetként az alábbiak állnak: 

„Zeleso - vas?" (RÓMER, im. 109.). Tetszetősnek 
tűnhetnék egy szláv-magyar összetételű ,, Vasverő" 
feltételezése, amelybe viszont - alapos helyismeret 
nélkül - itt nem merünk belebocsátkozni, így a hely
nevet megfejtetlenül hagyjuk. 

181. Ez viszont RÓMER hibás olvasata, v. ö. a 159. jegy
zettel. 

182. Urbán(us) szőlője. 
183. Eregető -v.o. a 158. jegyzettel. 
184. Lásd a 15 6. jegyzetet. 
185. Lásd a 155. jegyzetet. 
186. Tördemic - a mai Badacsonytördemic a Badacsony 

északkeleti lábánál, 
187. UZSOKI, 1985. 12-16 . Az előzetes kutatást SÁGI 

Károly javaslatára és részben közreműködésével 
kezdtük meg. 

188. DORNYAY-PÉNZES.1935. 
189. Az irodalmat összefoglalja: ERDÉLYI-SÁGI, 1985. 

277. 
190. FRISCH, 1932. 
191. MRT. 1.162. 
192. FRISCH, 1932. 
193. DORNYAY, 1932. 
194. DORNYAY, im. 
195. UZSOKI András a tapasztaltakat az alábbiakban fog

lalja röviden össze: „Sajnos kevés időnk volt a tulaj
donképpeni régészeti kutatásra, a földhányások meg
vizsgálására és a falmaradványok tisztázására. Négy 
helyen eredeti állapotában lévő falmaradványt talál
tunk, ezek egy K-Ny-i tájolású épülethez tartoznak. 
A falakat helyben található bazaltból építették, ha
barccsal kötötték össze. A nyersanyag egy része 
tömör, kemény bazalt, a bazaltorgonának, vagy kő-
zsáknak nevezett, vízszintes hasadású oszlopok törme
lékéből származik. A nyersanyag másik része lazább 
szerkezetű, könnyen faragható tufás bazalt. Ezen 
kívül kisebb mértékben találtunk, „kenyérkő"-nek ne
vezett hólyagos bazaltot is. Néhány - nem bazalt 
eredetű - idegen kőzet is előfordult. 

A földhányásokból kiásott és a falban látható 
kövek jelentős része kváderkő. A kocka alakúra fara
gott köveknek általában 5 oldala van kidolgozva, a 
hasáb alakúaknak is 3 - 4 - 5 oldaluk megmunkált. A 
tufás bazaltokon jól megfigyelhető a kőfaragó szer
szám vágásának nyoma, ferde irányú, párhuzamos 
vésetek szabályosan ismétlődnek a kő felületén. A 
néhány kilogramm súlyú kőtől a fél mázsás, sőt má
zsányi súlyú faragott kőig minden nagyságú előfordul. 
Az élek széleit gondosan kidolgozták, megállapítható, 
hogy hozzáértő, az építkezésben járatos emberek ké
szítették. 

Az épületmaradvány jelentőségére utal az a féldob 
alakú, kb. másfél arasz átmérőjű kő, mely valószínű
leg egy hengeres féloszlop tartozéka, továbbá az a 
nagyméretű kváderkő, melynek egyik vége nem de
rék-, hanem tompaszögben törik meg. 

Pontosabban meghatározni még nem lehet az 
épületet, sem annak kiterjedését, és azt sem, hogy 
volt-e és mekkora területet foglalhatott el a hegy 
tetején az épületegyüttes. Rendeltetéséről még nem 
tudunk semmi biztosat, egyelőre csak a lehetőségek 
nyújtotta elképzelésekre építhetnénk, ez azonban ele
ve tévutakra vezethetne. Az oklevelek nem adnak 
támaszpontot, történelmi adatok nem állnak rendel
kezésünkre. Azonosítására elsősorban a tervszerű 
régészeti feltárás alkalmas, mely nemcsak hazai törté
nelmi ismereteinket gazdagítaná, hanem a balatoni 
idegenforgalom és műemlékügyünk is nyerne vele." 
- UZSOKI, 1985. 14. 
A fentiekhez tegyük még hozzá, hogy a helyszínen 
HANGODI László gimnáziumi tanuló talált egy XIII. 
századi érmét, amelyről felkérésünkre VERESS D. 
Csaba az alábbiakat írta le: „A pénzérme meghatáro
zása nem szerepel RÉTHY László: Corpus Nummo-
rum Hungáriáé I. (Bp. 1898.) с munkájában, sem pe
dig az arra épülő UNGER Emil: Magyar Éremhatáro
zó (Bp. 1960.) megfelelő kötetében. Kizárólag RUPP, 
lacobus: Numi Hungáriáé hactenus cogniti, quos de-
lineatos, ac e monumentis historico-numariis Hiúst
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ratos (Budae, 1841.) с. munka (Tab. IX. 250.) közli 
az érme meghatározását. Ezek szerint a pénzérme 
IV. (Kun) László (1272-1290) dénára. A bizonytalan
kodás oka nyilvánvalóan a XIII. század második felé
ben Magyarországon használatos - sőt, vert — ún. 
bécsi fillérekhez (hellerekhez) való hasonlatossága, 
súly tani és formai szempontokból egyaránt." 

196. V. ö. a 133. jegyzettel, valamint CSÁNKI, 1897. 25., 
BÉKEFI,1907. 181. 

197. V. ö. VPL. A 8/2. Visitationes Canonicae Districtus 
Tapolczensis 1745. 11., valamint RÓMER Flóris kéz
iratos útinaplója alapján: MRT. I. 160. A templom 
feltételezhetően a jelenlegi Damjanich utca (volt 
Miklós utca) 1. sz. alatti ház helyén állhatott. 

198. A ma is létező két malom mind a középkorban, mind 
az újkorban oklevelesen jól adatolható. 

199. VPL. Miscellanea 2 (1280.), HOLUB, 1933. 862., 
GUTHEIL, 1977. 239. 

200. MRT. I. 160., 49/2 lelőhely. 
201. Az ásatásokat e sorok írója vezeti, munkatársai -

konzulensi minőségben - KOZÁK Károly, SÁGI 
Károly és UZ SO KI András. A műszaki vezetés és rom
konzerválás irányítója ÉRDÉL YI Balázs. A 
mindennapi munka szervezését és irányítását immáron 
harmadik éve - brigádvezetői minőségben - TOREK Y 
András és POLUSA IJszló látják el. Valamennyi
jüknek köszönetet mondunk a közreműködésért 
és önzetlen segítségért. Ugyancsak itt ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy helyszínen adott értékes taná
csaiért köszönetet mondjunk SELMECZI lÁszlónak, 
valamint BÓNA István és KUBINYI András egyetemi 
tanároknak. 

202. A templom egy 7 774-ben készült alaprajza a gótikus 
sekrestyét még létezőként ábrázolja {VPL. Conscrip-
tiones Proventuum Parochialium, Fasc. II, No. 28.). 
Valószínű /572-ben, a „szürke nénék" (irgalmas 
nővérek) Szent Vince zárdájának építésekor bontot
ták el. 

203. V.ö.ENTZ, 1971.64-66. 
204. A freskó foalakjanak Zsigmonddal való azonosítását 

elsősorban Richentali Ulrich krónikájának Zsigmond-
ábrázolására („Zsigmond király és kísérete a konstan-
zi zsinaton") alapozzuk. A freskót a tapolcai r. kat. 
plébánia felkérésére az Országos Műemléki Felügyelő
ség restauráltatta. Jelenleg a tapolcai Pedagógiai 
Gyűjtemény „Adalékok Tapolca történetéhez az 
1984-85. évi templom-dombi ásatások alapján" c, 
időszaki kiállításában látható. 

205. RÓMER Flóris az alábbiakat írja a Szent Kristóf ábrá
zolásokról: „Alig van az átmeneti kortól kezdve ré
gibb templom, melynek külső falai valamelyik, bár 
nem határozott, helyén ezen szentnek, leggyakrab
ban elmosódott óriásképével, nem találkoznánk. Az 
északi falakat kivéve, mindenütt feltalálható, rendesen 
a bejárásoknál, gyakran azon a falon, amely a falu 
felé nézett, melyhez a templom tartozott, hogy a 
templomba-menők azt kénytelenek legyenek látni, 
s így azon a napon, melyen látták, szörnyen, elkészü-
letlenül meg ne haljanak. (RÓMER, 1874. 15.). 
Majd: ,,. . . képe mindig arra tekint, a merre a hívek
nek a templomba kellett jönniök, úgy, hogy a Sz. 
Kristóf elhelyezéséről rendesen a régi helység fekvésé
re vonhatunk következtetést . . ." (RÓMER, i. m. 
126.). Környékünkön Szent Kristóf ábrázolása megta
lálható még az aszófői és ecséri templomok falain 
(RÓMER, i. m. 98., 106.), a sort BÁLINT Sándor 
Alsódörgicse (elpusztult), Kővágóörs (nyomokban) és 
Lovasberény templomaival egészíti ki (BÁLINT, 
II. 92.), ugyanakkor ezt írja: „Gyökérverésében első
sorban akkori (értsd: XIV-XV. századi - TZ.) 
német polgárságunknak van jelentős szerepe . . . Hazai 
tiszteletének is a gótikus jámborság, főleg a XIV-XV. 

század szakrális romantikája a melegágya." - BÁ
LINT, i. m. 91. 

206. A szóbanforgó román kori fal gótikus bővítményektől 
való elválasztását és helyreállítását az Országos Mű
emléki Felügyelőség végezte el az 1970-es évek leg
végén, a munkálatokról azonban közelebbit nem tu
dunk, ugyanis a kutatási dokumentáció köteles példá
nyát a területileg illetékes Veszprém Megyei Múzeumi 
Igazgatóság a mai napig még nem kapta meg. 

207. 1217/1272: ZO. I. 69., 1280: VPL. Miscellanea 2 
(1280.), 1290: ZO. 1.99-100. 

208. VPL. Miscellanea 2 (1280)., GUTHEIL, 1977. 239. 
209. ZO. I. 99-100. , VPL. Tapolca 13 (1375)., Veszpr. 

reg. 274. 
210. V. ö. a 147. jegyzettel. 
211. V. ö. a 196. jegyzettel. 
212. Feltételezésünk igazolását csak a jelenlegi r. kat. 

plébániatemplom megkutatása tenné lehetővé. Talán 
erre a templom gáz (padló-)fűtése kialakításakor le
hetőségünk nyílik a közeli jövőben. 

213. V. ö. a 198. jegyzettel, valamint ZO. I. 69. 
214. Az ismertetett kerámia meghatározását SÁGI Károly 

végezte el, akinek ezúton is köszönetet mondunk az 
önzetlen segítségért. Az elöl álló számsorokkal a lel
tári számokat, M-mel pedig a magasságot jelöltük. 

215. A leírásban szereplő sírok, épületmaradványok és véd-
művek nem Árpád-koriak, csupán az előkerült kerámia 
közelebbi helymeghatározására szolgálnak. 

216. A három, általunk X-XI . századinak meghatározott 
cserépről leltárkönyvünk az alábbiakat tartalmazza: 
8. ábra, 1. kép: 85.29.1. Edénytöredék, homokkal 
soványított, hullámvonal-köteggel díszített barnás szí
nű edényből. M: 2,2 cm. A 2. szelvényből, a 14. sír 
lábfejének környékéről, 80-85 cm. mélységből. 8. 
ábra, 2. kép: 85.29.2. Edénytöredék, homokkal sová
nyított, hullámvonal-köteggel díszített barnás színű 
edényből. M: 2,3 cm. A 2. szelvényből, a 14. sír láb
fejének környékéről, 85. cm. mélységből. 8. ábra, 3. 
kép: 85.24.1. Edénytöredék, homokkal soványított, 
vékonyfalú, vöröses színű edényből. Külső oldalán 
hullámvonal-köteg. M: 3,3 cm. A 2. szelvényből, a 
10. sír koponyája közeléből, 30 cm. mélységből. 

217. V. ö. a 214. jegyzettel. 
218. Az edény leltári száma: 86.45.17. Leírása: könnyű 

kézikorongon készült, kaviccsal soványított fazék, 
kívül szürkésbarna, távol fekvő, párhuzamos árkolá-
sokkal díszítve. M: 22,7 cm, száját mérő: 17,2 cm, 
fenékátmérő: 17,4 cm. A 16. szelvényből, a temetőfal 
Ny-i oldaláról, az ún. „sacrarium" mögül, 90 cm. 
mélységből XII—XIII. sz. Gipsszel kiegészítve. 

219. V.o. a 197. jegyzettel. 
220. Nem tudunk azonban semmi bizonyosat arról, hogy 

Tapolcát, s közvetlen környékét a tatárjárás eseményei 
érintették-e? Jelentős útvonal(ak) melletti fekvése 
erre lehetőséget adhatott, s ezt támasztaná alá az 
alábbi - számunkra rendkívül szűkszavú - informá
ció is: „Tapolcán egy alap ásása alkalmával találtak 
nagyobb mennyiségű frisachi ezüstérmet. Közülük 
mindössze 4 db. került a MNM-be, a többiről mit sem 
tudunk." - AÉ. 1871. 45-46. GEDAI István a XIII. 
század első felében beáramlott nyugati pénzekről -
így a friesachi dénárokról - viszont ezt írja: „E kor
szak leletei szinte kivétel nélkül az 1241-es tatárbe
töréssel hozhatók kapcsolatba . . . hiszen mindenki 
elrejtette az éppen tulajdonát képező értékét, pén
zét." - G ED AI, 1969. 254. 

221. HOLUB, 1929. 214., NAGY, 1934. 14-15. , KOGU-
TOWICZI. 303. 

222. V. ö. a Szent Miklós templom egykori, s feltételezett 
helyéről leírottakkal, illetőleg a 197. jegyzettel. 

223. GUTHEIL, 1977.215. 
224. VERESS, 1985. 606. 
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225. ZO. 1.427-428. 
226. BORSOS, 1904. 42. 
227. V. ö. a 156., 169. és a 171. jegyzetekkel. 
228. SZAMOTA István írja: „A középkorban az országuta

kat hadútnak, király útjának, öttevényútnak, vásáros 
útnak stb. nevezték, ezeken kívül az egész országban 
voltak még az úgy nevezett sóutak, melyeken a folyók-
tól távolabbra eső' vidékekre a sót széthordták, az ilyen 
utak nevében maradt fönn a „só" szónak legrégibb 
alakja."- SZAMOTA, 1895. 163. 

229. MAKAY, 1913. 127. 
230. ZO. 1.609. 
231. ZO.1.417. 
232. OL. Dl . 7647. 
233. VPL. Tapolca 4 (1422). 
234. 1459: ZO. II. 575., CSÁNK1, 1897. 26., BÉKEFI, 

1907. 288., 1466: HOLUB, 1933. 862., 1470: ZO. 
11.592. 

235. GLÁSER, 1929.164. 
236. L m . 258. 
237. L m . 260. 
238. L m . 265. 
239. L m . 144. 
240. L m . 280. 
241. L m . 280. 
242. L m . 280-281 . 
243. L m . 280. 
244. ZO. 1.473. 
245. HOLUB. 1917. 
246. 1328: FEJÉR, VIII/4. 651., MÁLYUSZ, 1953. 177., 

1343: FEJÉR, IX/7. 91 . , MÁLYUSZ, 1953. 177., 
1378: CSÁNKI, 1897. 26., 1404: ZSO.II/1. 369. 

247. GLÄSER, 1929. 145., 142. 
248. V. ö. a 242. jegyzettel. 
249. Idézi ERDÉLYI László - PRT. I. 88. 
250. ZO. I. 69., v. ö. a 134. jegyzettel. 
251. ZO. I. 100. 
252. ,,. . . decimé tributi fori dicte ville Thaplicha, quam 

dominus episcopus nomine iuris sui requirit . . ." -
lásd az előző jegyzetet. 

253. „. . . decimam tributi ipsius fori nos eidem domino 
episcopo resignabimus et restituemus habendam te-
nendam et pariter possidendam, prout predecessores 
sui possedisse et habuisse ab antiquo de iure dinos-
cuntur . . . " - lásd az előző jegyzetet. 

254. V. ö. a 220. jegyzettel. 
255. A lelet a bécsi dénárokon kívül még IV. Béla 42 db 

szlavón dénárát és V. István 14 db. ugyanezen dénárát 
tartalmazta - GEDAI, 1983. 65-66. 

256. 1332: Veszpr. reg. 102., BOLLA, 1984. 40., 1378: 
CSÁNKI, 1897. 26., PRT. II. 551., 1389: VPL. Ké
zi in comitatu Zaladiensi 6 (1389), 1427: PRT. VIII. 
464., 1466: VPL. Gyulakeszi 39 (1466). 

257. V. ö. 171. jegyzettel. 
258. V.o . 197. jegyzettel. 
259. BÁLINT, 1.33. 
260. 1327: ,,. . . Paulus sacerdos de Turulthapolcha . . ."-

ZO. I. 203. 
261. 1347: Veszpr. reg. 163., 164., 1353: Veszpr. reg. 181., 

1363: HOLUB, 1933. 861. 
262. Itt mondunk köszönetet KUBINYI Andrásnak, aki 

erre a helyszínen felhívta figyelmünket. 
263. ,,. . . quod si cum repatriare non contingat vei rever-

sus liberos non habeat, extunc villa Topulcha totalis 
pro satisfaccione damni in ius et proprietatem Vesp-
rimiensis ecclesie devolvatur per eandem perpetuo 
possidenda." - ZO. I. 69., valamint v. ö. a 130. jegy
zettel. 

264. V. ö. a 127. és 128. jegyzetekkel. 
265. ZO. 1.99-100., valamint v. ö. a 251. jegyzettel. 
266. L m . 99. 
267. V. ö. a 252. és 253. jegyzetekkel. 

268. L m . 100. 
269. BOLLA, 1983.218. 
270. ,A dusnokok vagy torlók (dusnici, exequiales, obse-

quiatores), kiket gazdájuk végrendeletileg lelkiüdvös
ségéért szabadított fel és valamelyik egyháznak ha
gyományozott, csak bizonyos meghatározott, gyakran 
az úrbéres szabadokénál is könnyebb szolgáltatással 
tartoztak az egyháznak". - HÓMAN 1912. a. 78. 
Továbbá: „. . . így hívták tudvalevó'leg az olyan földe
ket, amelyeket valaki lelki üdvösségére való tekintet
ből hagyott valamely egyházra, a rajtuk élő szolgákat 
pedig az egyház szolgálatára. Az ilyen szolgákat nevez
ték szlávosan dusnik-oknak, dusnokoknak, régi magyar 
nyelven pedig torlók-nak, mintegy a halotti torhoz, 
végtisztességhez vagy végrendelethez tartozóknak." 
- NAGYFALUSSY 1941. 24., valamint BOLLA 
1983. 218-219. 

271. Bertalan 1226-1244 között volt veszprémi püspök. 
272. Teljes joggal feltételezve azt, hogy Turul comes Ta

polcát II. Andrástól örök jogon („perpétua heredi-
tas") nyerte, így nem csupán az adományost és 
egyenes ági leszármazottait, de fitestvére férfi leszár
mazottait is megillette - tk. az ó'si, nemzetségi jog 
alapján - a birtok öröklésének joga. 

273. Amennyiben feltevésünk igaz, úgy a torlót jelölő 
szláv dusnok szó adta a Pacsa melletti település nevét 
is, ezek szerint Turul végrendeleti adománya után, a 
XIII. század 30-as éveiben. 

274. ZO.I .100. 
275. Idézi: KRISTÓ, 1983. 241. 
276. L m . 255. 
277. L m . 251. 
278. GUTHEIL, 1977. 224-243 . 
279. L m . 238. 
280. L m . 239. 
281. „. . . tarn dictae villae, quam totius provinciáé de 

eadem . . . " - VPL. Miscellanea 2 (1280). 
282. Lásd az előző jegyzetet. 
283. V.o . a 209. jegyzettel. 
284. Lásd a 278. jegyzetet. 
285. Zo.1.100. 
286. Az 1274-es oklevél ismertetésekor már érintettük 

személyét. Egyébként HOLUB tévesen „László comes 
pohárnokmesterről" ír - HOLUB, 1929. 81. 

287. KARÁCSONYI II. 437-439 . 
288. KRISTÓ, 1983. 212. 
289. V.o . a 147. jegyzettel. 
290. Lásd az előző jegyzetet. 
291. Többek között: 1344: Veszpr. reg. 160., 1414: VPL. 

Tapolca 2(1414)., 1422: VPL. Tapolca 4(1422). 
292. A szigligeti vár történetének ezidőtájt lejátszódó ese

ményeiről az alábbiakat írja HOLUB József: „A 
XIII. század második felében valamiképp idekerültek 
a pöki premontrei monostor egyházi szerei, amelyeket 
azután Péter püspök (1275-1289) Szigliget vára el
foglalása alkalmával („tempore occupationis castri 
Zugliget") Veszprémbe vitetett, s amelyek 1308-ban 
kerültek vissza Pókra . . . A Móriczhidai-család а Рок 
nemből való volt, s így valami kapcsolatnak már ekkor 
kellett lennie e nemzetségnek a várral, amikor monos
torának kincseit idehozták a XIII. század második fe
lében." - HOLUB 1933. 831., Nos, ez a „kapcsolat" 
azzal magyarázható, hogy 1274 után Miklós vajda és 
fivérei kezére került az addig királyi birtokban lévő 
vár. 

293. GUTHEIL, 1977.231. 
294. GEDAI, 1983. 66. 
295. ZO.1.100. 
296. FEJÉR IX/7. 728-730, WERTNER, 1905. 182., 

PRT. X. 31., 139., MAKAY, 1913. 120. 
297. A Rátót-nembeli Gyulafiak Tapolca környéki birto

káról WERTNER Mór tájékoztat: 1274. május 23: 
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IV. László a Keszőnek nevezett udvarnoki birtokot 
malmaival, szőlőivel, minden egyéb tartozékával 
együtt a Rátót nembei Gyulafi „Magister Gyula fi
lms comiti Balduini juvenis nostri"-nak adományozza 
hű szolgálataiért, melyet atyjának, V. Istvánnak és 
neki tett. Amikor István meghalt, a cseh király ki
használva László kiskorúságát, elfoglalta Győr várát. 
Ennek visszafoglalásánál Gyula vitézül harcolt, István 
nevű fivére pedig - több harcosukkal együtt - elesett. 
Gyula a megtorló hadjárat során is hősiesen küzdött, 
különösen a csehországi Laa vára ostromakor, s mind
ezekért adományozza neki a király Keszőt. Birtokába 
Literi György királyi ember és a veszprémi káptalan 
iktatja be. - WERTNER, 1903. 127-128. Az 1300. 
június 24. előtti eseménnyel pedig МАК A Y Béla 
ismertet meg bennünket: Gyula fia, Demeter mester 
is a környék egyik, hatalmaskodásairól ismert ura volt. 
Miután elpusztította a veszprémi egyház Berend, 
Fájsz, Vámos, Kál, Deáki falvait, a fehérvári káptalan 
előtt saját magát kötelezte 110 márka fizetésére. 
„Egy neki tulajdonított hatalmaskodást azonban 
Demeter úr nem vállalt magára." Kölcsönösen válasz
tott bírák előtt - egyrészről a veszprémi egyház, 
másik részről Demeter, kinek itt Chabe nevű, 
Chabanch (Csobánc)-i várnagya is szerepel - kilenced 
magával megesküdött arra, hogy Tapolcai Lőrinc fia 
Lőrinc tihanyi várnagy tudta és beleegyezése nélkül 
támadta meg az ő szolgáival Kál falut, ugyanis Lőrinc 
a szolgákat a király más hűtlen embereinek megbün
tetésére kérte tőle. - МАКА Y, 1913. 120. 

298. KRISTÓ, 1983. 265. 
299. L m . 265., 267. 
300. Veszpr. reg. 163. 
301. L m . 164. 
302. Az alább írottakban korántsem a történeti kutatásaink 

által kellően még nem tisztázott „Turul-kérdésben" 
kívánunk most állást foglalni, hisz ezt a dolgozat témá
ja sem követelheti meg-, témánk kifejtése érdekében 
csak a legszükségesebb irodalomra fogunk majd érin
tőlegesen hivatkozni. 

303. IdézLNÉMETH, 1931. 386. 
304. L m . 373. 

305. MÁTYÁS, 1/2. 62. BOLLÖK János fordításában: 
„Etele király címere, amelyet pajzsán viselt, egy ma
dárhoz hasonlított - magyarul turul a neve - , fején 
koronával." - BOLLÓK, 1984. 124-125. 

306. GOMBOS, 1938. 2143. 
307. lm. 2154. 
308. HORVÁT, 1820. 6 2 - 6 3 . 
309. BELITZKY, 1938. 145-146. 
310. GYÖRFFY,1958. 14. 
311. Az előzőeken kívül v. ö. még: ERDÉLYI, 1922. 78., 

általában: NAGY, 1883. 2 9 - 3 3 . , THURY, 1886. 
124-126. 

312. KARÁCSONYI, III. 116-117. 
313. WERTNER, 1907. 127-128. 
314. GYÖRFFY, 1963. 644. passim; mint nemzetségnév
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- itt mondok köszönetet KU BIN YI Andrásnak az 
írott történelem forrásainak fordításában nyújtott 
segítségéért, ugyanakkor RÓKA Lajosnak a fotók, 
ERDÉLYI Balázsnak, BARNA Péternek és ZUGOR 
Zoltánnak pedig a dolgozatot illusztráló rajzok elké
szítéséért. Végezetül köszönetet mondok fiaimnak, 
Zoltánnak és Zsoltnak, akik immáron második nyári 
vakációjukat töltötték nem kis munkát végezve a 
tapolca-templomdombi ásatásokon. 

ZOLTÁN TÖRÖCSIK 

ÜBERLICK DER GESCHICHTE VON TAPOLCA IM XIII-TEN JAHRHUNDERT 

Der Verfasser beschäftigt sich in seiner Studie mit der 
Geschichte einer der im Spätmittelalter bedeutendsten 
Landstädte des Balaton-Oberlandes, Tapolca (vergl. Törőcsik, 
1985 a.) vor dem XIII-ten Jahrhundert, vor allem aufgrund 
schriftlicher Quellen, aber er liefert - in hypothetischer 
Weise - auch Beiträge aufgrund der Ergebnisse der archäo
logischen Ausgrabungen, die nun schon seit drei Jahren auf 
dem Templomdomb (Kirchenhügel) von Tapolca durchge
führt werden. 

Das Wort Tapolca stammt aus der pannonischen slowe
nischen Sprache, die Siedlung wird einst ihren Namen von 
dem hier auf die Oberfläche brechenden gleichnamigen Bach 
bekommen haben, der den hiessigen See mit gleichwarmem 
Wasser versorgt. Der Name des Ortes taucht in schriftlicher 
Form zum ersten Mal am Ende des XII. Jahrhundert in einer 
vom Béla III. stammenden Urkunde, die auf 1182-84 da

tiert werden kann, in Form von Topulza auf. Laut der Beur
kundungen begann Béla III. in dem historischen Komitat 
Zala - so auch im Balaton-Oberland - die ehemaligen Be
sitze der Geschlechter von Vérbulcsu oder lAd an seine 
Anhänger zu verteilen. Das erwähnte Geschlecht hat diese 
Besitze fast zwei Jahrhunderte vorher wegen seiner Teilnah
me am von Koppány gegen St. Stephan I. geführten Auf
stand verloren. Der Verfasser versucht - sich auf schrift
liche Daten berufend - zu beweisen, dass die Besitze des 
Geschlecht Vérbulcsu in der unmittelbaren Nähe von 
Tapolca, tier Abtei in Pannonhalma, dem Veszprémer 
Bischof, später Domkapitel und den Geschlechten Atyusz 
und Tomaj als königliche Gabe zugeteilt wurden, selbst
verständlich mit Ausnahme der auch weiterhin im Besitz des 
Königs bleibenden Territorien, zu denen bis Anfang des 
XHI-ten Jahrhunderts auch Tapolca gehört haben muss. 
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Endlich wurde der königliche Besitz Tapolca im Jahre 1217 
- vor dem fünften Kreuzzug - vom König András II an 
seinen nahen Getreven, an den Turul cornes verschenkt. 

Über dieses Ereignis berichtet und die Urkunde aus dem 
Jahre 1272, laut der König István V. bei einer königlichen 
Gerichtsverhandlung in der slowenischen Ortschaft Toplica 
infolge des Ersuchens der Vertreter der Veszprémer Kirche 
eine in deren Besitz befindliche, aus dem Jahre 1217 stam
mende Urkunde bestätigt. In der Urkunde handelt es sich um 
Folgendes: der Teilnehmer eines von András II. im Jahre 
1217 ins Heilige Land geführten Kreuzzuges, Turul comes 
hat unterwegs in Zagreb dem Bischof István seine Sünden 
gestanden und gab sein Versprechen, falls er vom Heiligen 
Land nicht zuzürückkehren sollte oder nach seiner Rückkehr 
keine Kinder mehr bekommen würde, lässt er Tapolca auf 
das Veszprémer Kapitel. Er hätte nämlich der Veszprémer 
Kirche schon viel Schaden verursacht und zwar: 1.) er habe 
die Weingärten und Felder der Veszprémer Kirchengemeinde, 
die sich am Fusse des Hegymagas-Berge (der heutige Szent 
György-Berg) zwischen einem gewissen Dorf und einem Bach 
erstrecken, mit Gewalt enteignet, 2.) ebenso enteignete er 
sieben Weingärten und zwei Mühlen, die unter der „Kirche" 
von Tapolca lagen, 3.) weiterhin hat er die Zollgebühre 
(tributum fori) des Tapolcaer Marktes wilderrechtlich ent
nommen. 

Der Verfasser unterwirft in seiner Studie die obengenann
ten vom Turul comes begangenen „Gewalttätigkeiten" 
einer gründlichen Untersuchung. Er stellt fest, dass die 
Weingärten und Felder am Fusse des Hegymagas-Berges 
wahrscheinlich ein Besitz des im Spätmittelalter 
verschwundenen Kapitelgutes, des Dorfes Hegymagas war. 
Wesentlicher ist vom Gesichtspunkt der Untersuchungen die 
Frage der Tapolcaer „Kirche": seiner Meinung nach handelt 
es sich hier um den Rechtsvorgänger der auch heute noch 
stehenden römisch-katolischen Pfarrkirche der „Heiligen 
Jungfrau". Die Kirche wurde im die Jahrhundertwende des 
XII-XIII. Jh. gebaut und der Auftraggeber war wahrschein
lich der Turul comes, der sie als Famillien-Sippenkirche 
bauen hess und deren „ius patronatus" sowohl er, als auch 
seine Nachfolger im Laufe des XHI-ten Jahrhunderts behal
ten durften. Dies wird auch durch jene Urkunde von Jahre 
1290 bestätigt, die im Jahre 1280 für die „schönste, feier
lichste Kirche" die Tapolcaer Pfarrkirche der „Heiligen Jung
frau", die Familienkirche des comes Lőrinc Tapolcai hält. 
Dass hier einst eine um die Wende des XII-XIII Jahrhunderts 
gebaute Kirche existierte, wird auch durch die Ausgrabungen 

bestätigt. Die Tatsache, dass hier auf dem Templom-domb 
(Kirchenhügel) in Tapolca einst das Predium eines Privat
herrengutes existierte, kann teils durch die relative grosse 
Anzahl der Keramikfragmenten aus der Zeit der Árpádén, 
die westlich und nord-westlich von der jetzigen Pfarrkirche 
in offenen Ausgrabungsprofilen aufgefunden wurden, (Abb. 
8., 12. und Tafeln L, II.) aber noch mehr durch die curia 
aus dem XHI-ten Jahrhundert, die vermutlich auf den Funda
mentmauern einer römischen Villa (?) mit Heizkanalen ge
baut wurde (Abb. 7., 9., 10., 11.) bestätigt werden. Ein 
archäologisches Kuriosum: bei den Ausgrabungen im Jahre 
1986 kam unter der südwestlichen Eckwand der Kirche aus 
der Zeit der Árpádén ein west-ost-gerichtetes Grab mit 
Skelett zum Vorschein, das mit kleinen Steinen umgeben 
war. Das Grab könnte aufgrund einer Constantinus II.-Mün-
ze (337-340), die in der Mitte des Brustkorbes das Skeletts 
lag, datiert werden, aber das allein genügt nicht zu einer ge
nauen Alterbestimmung. Eins scheint sicher zu sein: das Grab 
stammt aus der Zeit zwischen der zweiten Hälfte des IV-ten 
und zweiten Hälfte des XI-ten Jahrhunderts (Abb. 5.. 6.). 

Was den Tapolcaer Marktzoll anbelangt, kann folgendes 
gesagt werden: Tapolca, das im Mittelpunkt des Balaton-
Oberlandes, im Knotenpunkt mehrerer wichtigen Wege liegt, 
war schon in den vergangenen Jahrhunderten ein geeigneter 
Platz zur Veranstaltung der Wochenmärkte. Das Makrtrecht, 
samt dem Recht der Zolleinnahme war in Tapolca bis Anfang 
des XIII. Jahrhunderts das Recht des Königs (regale). Später 
gelangte dieses Recht, ebenso wie die Siedlung selbst, infolge 
königlicher Verschenkung, in den Besitz der Privatgrundher
ren, doch dies hat im grossen Masse dazu beigetragen, dass 
sich Tapolca von der zweiten Hälfte des XIV-ten 
Jahrhunderts an zu einer Landstadt (oppidum) entwickelte. 

Im Abschluss seiner Studie gibt der Verfasser seiner Ver
mutung Ausdruck: der am Anfang des XHI-ten Jahrhunderts 
zum Grundherrn von Tapolca gewordene Turul comes und 
seine Verwandten könnten die Abkömmlinge eines Zweiges 
des Turul-Geschlechts gewesen sein, deren Platz unter den 
Geschlechtern der Landesnehmer in der Ungarischen histo
rischen Literatur bis heute noch nicht geklärt ist. Tatsache ist 
jedoch, dass man über sie als Besitzer von Tapolca zuletzt 
zur Zeit der Parteistreitigeiten kurz vor der Thronbesteigung 
von Robert Károly hörte: Lőrinc, der Sohn von Lőrinc Ta
polcai war der castellanus der Tihanyer Burg. Danach wurde 
Tapolca wieder königlicher Besitz, im Jahre 1347 jedoch 
gelangte es für mehr als zwei Jahrhunderte in den Besitz 
des Kartäuser Mönchsordens in Levéld (Városló'd). 

195 






