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Erzsébet királyné 1273. évi oklevele
és Szentbékkálla

Szentbékkálla első okleveles említése: 1273. Minden helytörténeti munka említi a nevezetes 
évszámot. Szentbékkálla című monográfi ám legnagyobb hiányosságának tartottam, hogy 
minden kutakodásom ellenére sem tudtam nyomára lelni annak az oklevélnek, amelyben 
először említik a szülőfalum nevét. Azt több irodalomból tudtam, hogy ezt az oklevelet 
csak egyszerűen K.9-esnek nevezik, de hogy ez hol lelhető fel, arra nem találtam utalásokat.

Az adatok böngészése során mindig eljutottam Holub Zala megye története a közép-
korban (1933) című háromkötetes munkájáig, melynek első két kötete hozzáférhető, de a 
harmadik, melynek 377. oldalán található a hivatkozott oklevél, csak kéziratban maradt 
fenn. Ez utóbbi kötet számomra elérhetetlen távolságban rejtőzik. Így az sem derülhetett 
ki, hogy milyen többletinformációval szolgálhat ez a forrás. Netán pontosan megadja, hol 
őrzik ezt, a település szempontjából kiemelkedően fontos, dokumentumot.

Mivel Szentbékkálla évszázadokig Zala megyéhez tartozott, közvetítő útján megkeres-
tem a Zala Megyei Levéltárat, de nemleges választ kaptam.

Végül a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár könyvtárosához, Homor Péterhez 
fordultam segítségért 2016. december 15-én. Amire egyáltalán nem számítottam: néhány 
órán belül a számítógép monitorján láthattam az oklevelet, amelyet közel másfél évtizedig 
hasztalan kerestem.

Egyébként Homor Péternek csak a Holub-féle irodalmat adtam meg mint támpontot. Ő 
így emlékezik arra a néhány órára: „A világhálónak köszönhetően ez az aprócska szakiro-
dalmi hivatkozás is segített megtalálni az oklevelet. Néhány jól megválasztott keresőkérdés-
nek és a 2010-es években fellendült digitalizáció áldásos hatásának köszönhetően nemcsak az 
adat forrása, de a középkori oklevél teljes szövege is megismerhető. Elsőnek Szentpétery Imre: 
Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 45. Budapest, 2008) című posztumusz 
munkáját és Zsoldos Attila utólagos kiegészítéseit sikerült megtalálni. A munkában a 104. 
oldalon olvasható az eredeti oklevél latin nyelvű szövege. Ugyanitt a szakirodalmi hivatko-
zásokból kiderült, hogy a kilencvenes évekig az oklevél csupán az Anjou-kori átiratban volt 
ismert (Almási, 1992). Erzsébet, V. István felesége és IV. László királyunk édesanyja eredeti 
oklevele a Veszprémi Érsekség és Főkáptalani Levéltár gyűjteményében rejtőzködik. További 
internetes kutatás eredményeként a forrásjegyzékben feltüntetett raktári jelzet segítségével 
magának az oklevélnek fényképét sikerült megtalálni a Hungarica közgyűjteményi portálon 
(Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjtemény DL-DF, jel-
zet 200681). Mindez egy évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen volt!”

Az oklevéllel kapcsolatban Almási Tibor Néhány Árpád-kori oklevél emléke 1327. évi ok-
iratokban (Acta Historica Szegediensis, 1992) című munkájában a következőket írja: „Ti-
mót fi a: Péter, aki a királyi udvarban kulcsárként (claviger) teljesített szolgálatot, mind I. 
Károllyal, mind pedig a királynéval, Erzsébettel átíratta azt a privilégiumot, amelyet többek 
között egyik őse, István nyert el 1273-ban IV. László király anyjától, Erzsébet királynétől. Az 
eredeti oklevél úgy tűnik nem maradt fenn. A két átírt oklevél vétel révén került az Országos 
Levéltárba. Az oklevelek állapota erősen rongált... Miután azonban a két átirat sérülései és 
hiányai nem esnek egybe, így az átírt privilégum tartalma egészében, szövege pedig csaknem 
teljességgel rekonstruálható.”
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Mielőtt  ismertetem  az  oklevél  teljes  magyar  szövegét, az alábbi megjegyzéseket te- 
szem.

A Szentbékkálla című monográfi ám megírásához anyaggyűjtés címén ellátogattam a 
Veszprémi Érsekség Levéltárába, ahol a faluval kapcsolatos dokumentumokat kerestem, az 
időpont 2003 lehetett. Az akkori főlevéltárostól mindössze egyházlátogatási jegyzőköny-
vek latin nyelvű másolatait kaptam 1758, 1760 és 1778-ból, amelyek magyar nyelvű szövegeit 
jóval később a Szentbékkállai Füzetek III. (Edutech Kiadó, 2016) című könyvemben jelen-
tettem meg.

Számomra nem volt megnyugtató két dátum Veress D. Csaba A Kál-völgy története (I. 
rész. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1984) című munkájában a 608. oldalon, 
amely szerint Szentbenedekkál első említése 1276. Majd, ugyanezen oldalon, néhány be-
kezdéssel távolabb a következőt olvashatjuk: egy 1273-ban lezajlott birtokper alkalmával 
említették meg Szentbenedekkál (ma Szentbékkálla) falu nevét, mely falunak már templo-
ma is volt a mai – 1790–1799 között újjáépített – templom helyén.

A felsorolt irodalmakból számomra világossá vált, hogy az eredeti oklevelet mindezidáig 
senki sem látta magyar fordításban. Az oklevelet Almási Tibor és dr. Kasza Péter fordította 
magyar nyelvre, szövege a következő:

„Erzsébet Isten kegyelméből Magyarország királynéja Krisztus minden mostani és majda-
ni hívének üdvözletét küldi.

Ismeretes, hogy a királyi és királynéi gondoskodásnak sajátja, hogy értékeli az egyének 
érdemeit, és főképp azokat emeli ki nagylelkűségének tekintélyesebb jutalmával, akik gye-
rekkoruktól a királyi udvarban nevelődve, korban és erényben növekedve soha nem rettentek 
vissza attól, hogy a király vagy királyné érdekében veszélynek tegyék ki magukat.

Ezért jelen oklevelünk erejénél fogva valamennyiőtök tudtára adjuk, hogy mivel Gergely 
fi a Damján klerikus, Jakab fi a Jacou, és Benedek fi a István, a káli (de Kaal) Szent Benedek 
falu vincellérei, akik kora ifj úságuktól fogva kitartóan szolgálván és soha semmilyen szüksé-
günkben cserben nem hagyván minket, kedves és kiváló cselédeinknek bizonyultak akár kö-
vetjárásokat kell intézni, akár bármilyen szolgálatokat elvégezni, alázatosan kérték tőlünk, 
hogy ilyenfajta szolgálataik jutalmaképpen őket valamilyen birtokukkal és javadalmukkal 
egyetemben jelen állapotukból fölemelve a királyi szerviensek sorába és testületébe iktatni 
méltóztassunk. Mivel pedig báróinkkal tanácskozván kérésüket jogosnak és méltányosnak 
találtuk, és minthogy mindenkinek szolgálatai szerint kívánunk a megfelelő javadalmazás-
sal megfelelni, hogy példájuk másokat is fokozottan a hűségre búzdítson, Damjánt és általa 
Moxát fi aival együtt, Paukát Gaegus fi át, testvérének gyermekeit, Jakou révén pedig annak 
édestestvérét, Garmanust, István révén pedig Mártont és Timótot az ő testvéreit, örököseiket 
és utódaikat minden javaikkal, melyeket atyáik és őseik birtokoltak, állapotukból teljesség-
gel  kiemelve a királyi szerviensek sorába és testületébe iktatni rendeltük. És hogy ez a nekik 
megadott szabadság épen és sértetlenül mindörökre megmaradjon és nehogy az idő előreha-
ladtával bárki rosszakaratúan semmissé nyílvánithassa, átadtuk nekik jelen, kettős pecséttel 
megerősített oklevelünket.

Kelt, hívünk, Gergely mester udvari kancellárunk keze által az Úr 1273. évében.
Eredeti oklevél: 41 x 22 (+ 4) cm. A kezdő E hiányzik. Függőpecsét vörös zsinórja. Veszpré-

mi Káptalan. lt. Kál 9. (DF 200 681).
Átírta:
a) IV. László király 1276. júl.18. – DL 105 744
b) I. Károly király 1327. szept. 9. – DL 105 745”
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Tehát az oklevél nem birtokpert tartalmaz, hanem olyan adománylevél, amely által a 
nevezett személyek, akik a királyi udvarban magas szolgálatokat teljesítettek, királyi szer-
viensekké (nemesekké) váltak.

A szentbékkállai Templom-domb oldalában levő kis építményben – talán a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park – elhelyezett egy faluismertető írást, amelyből az derül ki, hogy Szent-
békkálla nevének etimológiája: Szent Benedek malma. Ehhez a megállapításhoz a nagyon 
sok, általam ismert szakirodalom közül csak egy adja a muníciót: Sági János: Balaton 
írásban és képben. Keszthely. 1902. 141. Ebben olvashatjuk: „Eötvös Károly azt véli, hogy e 
községek Kálla nevüket bizonyára egy, az Árpádházi királyok alatt letelepedett Kálla nevű 
nemzetségről nyerték. Ezt a nézetet nem osztom. Ugyanis e vidéken igen sok szárazmalom 
működött. Ily malomnak a neve: Kálla volt. A valószínűség tehát az, hogy ez a kálla szó lett 
inkább Mindszent-Kálla, Köves-Kálla, Szt.-Békálla szavak egyik része.” 

Sági nézeteit viszont én nem osztom, ugyanis neki tudnia kellett, hogy ebben a meden-
cében Kál horka szállásbirtoka volt. Valóban szárazmalmok voltak, viszont egyetlen uta-
lást sem találtam arra, hogy itt taposómalom, tiprómalom, vagy járgányos malom lett vol-
na. Csakhogy, amit ő Kállának ír, az valójában kalló, vagy kallómalom. A Magyar néprajzi 
lexikon szerint ezek a malmok a gyapjúszövetanyagok nedves állapotban való mechanikai 
tömörítésére szolgáló, vízi energiával működő gépek. Minthogy 4 könyvet írtam Szentbék-
kálláról, az irodalmak áttanulmányozása során ráakadhattam volna ezekre a malmokra. 
Ilyen káli-medencei malmokról azonban nem olvastam.

Ezzel a névhasználattal kapcsolatban az interneten is kering egy érdekes megállapítás, 
mely szerint Köveskál és Mindszentkál (még a helység nevét is megmásítja az illető, hogy 
igazát bizonyítsa, mert helyesen: Mindszentkálla) utóneve Kál horka nevétől származik, de 
Szentbékkálla Szent Benedek malma. Ki érti ezt?

Korábban a mai három említett település mellett létezett Töttöskál, Kerekikál, Sásdi-
kál, Őrskál, Sóstókál, Kiskál, vagyis ezek mind mind valaminek a malmai lennének? Nem 
hinném, ugyanis a jelzett irodalom kivételével, a kutatók egyöntetű véleménye szerint a 
név második fele attól a Kál horkától származik, akinek ez a medence volt a szállásbirtoka. 

Egyébként az 1898. évi IV. t. 2. §. alapján megállapított név: Szentbékkálla.
Tehát az oklevél a falu elnevezéséhez is fontos adalékkal szolgál: káli Szent Benedek te-

lepülésről van szó, ami azt bizonyítja, hogy Szent Benedekről és Kál horkáról kapta a falu 
a nevét.

Az oklevél másolata, annak latin szövege és magyar fordítása a szentbékkállai Helytör-
téneti Múzeumban látható.

Oltárczi Ferenc


