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 DL 102619, szövegének átirata: „Veszprém megye 

jelenti. Az Esegwar-i György panasza tárgyában 
tanuvallatásra kiküldött szolgabíró a kihallgatott 
meagyei tanuk vallomásaiból megállapította, hogy 
a fehérvári káptalan Wynyola nevü possessiójának 
/Veszprém m./ bírája: Sary Bálint és esküdtje Vitalis 
a panaszos Byleghe-i jobbágyainak: Nagh Lukács-
nak és Byro Tamásnak egy lovát ”absque cuiusvis 
iuris ordine” zár alá vette; egyben felszólította a 
káptalant a ló visszaadására; Miután azonban 
kitünt, hogy a lovat Lőrinc herceg Ewskew 
possessióban lakó Adorján nevü jobbágya árestálta 
és a per tárgyalására kitűzött terminuson a neve-
zett Wynyola-i bíró és esküdt és a fehérvári kápta-
lan officiálisa nem jelentek meg, őket a megye a 
szokás szerint megbírságolja.” 
2
 Békefi 1907, 86. „ad fideiussoriam caucionem 

plebanorum de Wynyola et Zenthyswan“. 
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 EEMHK I. 1902, 75. „Simon Bwcho (jobbagio de 

Berenhyda)” 
4
 Idézett szövegrész: „...Nevezetes ebben (t.i.a 

faluban) a' Prédikátori ház. Ennek keleti tsuttsában 
van egy faragott kő, mely arról tudósítja a' szemlé-
lőt, hogy az épület a' 14-dik században készült. Az 
itt lakó népnek szájjából hallani, hogy ez valamikor 
Görög Barát klastrom volt..." 
5
 Rhé 1907, 26. idézett szövegrész: „Vilonyát illető-

leg többször hallottam e vidéken említeni, hogy 
nevét «V i l l a - n o v a» elferdítéséből nyerte, s ha 
e hitnek kézzelfogható bizonyítéka nincs is, mint e 
helyet római eredetűnek tartó szájhagyományt 
érdemesnek tartottam feljegyezni.” 
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 Laczkó Dezső Múzeum adattára ltsz: 20 152 – 

2018. Az ásatás anyaga még feldolgozatlan, még 
nem publikált. A jelentésen kívül Pintér László 
szíves szóbeli közléseire tudtunk támaszkodni a 
templom északi oldalának adataival kapcsolatban. 
7
Ezúton is köszönjük Pátkai Ádám Sándornak, hogy 

zirci ásatásának anyagát – Laczkó Dezső Múzeum 
adattára ltsz: 1728/2020 –, valamint az ezt követő 
gyűjtésének észrevételeit megosztotta velünk. 
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A megyében Lovason, Alsóörsön, Sáskán és Inotán 

volt turisztikailag is értékelhető freskómaradék, 
újabban előkerültként pedig Mordovin Maxim 
bakonyszentjakabi ásatásából ismerünk freskótö-
redékeket, melyek restaurálása és a lelőhely to-
vábbi kutatása tárhat a nagyközönség elé. Leg-
újabbként a már példaként említett Sóly templo-
mában állított helyre Répássy Viktor restaurátor 
egy nagyobb felületet az eredeti festésből, erről a 
szakmai publikációk megjelenéséig bővebben itt: 
https://www.muemlekem.hu/magazin/solyi_templ
om_falkepek_felujitas 
9
 A középkori külső templomfestés jellemző alakja 

Szent Kristóf déli falon lévő megléte valószínűsíthe-
tő, vizsgálata indokolt. A Balaton-felvidéken mind-
két olyan templomon megtalálható, ahol a déli 
falon a freskózat valamilyen szinten megmaradt 
(Keszthely, Alsóörs), valamint az ilyen információ-
kat hordozó, Hajmáskérről 1747-ből fennmaradt 
tanúvallomási jegyzőkönyvben is egyértelműen 
beazonosítható. Köblös 2011, 185. A vonatkozó 
szövegrész: „…a másik magasabb, kinek vállán egy 
gyermek ülni iratik…” 

https://www.muemlekem.hu/magazin/solyi_templom_falkepek_felujitas
https://www.muemlekem.hu/magazin/solyi_templom_falkepek_felujitas
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 Hálás köszönet Regenye Juditnak a korszakos 
kerámia pontos meghatározásáért és értelmezésé-
ért. 
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Katalógusszám: H 580 és H 582 
12

 Katalógusszám: H 729 
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 Katalógusszám: H 820 
14

 Alsó-Bajorország uralkodójaként IV. Henrikként is 
szerepel. Katalógusszám: Wittelsbach 3434 
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 Itt fejeznénk ki köszönetünket Kaszás Zsoltnak, a 
múzeum Utak Mentén névre keresztelt közösségi 
régészeti programja önkéntesének, hogy fémkere-
ső műszeres vizsgálattal segítségünkre volt, és a kis 
felülethez viszonyítottan jelentős mennyiségű 
fémleletet így hiánytalanul begyűjthettük. 
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 Itt történeti, geofizikai, tájrégészeti, klasszikus 
értelemben vett régészeti és műemléki, valamint 
művészettörténeti, néprajzi és egyháztörténeti 
kutatás összességével érdemes tervezni, mert így 
lehet komplex programeleme az EKF rendezvény-
sornak. 
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 Péterváry Tamás és Pátkai Ádám ásatása, köszö-

nöm a leletek közlésre való átengedését. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


