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A nemzeti értékmegnevezése
A nemzeti értékszakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
D agrar- és élelmiszergazdaság

!

ipari és műszaki megoldások
X természeti környezet

3, Anemzeti

!

egészség és életmód

X kulturális örökség

!

!

J

építettkörnyezet
spot1

turizmus és vendéglátás

értékfellelhetőségének helye

4. Prtektár megnevezése, amelybe a nemzeti értékfelvételétkezdeményezik
! megyei
! tájegységi
X települési

!

külhoni magyarság

5. A nemzeti értékrövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az Ödon-forrástól nem messze, bokrok sűníjében, alig észrevehetően földhalom emelkedik

a
tetejére egy szabályos alakú követ helyeztek,
amelybe az ,,MP 1913- feliratot véstók. Egyértelműen a ,Garnát MagyarpolanytÓl
elválasztó határ egyik megmaradt ősi határjeleként azonosíthatjuk. Sőt, mivel itt fordul a
határ élesen észak felé sarokhatárjelről (meta angularis) van szó, amit a régiségben
,,szeghaténnak" neveztek. Bizonyíthatóan középkori eredetű batárjel, amelyet utoljára
l913-ban újítottak meg. Ennek emlékétőrzi a ftjldhalomrahelyezett határkő.

turistaút közvetlen közelében.

A foldhányás

6, Indoklás az értéktátrbatörténő felvótel mellett
Hosszú évszázadokon keresztül a településeket hatarjelekkel különítették el egymástól. Ezen
határjelek bejárása (határjárások), a közösség emlékezetébe való bevésése pótolta a
modern korok földhivatali nyilvantartásatt. Határjelként használhattak természeti
képződményeket és mesterségesen kialakított jelenségeket, targyakaí, Legtöbbjiik
sajnálatos módon romló anyagból készült, így alig maradt korunkra eredeti helyén határjel.
Az egyik legelterjedtebb határjel-típus a foldhatárjel (meta terrea) volt. Ezek azonban
folyamatos gondozást, megújítást igényeltek, mert esőtől, széltől, áradásoktól sújtva
gyorsan elenyésztek. Ezért is tekinthetjük ritkaságnak a Ganna és Magyarpolany határétra,
a Mánc hegy lábánál emelt földhatárjel fennmaradását. Raadásul középkori eredete
bizonyíthatő. I240-ben Donát bakonyi ispan átadta a szerzeteseknek a Mánc hegyen

alapitott Szent Kereszt kápolna számáta II. András által adoményozott foldterületet. A
birtokba iktatás során bejártak annak határait. Az errőlkiállított oklevélben említik először
a határjelet: fahatár],offiegy tovább kelet felé a Mánc hegy oldaláig és itt van egy határjel, amit
népnyelven szeghatárnak mondanak és innét észak felé fordul..," (Ld. melléklet!) A bakonybéli
bencések által alapított Szent Keresá kápolnához tartoző remeteség és település elnéptelenódése
után a területet a szintén a bakonybéli bencések által birtokolt Gannához csatolták még a középkor
végén.Így Máncszentkeresztúr keleti határai azőta Ganna és Magyarpolány határátképezlk. Az
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eml ített,,sze g}tatár" valamennyi térképene gyérte lműen azonosítható.
határjelet évszéuadokon keresztül használták, gondorták, megújították. Kiemelkedő határpont volt,
ahol a határ élesen irányt váltott. Elsősorban történelmi emlékként, de az Ödön-forrás körny ezetébe
illeszkedŐ, növénytakaróval borított tájelemként is érdemes a Települési Brtéktárb avalőfeívételre.

A

nemzeti értékkelkapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

SÖrös Pongrác:

A Bakonybéli Apátság

története. =

története VIII. 1903. Szerk. Erdélyi Lászlő, Sörös

A pannonhalmi Szent-Benedek-rend

Pongrác.

A pápai járás településeinek első említései. Pápa, 2016. Szerk.: Petrik lván.

8. A nemzeti értékhivatalos weboldalanak címe:

ilI.
MELLEKLBTEK
1.

Az

értéktatbafelvételre javasolt nemzeti értékfenyképe vagy audiovizuális_

dokumentációja
2.

a
J.

A Htv. 1, § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek

A

javaslathoz csatolt saját készítésűfényképekés íilmek felhasználására vonatkozó
hozzájénulőnyilatkozat

Ajanlás
a Ganna és Magyarpolány határán található középkori eredetű határjel
települési értéktárba történő felvételéhez

A

középkori és kora-újkori magyar történeti források között számos olyan dokumentum
maradt fenn, amely határleírásokat, határjárásokat tartalmaz. Ezeket elsősorban
birtoklástörténeti, esetleg jogtörténeti megközelítésben dolgoáák fel. Maguk a hatarjelek
kevesebb figyelmet kaptak, Ieszátmitva Takács Lajos monográfiáját (Határjelek, határjárás a
feudalizmus végénMagllarországon. Bp 1987.) Némely múzeumban, helytörténeti
gyűjteményben, esetleg földhivatalokban találhatóak határkövek (ellemzően a 19, századból),
de ft'ld határjel nagyon kevés maradt korunkra. A Ganna és Magyarpolány határán találhatő
ftjldhalmot az is különlegessé teszi, hogy nagyon korai, a 13. századból szarmazó oklevélben
egyértelműen azonosítható, Ez elsősorban annak köszönhető, hogy sarokhatárjelként a
hatarjelek között különös fontossággal bírt. Tehát eredeti áIlapotáhan nagyon ritkán
fennmaradt történeti emlék-típusról van szó.
A javaslat elfogadását a fentiek értelmébentámogatom!

Pápa,2017. május 12.

Pétrik Iván

MNL VeML PL
folevéltáro s, o sztályvezető

1240.

Donát bakonyi ispán IV. Béla parancsából iktatja a Mánc hegy alatti Szent Kereszt
kápolnának II. András birtokadomarryát. Az eljárásban részt vettek teveli jobbágyok és
erdőőrök. Ahatnjárásban említik Döbrönte fr ldj ét.
Az eredeti kiváltságlevél elveszett. Átírása a veszprémi káptalan |24}-benkibocsátott oklevelében maradt fenn.
Bencés Főapátság Levéltára, Pannonhalma. Konventi levéltar: Capsarium l88. (MNL OL DF 206995), Kiadása:
PRT VIIL 290.

Donatus Dei gratia comes de Bochon universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum
pervenerit salutem in salutis auctore. Noverit igitur universitas, quod cum olim abbas
monasterii sancti Mauritii de Bel capelle sancte Crucis, que est sita sub monte Manc et ab
inclite recordationis rege Andrea terram in Bochon de portione regia prope situm eiusdem
capelle de parte orientali, occidentali, septemtrionali et meridiana ad singulos duarum
sagittarum iactus a fine cimiterii ipsius optinuisset, quod etiam ad maiorem cautelam et rei
evidentiam pleniorem prefatus rex litteris duplici suo sigillo sigillatis confirmavit, verum cum
dominus rex Bela illustrissimus, qui post decessum ipsius auctore domino suscepit regni
gubernacula, nobis sub debito fidelitatis firmiter precipiendo mandasset, ut terram ipsam
iuxta continentiam earundem litterarum prefate assignare curaremus capelle. Nos igitur cum
mandatum regium fideliter et devote exequi cupientes visis, auditis et plene intellectis litteris
ipsius cum secundum earundem tenorem sepedictam terram prenominate capelle assignare
vellemus ex parte meridiana minime dare potuimus propter contradictionem coquorum regis,
ex parte vero orientali nichilominus impediti fuimus propter rebellionem custodum silvarum
asserentium locum illum aptum ad venationem, eo quod esset ibi status ferarum, Unde
consilio sapientum et eorundem custodum silvarum ac iobagionum Bochoniensium requisjto
consensu vel potius ipsis ad hoc nos suadentibus, qu,orum nomina sunt hec: Laurentius
videlicet cum fratre suo et Zana, Olta, Pousa, Grab iobagiones de villa Tevel et de villa
Boldey, item Sucoro, Herdeu, Regue, Hemes cum fratribus stlis, Oltus, Tonc, Pousa quondam
vicecomes Bochoniensis, Forcos, Odus, Bot custodes silvarum de Tevel, Berend, Nemet villis
terram ipsi capelle ex una parte iuxta terram monasterii de Bel assignavimus, quam
circumquaque metarum cumulis limitavimus. Que terra sumit initium a termino Ganna ex
parte occidentali et vergit ad partem orientalem ad magnam viam et iuxta eandem viam
erigitur meta et rursum protenditur ad orientem ad latera montis Manc et ibi est meta, quod
vulgo dicitur Seghatar et exinde dirigitur versus septemtrionem et ibi ad posteriorem partem
memorate capelle in latere predicti montis Manc est meta et per latera eiusdem montis
extenditur rursus ad septemtrionem et ascendit super eundem montem et ibi levata est meta et
exinde transit ad particulam montis. Deinde descendit et transit rivulum, qui dicitur Kevestd
et ibi est meta et exinde extenditur ad locum, qui uocatur Mezeed et ibi est quercus pro meta,
que uulgo dicitur Seghatar et exinde vergit ad occidentem et ibi ad radices arborum piri est
meta. Deinde dirigitur ad venam aque, que dicitur Bitua et ibi separatur terra regia, Rivulus
autem predictus terminat ibi terram monasterii de Bel ex una parte, et terram Debrenta ex
alia. Datum anno Domini millesimo ducentesimo quarantesimo, regnante gloriosissimo
predicto rege Bela, et existente venerabili patre lusto eiusdem monasterii abbate.

Donát Isten kegyelméből bakonyi ispán Krisáus minden hívének,akikhez jelen írásunk eljut
üdvöt az üdvösség adományozőjában. Tudja meg tehát mindenki, hogy a béli Szent Móric
monostor egykori apátja a Szent Kereszt kápolna szálmára, amely a Mánc hegy alatt fekszik a
dicső emlékű András királytól a Bakonyban, a kápolna mellett fekvő királyi területből keletre,
nyugatra, északra és délre, a temető végébőlkilőtt két-kétnyíllövésnyi földet szerzett, amit a
nagyobb biztonság és a dolog teljesebb nyilvánvalósága érdekében az előbb mondott király
kettős pecsétjévelmegpecsételt oklevelével megerősített. Amikor pedig a legdicsőségesebb
Béla király úr, aki annak [ti. András király] halála vtán az Úr hatalmáből az ország
kormányzását átvette, nekiink a hűség kötelezettsége alatt elrendelve szigorúan
megpaíancsolta, hogy azt a ftildet az említett oklevél tartalma szerint az előbb mondott
kápolnrinak gondoskodjunk átadni. Mi tehát mivel a királyi parancsot hűséggel és buzgón
végrehajtani vágytunk, miután megnéztük, meghallgattuk és teljes mértékbenmegértettük
ennek [ti. Béla királynak] az oklevelét, az oklevél tartalma szerint a többször említett földet az
előbb megnevezett kápolnának át akartuk adni, de déli iranyban a királyi szakácsok
tiltakozása miatt nem tudtuk megtenni, keleten pedig nem kevésbémegakadályozott ebben az
erdőőrök elégedetlenkedése, akik azí állították, hogy az a hely vadászatra való, mert ott
állatok állása van. Ezért bölcsek és ezen erdőőrök és bakonyi jobbágyok kikért tanácsából
vagy inkább erre vonatkozóan nekik tett javaslatunk szerint, akiknek a nevei ezek: Lőrinc a
testvérével, Zaíta, Olta, Pósa, Grabo Tevel és Boldey faluból való jobbágyok, tovább Sucoro,
Herdeu, Regue, Hemes testvéreivel, Oltus, Tonc, Pósa egykori bakonyi alispán, Farkas, Odus,
Bot Tevel, Berend és Nemet falubeli erdőőrök, a ftildet ennek a kápolnának egyik oldalról a
béli monostor ftldje mellett adtuk át, atnit határjelek halmaival körbevéve elhataroltunk. Ez a
ftrld kezdődik Ganna határában nyugaton és kelet felé megy egy nagy útig és az út mellett
egy határjelet emeltek és.ry9gy tovább kelet fel_e a Mánc hegy oldaláis
i9 it!_v_l1egy határjel,
amit népnyelven szeghatárnak mondanak és innét észak felé fordul és ott az említett kápolna
€Idő-iészéi1, a Manó hégy oldalában van egy határjel és a hegyoldalon megy tovább észak
feló, felmegy a hegy tetjére és ott egy hatarjelet emeltek, ezután keresztülvág a hegy egy
tészén.Ezután leereszkedik és átvág a patakon, amit Kövesdnek mondanak és ott van egy
határjel és innét halad egy helyig, amit Mezédnek hívnak, és ott van egy határjelnek tartott
tölgy, amit népnyelven szeghatámak mondanak, és innét nyugat felé tart és ott egy körtefa
gyökereinél van egy határjel. Ezutén egyenesen egy vízérhezvezet,amit Bittvának mondanak
és ott elválasztja a királyi földeket. Az előbb mondott patak pedig ott elhatárolja egyik oldalon
a béli monostor íöldjét a másik oldalon Döbrönte földet. Kelt azÚr ezerkettőszáznegyvenedik
évében az előbb mondott legdicsőségesebb Béla király uralkodása és a tisztelendő atya Iustus,
ennek a monostornak az apátja idején.
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]. melléklet a ] ]4/20]3. (IV. ]6.) Korm. rendelethez

Javaslat a
határjel
eredetű
Ganna és Magyarpolány határán"
,,Közópkori
települési értéktárba történő felvételéhez

ilfl*Q§pl...
(P.H.)

Gannai Települési ÉrtéktárBizottság

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült a Gannai Települési ÉrtéktárBizottság (GTÉB) 201-8. március ]"3-án megtartott ülésének

jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Határozat értéktárbavaló felvételről
A GTÉBa 2018. március 1-3-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta:

A,,Középkori eredetű határjel Ganna és Magyarpolány határán" javaslat

fu

Határozatszám: GTÉB -2/2oL8. (03. 13.)

Szücs Gábor
GTÉB elnök

a

települési értéktárba kerül.

