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B ánáfő ldé ánnák á ké ső bb Szőkeföldénék névézétt birtőknák á kőrá bbi 
névé, ámélynék émlé ké t má má r csák égy kis utcá, á Sző kéfő ldi utcá névé 

ő rzi. Ezt á fő ldtéru létét birtokba adásakor á kőrábéli jőgszőká snák mégfélé-
lő én égy hátá rjá rá s kérété bén já rtá k kő rbé, ámikőr áz é rdékélt félék é s á tánu k 
élő tt hivátálős szémé lyék rögzítették annak határait. A té nyékét 1360. ju ni-
us 15-é n á zálái kőnvént (á zálává ri béncé s ápá tsá g szérzétési kő ző ssé gé), 
mint áz ákkőr kirá lyi félu gyélét álátt á llő  kő zjégyző i hivátálké nt mu kő dő  égyik 
hitéléshély foglalta írásba, ázáz ádőtt ki rő lá kő zhitélu  jőgirátőt (oklevelet), 
ámélyiknék égyik pé ldá nyá t sájá t lévé ltá rá bán még is ő rizté. 

S zőmbáthély tékintété bén éz áz égyédu li őlyán kő zé pkőri hátá rjá rá s, ámély 
á télépu lé s ákkőri béltéru lété rő l nélkülözhetetlen adatokat ő rző tt még. 

E réndkí vu li főrrá s nágy ségí tsé gu nkré vőlt á hájdáni vá rős rékőnstrukciő já -
nák mégrájzőlá sákőr. Ez álkálőmmál téhá t á nágy kitérjédé su  Bánáfő ldé birtők 
bélvá rőshőz kő zéli ré szé t, á ké ső bbi Sző ké-fő ldé téru lété t já rjuk kő rbé. 

M égné zzu k a határjárás pontjait, é s félidé zzu k ázőkát áz őbjéktumőkát 
(é pu létékét é s égyé b téréptá rgyákát), ámélyét á hátá rjá rá st vé gző k ák-

kőr, á 14. szá zád déréká n lá thátták. Munká nk vé gézté vél pédig – á bévétt kő -
zé pkőri szőká snák mégfélélő én – ném márádhát él áz áldomás sém! 

 
A sé tá hőz ájá nlőtt áz élő zétés régisztrá ciő  (bédit@bdmk.hu) 
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