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a vasvAnr rspAxr I'An HELYE

l"{agyarorszdgon az 6llamalapit6 uralF'od6,

Szent Istv6n kor6ban (997-1038) kiaiakultak a korai

v6naegy6k 6s v6riqp6nsdgok. Nem k6ts6ges, hogy

l6tez6s&kkel legk6s6bb a kersztdny kirilysdg 6let6t

szab Lly z6 t6rv6nyek kodifikd ci6j 6t6l sz4mo}-ha h-rnk.

Szdmulr6l sokat vitatkoznak a korszak kutat6i, 6s

m€g ma is igencsak elt6r6 vdlem€riyekkel

talSlkozunk. A t6rt6n6szek m6rvad6 6s m6r',6kad6

t6bbs6ge 45-48 kArdli szim mellett foglal illSst.

Eppen e sorok fr6ja - egy m6sik irlsdban -

bizonyitani v6li, hogy eg€sz pontosan 48 a k€rd6ses

megyeszAm, 6s ez nem is v6letlen. Vas megye az

elsddleges - teh{t Szent IstvSn kor6ban mdr biztosan

fennAllott - k6z6pfok6 igazgatdsi egys6gek k6z6

tartozhatott. Minden v6rmegye k6zpontjSban az

isp6n vSra Sllot! amely nevet adott a hozzt tadoz6

k6rulhatirolt terfrletnek. Vagyis mird a 48. meg,'e
egy-egy lA-11. szlzadi v4n6l kapta a nev€t. Igy volt

ez Vaw6r 6s Vas fiIegye eset€ben is.

A honfoglal*st etrbesz6l6 Iegr6szletesebb
fon6sunknak - Anonymus gest6jdnak - ismer6i
tudj6k, hogy mdr a Nagy N6vtelen elbesz6l6s6ben is
szerepel Vaw6r. Azoaban ki kell dbrdnditanom

azokal akik e tud6sit{sb6l azt v6ln6k kiolvasni,

hogy Vawdr korak6z€pkori v{ra m6r a hoafoglal6

harcok idej6n ldtezett volna. Anonymus

k6ts6gtelenril nagy fvff, brillidns fant|zidl{.l drulkod6

t6rtdnelmi elbesz6l6se mint a honszerz6s val6di

lefoiySsa megismer6s6nek fon6sa sz6ba sem j6het.

A v6lhet6en IV. L5szl6 kor6ban (1272-129q elt
gestair6nak fogalma sem volt a 9. sz|zad v6g6nek

valirsdgos szerepl6irSl, a honfoglal6 hadjAratok
t6nyleges lef*ly{s6r6l.

L46s k6rd6s, hcgy igazi t6rt6netir6i
m6dszerekkel megpr6b6lta rekonstru6lni - r6szint "a

regbs,:k csacsog6 6nek6b6l", r6szint a koribbi
nagyar k6nikasz6vegb6l -, mi 6s hogyan
t6rt6nletett. Hely enk6nt bArnulatra m 6l t6ar' r6szletes
6ldiajzi tuddsra tdmaszkodva megkonstru6lt egy
ftl6nyes, ragyog6 gy6zelmek sorozat6b6l 6116

hadjdratol mely az irj haza bi*okbav6tel6t
eredm6nyezte. A Dun6ntul elfoglal6sdnak egyik
elk|pzelt esem6nye lett volna Veszpr6m 6s Vasv6r
vSrainak bev6tele. Mindez term6szetesen m6st nem
bizonyit rnint hogy Vasr'6rr6l k6ztudott volt
Anonyrnus kor6ban, hogy |vsztzadokkal kor6bban
terfrlet6n m6r vdrnak kellett 6llnia.

Els6, k6ts6gtelen hiteless6gf adah:nlc I I 08-b6l
sz|rmazik. Ekkor Kdnyves Xdlm4n kirdly (i095-
1li6) kis6ret6ben egyh6zi 6s vildgi el6kel6s6gek

k6z6tt szerepel Ugod vawAri ispAn. Ebbdl persze

egy|ltalf�n nern k6vetkezik, hogy a megye ilyen

k6s6n keletkezett volna. ll-12. t6rtEnelmrlnk
okleveles fonS.sai annyira v6letlenszerfien, kis
i::eruryis6gben maradtak r5nk, hogy kora Arp6d-kori



mrilfunl r6szletei nem ismerhetdek meg bel6luk.
Megjegyzem, a 48 korai megye k6z[l mind6ssze 6-
nak van kor6bbi emlit6se.

lgaz|b|l t6bbet pontosabbat csak az isplni vlr
t6nyl eges felderit6se, megism er6se al apj 6n tudhatunk
meg. A legtobb ll. szlzadi megyeszdkhelyen j6l
ismerjrik az ispSni v6r maradv6nyait. Alt l6ban
nagyszabSsri s6ncvSrakr6l (pl. AbaijvAr, Borsod,
Sopron, Szabolcs stb.) van sz6. Vawiron a v6ros
kdz6pkori topogr6filjdnak k'rtat6i - Jlrddnyi
Paulovics IstvSnt6l kezdve Sill Ferencig - is hasonl6t
kerestek.'szinte kiv6tel n6lkdl az egykori domonkos
kolostor hely6n, illetve tdgabb k6rnyezet6ben
kerest6k a telepfil6snek €s a megy6nek nevet ad6
v6rat. Volt olyan v6lem6ny is, hogy az erldib.nd'ny a
Szentkrit fel6 es6 magaslaton lett volna. Az ut6bbi
hetyen azonban semmif6le crddit8sre utal6 r€gEszeti
maradvdny nincs, ott v6nal semmi esetre sem
sz6mohatunk. Ezzel szemben a domonkos-rendi
kolostort a 17. szlzadban - Kanizsa 1600. 6vi t5r6k
k6zte keril6s6t k6vet6en - ^ SArk6ny' csalld
birtokl6sa idejEn t6nylegesen v6gv6rr6 alakitottdk 6!
de az €pulet mfreml6ki kutatis6t kis|rl r€g{"szeti
6satds az isplni v&na vonatkoz6an negativ
eredm6nyt hozotl

Ezzel a probl6m6val tallltam szemben magam,
amilor 1987-ben felk6r6st kaptam, hogy tartsak egy
el6adist Vas megye 6llamszervez6s-kori
k6zpontj616l.

A k6rd6sk6r megk6zelit6s|t azzal kezdtem,
hogy 6tn6ztem a vasr'5ri v{nal (mint lihii fogiuk,
t6bb vawiri v6rral) kapcsolatba hozhat6 t6rt6neti
a datokat.

Els6 olyan adatunk - s mint majd ldhri fogiuk,
utols6 is - , amely magSt a Szent Istv6n tori iqp6ni
v{rat emliti, 1118-b6l szlrmazik, amikor Itr. Lip6t
osztrSk 6rg6f 6s tr. Borivoj cseh herceg hadai egy
n6met-magyar hatirb6boru keret6ben VawArig
nyomultak 6s lerombolt6k az erdditm€nyt. Ez a tr.
IstvAn kori esem6ny meg a hagyomdnyos
hatan,6delmi rendszer m{k6d6s6t tArja e16nk, ti. az
rin. "r6m:i sdnc" mint bels6 vddelmi vonal m6g
funlcionAlt.

II. Endre uralkod4sa alatt Vaw6r mint neivitasn

v6rost jelent. 12l7-ben egy oklev6l a viros kapujAt

emliti, ami jelzi, hogy ekkor m6r er6ditve volt. A
vSrosfbl 6s kapui ltlezd,s9rll egEszen a mrilt sz|zad
v6g&ig rendelkezfin] adatokkal. Jelenleg sem pontos

nyomvonalAt nem ismerjfk, sem kapuinak hely6t

nem tudjuk pontosan megieldlni. NyilvAnval6,
kfil6n6sen a Sill Ferenc 6ltal k5z6lt adatokb6l, hogy
a vdroser6ditEs az 6rr. nkir6lyi" Vaw4rt 6vezte, 6s

d6li kapuja a domonkos kolostort6l nem messze
Allhatott a v6ros 6szak-d6li f6itv'ooalSnak
tengely6ben. Eur6pai anal6gi6kb6l kiinCulva a v6ros

d6l-nyugati sarkAban 6pithett6k fel a nem sokkal

l24l ut/;n alapitott koldul6rendi kolostort.

VawAr kirilyi vSros kivdltsLgait 1279-ben fV.
L6szl6t6l kapta, | 423 -ban Zsigmond eladom6nyozta

a Gersei Peth6 csal6dnak, mely id6pontt6l Lezdve

fbldesiri mezdvdrosnak sz6mitott.

Minden bizonnyal a vAros er6dft6s6re
vouatkozik az az ada\ hogy 1242. februAr 2-5n
egyb|zi 6s vilAgi szem6lyis6gek Sltal

Sz€kesfeh6rvin6l a php|nak clmzett lev6lben

felsorolt 17 mongolok lltal m6g el nem foglalt v6r

egyike Vaw6r. T€ved6sb6l ry. B6la 1247-es
int6zked6s€! amikor - Auszhia megh6ditdsSra
k6sz&l6dve - n&W nyugati hat6rv6rat a johannita

lovagok v6delm€re bizotf VawArra is
vonatkoztattik.Ez az adat azonban Pozsony, Mosoq
Sopron 6s N6metujvirra utalt.

A k6vetlez6, az ispdni vir lakalizAl6sdban
d6nt6 szerepet jAlsz6 okleveliink 1244'54 k6z6tt

ir6dotl melyben IV. B6la a domonkos kolostor

kertj6hez 'in subwbio eiusdem eastri itxta

monasteium pahum predieatorum" (a nevezett v6r

alj6n, a pr6dikltor at5,5k monostora mellett) biztosit

teniletet. Ebb6l Sill Ferenc arra L6ve&eztetet! hogy

a vdr a domonkos kolostor k6rzet6ben lebetetl mert

mellette van a v6ralja (suburbium). MiEt ietrli fogiuk

a tov6bbiakb6l, val6ban a jelzett ter[teten volt az

iqpAni v6rhoz tartazb viralja-telepiil6s, rr*lynek

r6sze volt termEszetesen maga a kolostor is. Teh6t

nlzetem szerint az eg6sz ria. 'hirAlyi" Vasr'6r - 1217'
ben erdditett vSros - alkotta a suburbiumot.

Mint azt helytdd6neti, 1696szeti-topogrSfiai
a&tokb6l tudjuk, a Szent lvfih6ly-domb is erdditve
volt" 6s Vasvdr ter''llctdn tov*bbi n6gy 6n. ArpSd-kori
"kiwAr' is |€tezett. A Szent Mihdly-domb
erddltdsdrdl 1289-ben 6rtes[l':"k. Ebben az 6vbenszerepel, ami ebben az id6ten m6r cgy6rtelm{en



jogitag szabilyozott mag6nhiboru, 6n' "Fhede" folyt

a nagyhatalmri magyar fiSuri csal6d, a K6szegiek 6s

Habsburg Albert osztrAk herceg (a k6sobbi I. Albert
csiszdr) k626tt. A Nyugat-DunAntilra bet6r6

n6metek 36 kisebb-nagyobb virat foglaltak el,

k6zhik Vasvdrt ('Iseneinpurc]. Ennek k6zelebbr6l

nern ismert iddpontban, de minden bizonnyal l29l-

ben t6rt6nt visszafoglal6s6t szlmos, a k6sobbi
6vekben kiadott oklev6l emliti (1294, l3ll). Ez az

esem6ny arr6l nevezetes, hogy a Kdszegi Iv6n *ltal

vezetett magyar sereg rdgyujtotta az osztr6k

megsz6ll6kra a templomo! melynek sordn sajndlatos

m6don a kiptalan lev6ltrira is nagyr6szt

megsemmisrilt.

A t{gabb 6rtelemben vett Vasv6r hat6r6ban is

talAlkozunk az ArpSd-kor-kutatisnak egyik

Iegvitatottabb jelens6g6vel, a kism6retfi "t6rt6nelem

n6lkffli" v6rakkal. K6z6s jellemz6j&kaz, hogy kb. 30

m 5tm6r6jri kerek vagy ovdlis alak6 terfrletet 15-20

m sz6les 6rok 6vez. V6ltoz6an k6, t6gla vagy fa

€pilet, torony 6llt rajtuk. Altaliban vilAgi birlokosok

fbldj6n fordulnak el6, de 6ppen Vasv6r eset6ben az

egykori SzertmihAlyfalva terfiletdn a vawdri pr6post

is ilyennel rendelkezett.

Az6rt "t6rt6nelem n6lktiliek", mert a

legtobbsz6r okleveles adaltal nem rendelkeztlnl<

r6luk. Ha m6gis, akkor leginl5bb "locus castri"

(vArhely), vaW "castellum" (ebben az esetben:

kiw6r) n6ven szerepelnek.

A 4 kism6retfi er6ditm6ny k6znl az egykori

Zsid6fblde tenllet€n volt az egyetlen, amelyet

oklev6l is emlit, tV. L6szl6 1276. 6vi adomdny6val

K6szegi Mikl6snak - az emliteti Ivdn bAtyjdnak -

juttatta (az oklev6lben castellum-k6nt szerepel).

Ezt a kisv*rat 1294'ben - k6rp6tl6sul a

kdptalani templom felgyujtas66* - a K6szegiek

dtengedt6k a vasviri t{rsaskSptalannak. Kozel sziz

6v mflva, l3/3-ban mdr csak a castellum hely6rdl

6rtesr.rlunk.

Egy m6sik vhrat, a Sill Ferenc 6ltal kijzdlt

t740. 6vi t6rk6pen a v6rost6l 6szaknyrgatra, a

Szentkft ir6ny6ban ldthatunk' Ezt 6s a zsidofoldi

castellumot sajnos mdr nem tudjuk r6g6szetileg

megkutatni, mert 6pitktz6si, talajegy-enget6si

munl<6latok Cl dozatdul estek.

1. k6p: Erddft6sek a" Arpla-kori Vaw5ron
t: az i$6ni v6r helye a Szentmih{ly dombon; 2: az erlditett v6ralja-telepril6s a domonkos kolostorral; 3: a vasvdri

pr6posikastelya Szenmihalyfalvdn;4: castellum Zsid6f6ld6n (elpusztult); 5: castellum a mai szaklc6z€piskola

helyEn (e\wztulf); 6: nVlrkertn a CsSrn5c meltett; 7: a "r6mai s6ne" vonala.
\



Ma is j6 6llapotban van viszont a Cs6rnSc
mellett, VasvAr hatSr6ban, de Kism6kf6hoz k6zel
tal6lhat6 "V6rkert" nevrS Arpdd-kori kisvdr helye.

Ennyib6l l6that6, bogy Vasv6r tenllet6n
legal5bb hat krll5nb6z6 koru, illetve funkci6jri
er6dit6sre vannak adataink. Az isp{ni v6r hely6nek
meghat6roz6s6hoz m6gsem pusztin ezekb6l lehet
kiindulnunk.

Miutdn fudjuk, hogy VawSr a 48 korai
megyek6zpont egyike, azt kell megn6znrinJ<, hogy a

tobbi helyen milyen tipusti, nagysdgrendf v6rak
voltak, mit tudunfr topogrifiai elhelyezked6s[kr5l,
t6rt6nef0kr6l dltalSban. E k6rd6sk6r teljesen ijszerfi
megk6zelit6s6t jelentett6k Nov6ki Gyula 6s Sdndorfi
Gyorgy kutat6sai. Eredm6nyeiket r6viden abban
osszegezhetndnk, hogy felfedeztlk, az

dllamszervez6s korinak r|glszetileg ismertt6 v6lt

r,6rait k6t - nagysdgrendj6ben 6s sinc6nak
szerkezet6ben egy-m6st6l gy6keresen kulonb5z6 -

tipusba lehet osztani.

Az els6 tipus virainak alapter[lete 3 - 8 ha, l5
- 20 m talpsz6lessEgf, hatalmas s6ncok 6vezik 6ket'

A sokkal kisebb tenlletfi, 0,2 - I ha-os mdsodik
tipusri vdrakat 2,5 - 3 m sz6les, 6n. "katcs6", az

el 6 z6n€l j 6r, a I fej I ettebb k onstrukci 6ji s6ncok v 6d ik'

Vagyis kiderilt, hogy az isp5ni vSrakr6l eddig

alkotott k6p meglehetdsen pon[atlan volt mert a

k6nnyen megfigyelhet6, fe1tfin6 maradvdnyokkal
rendelkezl els6 tipusu v6rakat kerest6k minden
megyesz6kielyen, holott a r6g6szeti-t6rt6ireti alapon
t6nylegesen Szent Istv6n-korinak tarthat6 vdrak

6ppens6ggel a mdsodik tipusba tartoznak, mig a

nagym6retf els6 tipusiak a honfogialist k6vet6

6vtizedekben 6pilhettek.

A megyek6zpontokban 6116 rin. ispdni r'6rak

t6rt6neti forr6sokban val6 el6fordul6sait a szetz1

6ttekintette. Enneh eredm6nyek6nt elmondhatjuk,

hogy az 6llamszenez6skor a megl6knek nevetad6
vSrak kozrll azok, amelyeket nem 6pitettek 6t k6-
vagy t6glafallal 6vezett er6ditm6nny6, gyakorlatilag
nem szerepelnek a tdrtdnelemben (a v6rlildekre,
vdrjobb6gyokra, ispdnokra, virnagyokra,

hadnagyokra stb. vonatkoz6 emlit6seket

term6szetesen itt nem vettfrk figyelembe, mivel
mindezek mlg |vsz|zadokkal a vJr l6tez6s€nek
megiszatntlt kdvet6en is sfirfin el6fordulnak).

Vdek"", de kordntsem meglep6, hogy solrukat az

ArpAd-lttzi uralkod6k 6tadt6k egyhini c6lokra. Ilyen
m6don ery-egy rij alapitSsulhoz felhaszn{lva a
kdzponti fekv6sri, de katonailag m6r elavult
objekhrmokat. Hogy csak a legismertebbeket
emlitsuk: Erddlyben 6kolozsvdr hely6n alapitja I.
B6la (1060-1063) a kolozsmonostori benc6s
apdtsdgot; fia I. (Szent) Liszl6 1091-ben pedig a
somogyi isp6ni v6r terfilet6n a szintdn Szent
Benedek-rendi ap6tsdgot; K6nyves K6lm6n (1095-
1116) a nyitrai vdrat haszn6lja fel 6j pusp6ks6g
megalakit6sdlloz, mig IL B6la (1131-1141) az Sltala
alpitott aradi tdrsask Lptalan rendelkez6s6re bocs6tja
az egykori ispdni v6r tenlletEt. Vagyis az Arpildok
kereszt6ny monarchi;4j6nak k0ls6-beis6
megszildrdul6sa utdn, a 11-12. sz|zad fordul6ja taj6n
sorra-rendre "dernilitariziiljlik" a strat6giailag,
katonai szempontb6l n6lknl6zhet6v& vitlt, elavult
isplni v6rakat. Mlghozz| az eg6sz korabeli
Eur6pdban megszokott m6don, a kir6ly Sltal
"levetett", elhaszn6lt objektumokat egyh|zi
alapitasok c6ljaira haszniljdk fel.

Mindebb6l Vasvdrra n6me az k6vetkezik, hogy
az6rt nem sikerfrlt eddig azonositam a Szent Istv6n-
kori isp6ni vir hely6t, mert a L'utat6k lelki szeme
el6tt egy elsS tipusri (a szabolcsiboz, sopronihoz

hasonl6) hatalmas s6ncv6r k6pe lebegett. Mivel
teljesen elk6pzelhetetlen, hogy egy sz6les talpri,
sdncos v6rb6l ne maradt volna ma is lSthat6
maradvdny, m6sra nem gondolhahrnk, mint hogy
m6sodik tipusri, I ha-ndl kisebb ter[letfi, karczu
s6nccal Svezett v6rat kell keresn'[n].

A hasonl6 koru 6s azonos fi:rkci6jri vdrak
topogr6fiai elhelyezke d6s6t ismen'e nem
k6telkedhetrlnk benne, hogy a vasv6ri v5r is egy
strat6giailag el6ny6s fekv6sfi, h5rom oldalrol
meredek lejtdkkel 6r'ezett, kdrnyezet6n uralkod6
magaslaton lehetett. Ilyet egyet ismerfink a
sz6bajohet6 tenileten, a vdros k6zpontjdt6l d6lre
emelked6 Szentrnihdly-dombot. Ezen a helyen 6pult
fel pontosan nem ismert id6pontban - de bizonyosan

1156 el6tt - a vasv6ri tirsaskiptalan monument6lis,
h6romfaj6s bazilik|ja. A felhagyott isprini vArak 6s
az Arp|d-hlzi kirSlyok egyh|zi alapit{sai
ft apcsolatanak ismeret6ben mi6rt ne felt4telezn6nk,
hogy Vasvdron is a k6sobbi tarsashdptalan
sz6kesegy-hdzAnak hely6n 6ilhatott a 11.. sz|zadiv|r.

Az egykori er6ditm6ny hely6n m6g ma is
l6that6 a dombgerincet 6tv6g6 sz|razirokvonala. Az
ispdni v6r 60 m hossz6, 40 m sz6les v6dett tenlletEt

I



(0,25 ha) val6szfnfileg rin. karcsf s*nc v6dhette.

Err6l pontosabbat csak egy k6s6tbi r6g6szeti felt{rAs
utdn lehet mondani. A fclszini maradv6nyok alapj6n
legink6bb olyannak k€pzelhetjrik el, mint a hozz|
legink6bb hasonl6 elhelyezked6sri 6s nagys6grendff

honti virat. Ez ut6bbi Szent Istvin n6met

szitmaz|st4 egytoru okJcv6lben is szerepl6
testdrparancsnokdt6l, hadv ezlr Et6l kapl.a nev6t, aki
nyilv6nval6an a v4rr6l elnevezett felvjd6ki megye
els6 isp6nja volt. Varyis "per analogiam" egy nem
sokkal ezredfordul6 el6fti dat l5sra gondolhatunk
Vawlr eset6ben is.

Ezzel 6sszhangban van a Vaw{r 6s G}6rv6r
k6zti 6n. "r6rnai s6nc" - val6j{ban egy nyugatr6l vdrt
timadAs elhfritisira l€tesitett gyepfivonal - a 10.
szLzad mfsodik fel6re tehet6 keltezlse. A

Szentmihdly-dombon Apitett vdr hely6t 6gy
vdlasztottdk ki, hogy az a *nc 6szaki r6szdnek
v6delm6ben helyezkedjen el, egyr|szt kihaszndlja
anrrak v6delq6! m6sr6szt nehezltse a hosszanti
v6ddvonal 6szalr6l t6rt6n6 ellensEg 6ltali
megkerul6s6t.

dsszefoglalva eddigi gondolatmenetfinl
I 6ny eg6t m egy 6nk Allamszew ez6skori k6zpontj Snak
Arp6d-kori mriltjlt illetden a k6vetkez6 - rlglszeti
dsatdsokkal kontrol6land6 - eredm6nyekre jutothrnk:

l. A vlrmegydnek nevet ad6 er6ditm6ny a
Szenknih6ly-dombon, a "r6mai slnc"-cal egyid6ben
vagy valamivel k6s6bb, a 10. sz|zad m6sodik
fel6be4 utols6 harmaddban 6prllhetett fel.

2. Ezt a vtrat lll8-ban egy n6met-cseh
tdmadris sor6n elpusztitottdk.

3. Az isp6ni v6r hely6n ll18 6s 1156 k6z6tt
megalapitottik a tdrsaskSptalant. Elkezdt6k (be is
fejeztlk?) a hdromhaj6s bazilika 6pit6s6t.

4. Av|r alatt elhelyezkedd suburbium azonos a
k6sobbi "kir6lyi" Vasr'drral 6s a vele egybe6prllt
SzentmihAlyfalva teleprl l€ssel.

2. kdp: Az ispdni v6r helyc a Szent Mib6ly-dombon a k6ptalani templom alaprajzAval



5. A viralja-telepil€st valamikor l2l7 el6tt
er6ditett6k.

6. Az er6dftett vdrss sz6l6n alapfto$a l24l
utdn [V. B6la a domonkos rendi kolostort.

7. A 12-13. sz&zadban Vawdr teritet6n vil6gi
6s egyhc.zi birtokosok fi6ry 6n. nkiw{rn-at

(castellum) l6tesitenek.

't *+

Mint a fentiekb6l lrtjuk, tobb a m€g nyitott
k6rd6s a m{r megvilaszoltakn6l. Ideje volna, hogy
ebbEn a megye 6s az orszlg kora k6z6pkori mriltja
szempontjAb6l jelent6s kisv{rosban tov4bbi r6g6szeti
kutatisok induljanak.
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