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M*gj egSrz€sek K1szeg 6s
korny6ke Arpdd-kori v6rair6l

Nemrdg jelent meg Bakay Korndl sze*esztdsdben a Vas Megyei Mrizeumok ErtesitG
jdnek, a Savaridnak legrijabb, l9l2-e^s ktttete. A sz6p kidllit s6, igdnyes rajzokkal, fo-
t6kkal elldtofi periodika terjedelmdnek kereken 65Va-61 maga a szerkesztd tdltti$e meg
Kdszeggel kapcsolafos eddigi kutatdsait summdz6 firdsaival. Szdmomra - aki 6vek 6ta
Vas negye 6{ az orszdg vdraival f,oglalkozom - tEm61a mizft az -Arpdd-toti vdr, lakG
torony 6s v6drn0 Kdszegen" c. Bakay tanulmdny volt a leg6rdekesebb (melyhez Her6-
nyi Isfvdn irta az ,,Arpdd-tori forrdsadatok a K&zeg-kdrny6ki vdratrdl" c. fiiggel6-
ke$. E#rt nem kis izgalommal veq.ep k€zbe a dolgozatot. Anndl inkibb, mert Holl
Imre: Kdszeg y&a a 13. szAzadban"'c. munkdjdnak 6nel6se ismeret6ben akdszrlgi
vfrosi vdr rf.g€szeti-ipitfszeffdrtdneti elemz6&t f6 vonalaiban mbgoldothak tbkintet-
tem. Meglepddve oivastam penze korfbban is - td,bb helyiis - Bakay magabiztos,
Holl Imr6t cdfolni szAnddkoz6 megnyilvdnuMsail*" Azonban ezeket, tudomdnyos ig6-
nyd aldtdmasztAs hiAnyfiban nem leherr"ft konholldlni. A Savaridf k6zbe v6ve biz{am
benne, hogy vdgre objeltiv, kdzzelfcgh#d bizonyft{Mt olvashatom a n6pszenisitd
munkdkban mdr leirt - az eddigi eredniCnyeket k€tsdgbe vond - teTjesen rijszerfi, he-
lyenlrdnt meghdkkentd tiirlfneti kdpnek.

Sajnos ezen vdrakozisomban csalddnorn kelleft. Nehdz dolog dppen nekem - a
megyei rnrizeum tudomdnym soruzata Bakayt felvdlt6 fj szertesztdjdnek - v6lemd-
nyezni el6ddm munkdjdt. Azonban nern fudom megkeriilni, hogy Ie ne irjam azcn sej-
t6semet, hogy a szdban forg6 tanulrndr,yt (6s fiigge!6k6t) nem Mtta szakmailag hozzA-
drt6leltor. Bdntd hibdk, eli,rdsoh tdveddsek sokasdga maradt az anyagban. M6ltatlan a
szerzdhdz 6s a sorozat elvdrhatd szakszurl#gi szinvonaldhoz mindez. M€g az esetle-
gesen j6 alapvetd megdllapitdsokat, feltevdseket is megkdrddjelezi a tal6n elsietetten
megfi't ds nyomddba adotr fanulmdny.

Tfl azon, hogy itt 6s most nem 6l! szdnd6kornban rdszletesen megirni Kdszeg ds
k$rnydke vera;na[-6ttakm is kutatott AtpgO-mti Kvt$net€t, k€nytelen vagyok - taUO
z5sszenfen, a teljessdg igdnye ndlHil - felsorolni a laikusok szdmdra leginkdbb f6lre-
vezet6 hibdkae

l. A Kftzegieket g6folffiak nevezni a 13. szj;afuan megtdveszt6 6s anakoniszti-
kus. A ridmet Graf-ot valdban ruszndlfAk a k0z6pkorban magyar elftel6k megnevez€-
s6te (pl. Fralrl6i, Szentgydrgyi grrdfok), de az tkOkletes fdrendisdg gr6fi ci.ndt csak
I. Ferd: ndnd (1526-l5g)vezette be.

2. AKdszeg vArit ernJitf 1248-as 6s 1272-es d6turnri oklevelek drtelmez6se mdd-
szertanilag helytelen. Tudniillik egy esemdny iddpontja nem felt6tleniil azonos az 6t
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emlild frott forrds keletkelfler idejdvel (s6r ittatdban nem az!). A hglyi esemdnye-
ket is mindig meg kell prdbdlnunk egy nagyobb keretbe figyazva szemidlni. pl. KG
szeg vdrainak tfirl6nete nem vdlaszthatb el az oszdk-magyar viszony, vagy a korabeli
magyar belsd viszdlyok tOrt6net6tdl. Ali valamelyes ismereteltel renae*eiit - 6s Ba-
kay rendelkezik - a kti#pkori oklevelekket kapcsolalban, az tudj4 hogy ezek etbesz6-
16 rdsz€ben n€ha €vtizndekkel kordbban tdfid;t esemdnyeket is-megernlftenek. Enhe-
tetlen, hogy mi6rt tette K6szeg vlr{nak tr. $Iarcias) Frigyes os"trdk hercegt6l val6
visszafoglel{stt - az oklevdl keltezds6t mechanikusan elfogadva - 148-ru holott a
nevezzt oszHk umtkodd az 1246.6vi Lajla-menti csatdban lletlt vesztette. Az az
oszMk-rnagyar hdboniMg, melynek keret6ben Kdszeg visszafoglalsMra is sor keriilt
egydrtelmfen 1242 &z€n njfoq{'_nye1 formdn persze etesik a iegdgibb klszngi v6r
(feltehet6en val6ban az OhAz) 12A2 utAni dpftdsdnek titlete. Arra Ftyhidny miad nem
is drdemes kitdrni, hogy a Fiigedi Erik adattirfban emlifefi 330 vdr kOzUf mi6rt €piilt
Y?F{20 a tat6ri{r{s ufdn (m-ert e7. vol! Fqgtdi {satag n6za*en atapul6 prekoncepci-
6ja). Termdszetesen ezt aft,g€szeti-tbrl1neti kulatfs rdgen afhaladta.-Az orsz6gos kOz-
tdrtdnet ismeretdben nem leff volna szabad azt elJitmri, hogr Kdszegi Henrik tnz-*r,
pfrtolt az V. Istv6nnal ellensdges viszonyban dll6 tr. O6okdr cseh (ds akkoriban oszt-
r&) umlkoddhoz."'Ismerefes, hogy Iv. B€la haJal{t kdvetden, 1270-ben menehilfe$ a
K6szegiek Offok6rhoz, akit6l csak V. Isrvdn haldla ufdn tdrtek vissza. Ydratkat az
Wl. ei pozsonyi bdkek0t6s ut6n fogla-lta vissza Gergely vasi ispdn, ifi szuezt(k az
V.IsMn 1272-es okleveldben ernlitett flrdemeket Osl bdn fiai.(5)

3. Semmit sem bizonyit,lw & 1328-as kirllyi kivdlMglevdl nem tartalmaz k6z-
vetlen ulaldst a vdrosfalalrra- Viszont -civitas"-nak a 14. ezizadban az igazi vdrosokat
nsvszffk, melyek kdziil sok utdbb magdnfOldesriri !:ghatds{g aM keriilve -oppidum.-
n+ tihtl{bq (mint Kdszeg is 1392 ufdn). Mindez !1r{szt fiiggetten ae6i, hosy a
v{ros milyen fejlettsdgf erdditdssel rendelkezetl A tdrtdneti ada6[ 6s a vdros alap;aj-
za egyailnt qra utalryf, hogy.-Kdsze-g p 9e&, F.ur6pdb6n eldfordut6 rin, atafito-tt
vdrosok k6z6 tartozl-k 6s mint ilyennek kezdettfil volt v{rosfala- !{a mdshonnan-nem
fu!$,tc Mt €py.n n i#'zrf Reimchronik (a kdtetben sajrdhiMvar: Reim.rchronik)
1289+s ostomot leird rcszle-tgi bizonyftjc,lc MelyelMl persze az is vilcgos, hogy i
vdr 6s vdrm viszonya mdr akkor megegyezefr a mai dllapottal. Az ernlftett ,h,;; -
vagyis llaus - lermdszefesen a v{rral azonos, ahova a vdros elesfe ufdn a v6ddit visz-
szavonulruk (ndmet nyeh'leriilelen a v[ral n€ha Jr{z--nak nevezik, ldsd pI. kdszegi
OhAz).

4. Meglehetdsen f€lrcCrti Bakay az idlznft 1392. ei oklevetet is. (lv{dshil6nben
ez utdbbi is emxti a vdros f{riq ry mdg lovdbb erdsfti aeon ismeretiinke! hogy
neinbogl a 15. szAz:,dkq5ipl;lg-- minl ail, a szsz6 vdli - de sohesern voltak Kdsze-g-
nek -sdncfalas vddmilvei")._Zsigmond 3 kirdtyi vdrat adomdnyoz csere&6ppen Garii
Mikl6srlak 6s Jdnosnak a Yas megyei k& Kfisng ds veszpr€m megyei csssnek va-
4.? t6*t]en, bogy_an leheteft JUUe beteotvr^snI, hogy az oklevflEn szereptd 3 ki-
rflyi vdr (.tria castra R-egalia-) egyrke a fallal ktJriilver vfr6 lett voln4 melyhez a
vdrtdl elliil0niilt birtokok tafisztakp). )

. 5.x6szeg.trrrf 6ltal ellf;pznlt kdzdpkori telepril&tdrtdnetdnek egyik modvuma,
miszerint a mai belvdms egy rdszdt Vdmljfuak neveztdk, volna, f6l&€*tis. nz l456oi
adatban szerepld Kthzegvdraljq afrol Herceg Rafael ketocsai 6rsek megsz{ilt, Baranya
m98_Vdf1, illgfve-,ma Hu-vdronzdg pdlrnonostori tdzdssdg€ben van kiskdszeg (tt6nv-a-
rul Batina) n6vent". A nevezefi fdpap terrndszntesn a.&1tart1zkcdott oE, m€rt az csa-
l6di birloka volt. A vas rnegyei Kdszeghez ilyen mddon sernmi k6ze @acsak az nem,
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hogy a Szekcsdi Herceg csaldd is a K&regi csalddMl szArmazntt, melyet a tdrtdnd-
szek a Vas pegyei Kdszeg vdrosrdl kereszteltek el).

6. Az 1342-ben szerepl6 Besenyd MiMy sokkal inkibb n6metrijvdri, mint kdszegi
vdmagy lehetetl

7. Bizonyos nyrgati haldrvSrak 1247+s felsorolsMMl merdszsdg arra kdvetkeztet-
ni, hogy k6szegi vdr (vagy akdr kdl vdr) akkor mdg nem lltezett volna, mert nem
szerepel a kirdly dllal a johanni8 lovagok vddelm€re bizott er6ssdgek kdzdfi. IV. B6la
ekkor Pozsony, Moson, sopron 6s a vasrnegyei ujvdr (N€metrijvdr) v6delmdre 50 jo
hannitdt rendelt.'o' (vasvdr felsorol6sa Bakay rdsz6r6l tdves!) Egyrdszt, hogy a n6gy
kiemelt jelentdsdgti vdr k026ff nem szerqrl ekkor Kdszeg, dnmagdban nem lenne
meglep6, m6sr6szt viszont sokkal inkdbb ana kell gondolnunk, hogy m5r ekkor is ma-
gdnkdzen volt, a Kdszrgiek birtokdban.

Az anal6gial"6nt felhozott somogyvfr probldmdiba - melyek szint€n szdmosak -
ift nern menndk bele. Pusztdn az el$ t$rtCneti adat dfitumflt kell kijavitanunk. Nem
1211-b61, hanem 1061-bdl szdnnazik az els6 okleveles emlit6s (symigiensis civitatis
comes).o) Term€szetesen ez is csak egy -lerminus post quem" a soriroglvari vdr dpit6
s6t illetden, vagyis az etfiitrn€ny j6val komfbbi is lehet (annak ellendre, hogy Bakay
Korndl kdzel kdt dvtizedes ,sadsdn magdrdl a vdrrdl nem tudor igez6n €rdemit mon.
dani).

A konektfra sordn kiszrlrhetd g6pirdsi vagy szeddsi hiMk is helyenkdnt €rtelem-
zavw6k:

- 1273-bn nem V., hanem IV. Lrszld Eralkodik,
- a iengerszint feletti magassdgotndl rcm Afm., hanem
Afm. (Adria feletti magasMg),
- a ndme{orsztrgi Gelnhausenben nem Bamarossa, banem
Barbarossa-kastdly.
Her6nl Islvln irt friggel€ket a kdzeli vfrak liirtdnefr adatilt $sszefoglaland6. Saj-

nos ez ut6bbi sem menles a Bakay fanulmdnydra jellemzd szakrrrai probldmdkt6l.
A teljessdg igdnye ndlktil - gyors dtnfz€s utAn az dSbbi hihdkat vesem 6szre:

Llka - az 124Gban elhunyt tr. glucias) Frigyes -termdszeesen if sem hadakoz-
hatoft l260-ban. Az esem6ny helyes iddpontje 1235!('u) A vdr 13. szAza{ vdgi tarfozd-
kainak felsoroldsa a hiva&ozott helyen 14. *Az^d vdgi. A Nddkdt 6s Ors knrpel neW
birtok nem fordul el6 Csdnki id€zr.;t. oldalfn

Rahonc - a kdt rohonci vdr tOCdnet6t illetden Herdnyi j6hiszemfen, de krjtika
nd.lhil {fvetfe Harald kickler ds Frigedi &ik megalapozallan vdlekeddsdt, rniszerint az
ottani vdrosi vfu a[*ok, rnfg a hegyi vdra Hdderek tulajdondban lefi volna egymds-
sal pdrhuz-amosan. Holofl a forrfsokMl egydrtelmrlen kideriil, a Jfk-nembeliek 6s a
Hdder-nembeli Kdszegiek birtokldsa egym*t vdllotta. Valamikor 1279 utAn az utdbbi-
ak vdtel ritjfn jutottak a kodbban az el6bbiek 6ltal birtokolt Rohonchoz.(11)

Szal6nak - pusztdn felt6telezds, minden Hmpont ndlliiil, hogy a v6rat akir{ly 6p1-
tetle volna 6s a tatArj{rls ut6n. Mindenesetre 1270-ben a Hdszegiek adj{k 6t II. O(o-
k6r cseh kirdlynak. Az azonban tdves, hogy a pozsonyi bdke (1271) utfn adta volna a
kirdly a Kdszegieknek. Ekksr ugyanis Gergely vasi ispd.n foglalta vissza V. Istvdn sz6-
mfua - aki, ttg]'ra erre direkt adatunk nincs - minden bizannyal Jdk nb. C#pfunak,
hivdnek adta(l2)IV. t-{szl6 Sllitdtagos 1273.6vi ldlogardsa Szalbnakon tdvedds.-\raldj6-
ban a nevezeft uralkod6 1274. december l-€n keltsz egy oklevelet a seal6naki vdr
alatt.(t3) Ez sem valami bardlsdgos ldtogards volt, hanem a l6zad6 Kdszegiek elleni
biinfet6 akcj6 rdsze. A keltez€sbdl nem tudjuk meg, ostromolta-e a vdrat ds a lulajdo-
nos is bizonvtalan ekkor.
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Hogy a vdr m6g 1279-ben is a Jdkok kezdn leheteq.j6l muratja, hogy hiSnyzik a
Kdszegiek Vas megyei birtokainak ez 6vi felsorolrs6Ml.('')

..B.orostydn - a vfuat nem fudjuh ki 1pitette, de bizonyosan 1230 e16fr, hiszen ek-
koi'" ds nem 1235-ben foglalja vissza Geregye nb. PdI, aki ekkoriban mdg nem or-
szdgbir6.(to Ugyanrigy t€ved6i, hogy Kdszeli H*rit 1273-ban nddor bd volna(t7)
A B o.rov szJry - m o nogrdfi 6M I i d €zett r €szl et szin td n f €h e€rtE reken al apul.

Osszegezve a fentieket rnegdllapithatjuk, hogy az elemzett dolgozat 6s a hazzA
tarlgz6 fiiggeldk gyakorlatilag semmivel sem vitre el6re Kdsz;�g 6s kOmydke AfpeO-
kori vdrainak jobb megismer6sdl FIa valami maradand6 van, ami tanulMgul szoigfl-
hal, az az, hogy m6g dvtizedek 6ta dolgaz6 tudom{nyos sz:kemberek munkdi se n6l-
kiil0zhetik a megfelel6 bir6]atot" szakmai lektordHsl A szerkeszt6 feleldsdge, hogy
egy niv6s periodikdban csak kell6en ki6rlelt tanulmdnyok jelenhessenek meg. Ez vo-
natkozik wra az esetre is, amikor maga a szertesztd ir a nev6vel flmjebett sorozalba.
l*gkdzelebb sokkal szerenc#sebb lesz a lektordldst el6re 6s nem a megjelen6s utdn
elv€gezni.

(Kiadja: Vas Megyei Mrtzewrck Igazgatdsdga, Szombathely, 19410. 166. o.)
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