HORVÁTH RICHÁRD – KOPPÁNY ANDRÁS

ZÁDORVÁRTÓL VÁZSONYKŐIG

A Zádorvár omladozó falainak megóvása érdekében a 2000-es évek elején meginduló
helyreállítási munkákkal párhuzamosan nyílt lehetőség arra, hogy falkutatás történjen a
romoknál. A meginduló terepmunkával közel egy időben Horváth Richárd történész PhD
disszertációjában – Várak és politika a középkori Veszprém megyében – megkezdte az írott
forrásanyag feldolgozását. Jelen tanulmányban így előbb az ő részletes történeti elemzése
olvasható, majd a falkutatás eredményeit foglalja össze Koppány András régész.
Adalékok Nagyvázsony és környéke településtörténetéhez1
Veszprém megye középkori várainak sorából ismertségét tekintve minden kétséget
kizáróan Kinizsi Pál egykori rezidenciája: Vázsonykő (ma: Nagyvázsony) emelkedik ki
a legjobban. Fura mód kevésbé mondható el ez az erősség írott forrásokon nyugvó történeti kutatásáról és ezek eredményeinek bemutatásáról.2 Azonban a vár históriája után
érdeklődő számára hosszasabb vizsgálódás nélkül hamar világossá válhat, hogy az erősség történetének szálai térben és időben messzebbre vezetnek, mintsem gondolnánk. A
vázsonykői vár története voltaképpen nem Vázsonyban és még csak nem is Kinizsivel
kezdődik, bármily csábító is lenne a magyar történeti tudatban oly közismert és népszerű
személlyel kezdeni mondandónkat. Az előzményekhez feltétlenül meg kell ismernünk a
Nagyvázsony közelében fekvő Pécsely és Barnag közt emelkedő Derék-hegy északkeleti,
ún. Zádor-hegynek nevezett nyúlványán (1-2. kép) álló romnak, a napjainkra csaknem
elfeledett Zádor várának múltját is.
A hegyet, amely melletti kisebb magaslaton állt egykor a vár, az oklevelek tanúsága szerint a középkorban Szabad-hegynek vagy Nádasd hegyének nevezték (ez a mai
Derék-hegy). Ezzel szomszédos a közeli településsel azonos nevet viselő, némileg alacsonyabb Pécsely-hegy is. Zömmel a két hegy közeli fekvése és birtokjogi hovatartozása
állt a később még bőven idézendő per(ek) hátterében.3 A viták kiindulópontja pedig majd’
minden esetben a szőlőtermő területek kérdése, no meg a vár építésének kérdése volt. A
környék természeti adottságait figyelembe véve ugyanis különösebb magyarázatot nem
érdemel az a tény, hogy a régió legkésőbb az Anjou-kortól fogva jól adatolhatóan számos szőlőbirtoknak adott helyet. Az itteni szőlőbirtokosok sorában találjuk elsősorban a
veszprémi káptalant: a később megannyi vitára okot adó hegy tövében fekvő Pécsely bir1
2

3

A kézirat elkészítését a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00076/05. sz.), valamint az OTKA T 48460.
sz. pályázata támogatta. Régészeti-építészeti kérdésekben nyújtott segítségükért Feld Istvánnak és Simon
Zoltánnak tartozom köszönettel! (H.R.)
A vár történetével foglalkozó két, érdemleges történeti áttekintést is nyújtó újabb munka Zsiray Lajos
és Éri István tollából született: Zsiray Lajos: Zádor vára. Műemlékvédelem, 9. (1965) 111–112. (a továbbiakban: Zádor); Éri István: Nagyvázsony. (Műemlékeink) Budapest, 1969.2 passim (a továbbiakban:
Nagyvázsony).
„... in monte Zabadheg alio nomine Nadasdhege vocato prope Pechel existenti ...; ...quidam mons
Nadasdhege vocatus prope Pechelhege in dicto comitatu existens...” Magyar Országos Levéltár.
Diplomatikai Fényképgyűjtemény és Levéltár (a továbbiakban: DF, ill. DL) DF 201021.

Castrum, 7. (2008) 17–38.
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1. Nagyvázsony–Pécsely–Tótvázsony környékének térképe, Zádor és Vázsonykő várainak,
valamint az egykori Csepely falunak kiemelésével

tok nagyobb része a káptalan tulajdonát képezte.4 Ezzel szemben a szomszédos Barnag
inkább királyi/királynéi jószág volt, igaz a 14. század első felében a veszprémi káptalan
is szerzett itt földeket, s 1318 előtt a Vázsony nembelinek mondott Mencshelyiek is bírták
egy porcióját.5
Nos, a vár építésének kezdeteihez néhány mondat erejéig e két birtok, dűlőik és az itt
fekvő hegy(ek), meg Döbrentei Himfi Benedek kapcsolatára érdemes összpontosítanunk.
Az Anjou-kor utolsó évtizedében, pontosan 1371-ben híradásaink szerint a terület királyi
borkilencedének behajtása körül nehézségek adódhattak. Lajos király az 1370-es esztendő folyamán országos parancsba adta a kilencedek pontos és szabályozott behajtását, s
ennek keretében a Pécsely-közeli Szabad- vagy másképp Nádasd-hegyi szőlővel rendelkezőknek is. A jelek szerint a mandátumnak nem sok foganatja lehetett, mert esztendő
múltán a király a jövedelmek behajtásával hű emberét, s a környék tekintélyes várbirtokosát, Döbrentei Himfi Benedeket bízta meg, akinek a családja – legalább is 1353. évi adat
4
5

A veszprémi káptalan pécselyi birtokáról számos adattal rendelkezünk. Pl.: 1309: Veszprémi regeszták
(1301–1387). Összeállította: Kumorovitz L. Bernát. Budapest, 1953. (a továbbiakban: Veszpr. Reg.) 42.,
1318: Veszpr. Reg. 90., 1358: Veszpr. Reg. 499.
A királyi birtokláshoz: DL 87202. „... cum universis iobagionibus seu populis, scilicet regalibus de
Barlag ...”, valamint: Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok
korában. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 36.) Budapest, 2005. 56. (a továbbiakban:
Zsoldos: Királynék). A káptalani birtoklásra: 1318-ban Mencshelyi Móric özvegye Barnag nevű birtokát
(„... possessionem suam Barlag vocatam ...”) a veszprémi káptalanra hagyta örökváltság gyanánt. Hazai
Okmánytár. I-VIII. Kiadják: Nagy Imre – Páur Iván – R áth K ároly – Ipolyi A rnold – Véghely Dezső.
Győr–Budapest, 1865–1891. IV. 128–129. (a továbbiakban: HO).
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2. Zádorvár szűkebb környéke

alapján – Pécselyen is bírt porciót.6 Történetünk érdemi része voltaképpen ekkortól veszi
kezdetét. A király nagy hatalmú és befolyásos nagyura alighanem meglehetős lendülettel kezdett hozzá az uralkodói parancs végrehajtásához, amelynek értelmében ráadásul
erőszak alkalmazásához is joga volt. Lendületében a két szomszédos birtok, nevezetesen
Pécsely és Barnag határán a Szabad-hegyen túli, vélhetőleg már a Pécsely-hegy oldalában lévő szőlőbirtokokra is kiterjesztette a fizetési kötelezettséget. Ekkor ütközött bele a
veszprémi káptalan, egyébiránt teljes mértékben jogos ellenállásába, akiknek azt állították, hogy a hegy és az alatta elterülő földek már nem a király, hanem az ő birtokukat képezik. A kései szemlélőnek úgy tűnhet, hogy mindez Himfit kevéssé érdekelhette, a káptalan
1374-ben kelt panaszából ugyanis megtudjuk, hogy Benedek Pécsely birtok egynémely
területét – ami eszerint káptalani jószág volt – s az ehhez tartozó szőlőhegyet akkor már
negyedik esztendeje (tehát pontosan 1371 óta!) elfoglalva tartja. Ráadásképpen a fehérvári káptalannak a panasz végett lefolytatott vizsgálatából tudható továbbá, hogy Benedek
a vitatott Szabad-hegyen a káptalan tiltakozása ellenére épületeket emeltetett (domus et
edificia construi plurimis et legitimis inhibicionibus et contradiccionibus ipsius capituli
non obstantibus fecisset).7 Mindezzel tehát a per velejéhez értünk el: a Pécsely és Barnag
közti határvonal (ami Zala és Veszprém megyék határa is volt egyben), az ottani hegyek és
dűlők pontos elhelyezkedése volt a felek számára bizonytalan vagy legalább is ennek látszatát igyekezték kelteni.8 1375-re végre ítéleti szakaszba jutott a káptalan és Benedek bán
ügye, aminek eredményeképp sor került volna a hegyen a káptalant illető területek immáron végleges kihasítására. Ekkor viszont Himfi Benedek ismét ellentmondással élt, szóvá
6
7
8

Veszpr. Reg. 675., DL 66638.
Veszpr. Reg. 693., 694., valamint: DF 201110.
További zavart okozhatott az is, hogy Pécsely területén is létezett Nádasd nevezetű „hely”: „...in territorio
possessionis nostre Pechel vocate in loco Nadasd denominato ...” HO IV. 283. (1425).

20

Horváth Richárd – Koppány András

téve, hogy a Szabad-hegy alatti terület valójában a királyné barnagi birtokához tartozik,
a káptalan földje pedig másutt fekszik.9 Nos, az így nyugvópontja felé közeledő per újabb
lendületet vett, melynek során a káptalan ügyvédje képletesen szólva ágyúkat vonultatott
föl veréb ellenében. Négy – részben hamis – privilégiumot mutatott be Szepesi Jakab országbírói bírósága előtt, amellyel azt kívánta bizonyítani, hogy Pécsely emberemlékezet
óta a káptalan birtoka volt. Úgy tűnik viszont, hogy az ügyvéd, nem hazudtolva meg a jogi
csűrés csavarás korai gyakorlata felől meglévő gyanúnkat, néminemű csúsztatást hajtott
végre. A perbe tudniillik kisebb „árukapcsolással” egész Pécselyt bevonta. A település
birtokjoga azonban nem képezte vita tárgyát, csupán a későbbi várhegyé. Ezt Benedek
képviselője is elmondta és arra hivatkozott, hogy Himfi csupán királyi parancsból járt el, s
őket csupán a vitatott hegy jogi hovatartozása érdekli. Az országbíró végül 1378 tavaszán
hozott konszenzusos ítéletet, amiben elfogadta, hogy korábban Benedek csak a király és
nem a maga nevében járt el, illetőleg a hegyen a káptalan és az uralkodó által bírt területek ismételt kimérését és elkülönítését rendelte el.10 S ehelyütt egy pillanatra megállnunk
érdemes. Fontos tudnunk ugyanis, hogy végeredményben az iménti oklevelekre, valamint
két igencsak kései, jócskán Mohács után keletkezett dokumentumra alapozva tételezte
föl az eddigi kutatás azt, hogy a vár építési munkálatait Himfi Benedek kezdte meg.11
Az elmondottak fényében azonban vár építésére aligha, legföljebb gazdasági épületek
emelésére gondolhatunk. Benedeket csupán annyira tekinthetjük Zádor építőjének (pontosan: a várépítés megkezdőjének), hogy ő volt ismereteink szerint az első személy, aki az
egyik Pécsely közeli hegyen épület(ek)et emeltetett, s ezek részben a később épült erősség
előzményei vagy részei lehettek. Mindennek igazságtartalma felől persze egy majdani
régészeti kutatás hivatott kimondani a végső igazságot. Azonban a Himfi-féle objektum
biztosan nem lehetett vár, legalább is erről forrásaink teljes mértékben hallgatnak! Ekként
historiográfiai előzményekből fakadó hosszas kitérőnket lezárva immáron a vár tényleges
építőjének személye felé érdemes fordulnunk.
A káptalan nyugalmas birtoklása ugyanis nem tartott sokáig. Mária királynő nem
sokkal később, de még uralkodásának elején, 1382 decemberében a Vezsenyieket adományozta meg környékbeli jószágokkal. Néhai Vezsenyi Miklós és e Miklós fia, László
állhatatos hűségére való tekintettel a királynő az addig királyi és királynéi tulajdonú
(possessiones regales et nostras) Herend,12 Vöröstó, Csepely birtokokat és Németi, Szőlős
9 Veszpr. Reg. 702.
10 Veszpr. Reg. 718.
11 Zádor 111., aki mindkét újkori forrás – sajnos egyiküket dátum és levéltári jelzet nélkül – vonatkozó
szövegét közli is. A másodikként hivatkozott forrás szövege azonban az eredetiben másként szerepel,
mint a nevezett publikációban olvasható. Helyesen: „Him háza aliter Patona Várát, eő üdeében mindenkor Vásomban birtak.” A forrás voltaképpen egy tanúvallomásokat írásba rögzítő jegyzőkönyv, amit
a vasvári káptalan adott ki 1650 augusztusában. A vallomások tárgya a veszprémi káptalan Pécsely
környéki jobbágytelkeinek száma és jogállása. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi káptalan magánlevéltára. Kispécsely 33. A dokumentum másolatát ifj. Hermann Istvánnak köszönöm. V. ö.:
továbbá: Nagyvázsony 7. és Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei. (Művészettörténet–
Műemlékvédelem, 3.) Budapest, 1993. 101–102. Ugyanígy Benedek bán építői jelentőségét emeli ki:
Veress D. Csaba: A három Pécsely története. A község története a magyar honfoglalástól napjainkig.
Veszprém, 1994. passim (a továbbiakban: Veress: Pécsely), különösen a harmadik. „A szabadhegyi (ún.
Zádorvár) építése” c. fejezetben.
12 Noha itt az oklevél az egész birtokról szól, tudjuk, hogy ott 1386 óta a veszprémi káptalannak is porciója
volt. Veszpr. Reg. 853., valamint: Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára 1002–1523. Kiadásra előkészítette: Kredics László. (A veszprémi egyházmegye múltjából, 18.) Veszprém, 2007. 162. „...quasdam
duas portiones suas possessionarias, unam scilicet Wesprimii habitam, ... et aliam in possessione Herend
vocata in comitatu Wesprimiensi habita existentem...” kap adományt a káptalan!
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meg Pécsely birtokrészeket adományozta Lászlónak Veszprém és Zala megyékben.13 A
Vezsenyiek váratlan föltűnése azonban feltétlenül magyarázatot, és ismételt historiográfiai kitérőt igényel. Eleinte csábítónak látszik elfogadnunk ugyanis a feltevést – amint azt
a Zádorral foglalkozó szakirodalom általánosan tette –, hogy esetünkben a vidéken közel két évszázada birtokosként ismert Vázsony nemzetség egyik ágának felbukkanásával
van dolgunk.14 Ha azonban a nemzetségre vonatkozó csekély számú okleveles adatokat
egybevetjük a Vezsenyieket említő kútfőkből származó információinkkal, egyezésnek
legcsekélyebb nyomára sem bukkanhatunk. A Vázsony nemzetség Veszprém megyében
birtokos ágát egy 1284-ben kelt adománylevélben áll módunkban a legteljesebben megragadni, amikor Erzsébet királynétól Vázsony nembéli Mencshelyi Móric és fiai a királynéi
szakácsok Barnag nevű birtokát kapták meg.15 Móric ehelyütt megnevezett három fia közt
szerepel egy Domokos nevű is. Személye oly szempontból bír jelentőséggel, minthogy
tudható: a Vezsenyi család ősei bizonyos Domokos és fiai: (a fentebb említett) Miklós
meg Tamás mesterek voltak.16 Ha tehát e két Domokos – nevezetesen a Vezsenyiek őse,
illetve Mencshelyi Móric fia – azonossága bizonyítható lenne, végre előttünk állna a
Vázsony nemzetség és a Vezsenyiek közti, a szakirodalom által eleddig már többször
említett, de máig nem bizonyított kapcsolat. Azonban bármily fájó is, az azonosítás aligha végezhető el. Ennek legfőbb akadályát Mencshelyi Móric özvegyének 1318-ban kelt
oklevele képezi, amiben az asszony utódok nélkül meghalt fia, Pető (azaz Péter) végrendeletének engedelmeskedvén az 1284 óta Erzsébet királyné adományából birtokukban
lévő Barnag birtokot a veszprémi káptalannak adományozza lélekváltságként.17 Ennek az
oklevélnek, illetőleg egy 1312. évi adásvételnek a fényében, amiben a nevezett Pető/Péter
az 1290-ben ugyancsak a királynétól kapott alsóőrsi birtokát adja az őrsi prépostságnak,
ahol ugyancsak testvérei nélkül tűnik föl, joggal feltételezhetjük, hogy Móric másik két
fia: Miklós és Domokos még 1312/1318 előtt meghaltak, s Péter és anyjuk ezért döntöttek
Barnagnak a káptalan részére való eladományozása mellett. Ellenkező esetben ugyanis
nehezen hihető, hogy Móric másik két fia életben maradása esetén, lévén a szokásjog
szerint ők lettek volna a birtok törvényes örökösei, ne léptek volna föl testvérük, majd
anyjuk szándéka ellen vagy legalább ne adták volna az adományozáshoz beleegyezésüket. Korai halálukat az 1312–1328 közti, gyakorlatilag teljesen feltártnak mondható
okleveles anyagból való hiányuk is, jóllehet kellő óvatossággal kezelve és csak közvetetten, igazolni látszik. Így bele kell nyugodnunk, hogy ellenkező értelmű okleveles bizonyíték fölbukkanásáig igaznak tekinthető a feltevés: a Vázsony nemzetség Veszprém
megyében birtokos Mencshelyi ága 1318-ra fiágon bizonyosan kihalt. A nemzetségre a
későbbiek folyamán a megyében nem találunk adatokat. Így tehát a Vázsony nemzetség
13 DF 244337. A témánk szempontjából igencsak fontos oklevél ismeretét C. Tóth Norbertnek köszönöm.
14 „Vezsenyi László étekfogómester a Vázsony nemzetség Mencheli (Mencshely) ágából származott. Őse Mencheli Buza fia Móric comes volt, aki 1284-ben Erzsébet királynétól adományul kapta a
veszprémmegyei Borlag (Barnag) birtok egy részét.” Zádor 111. „Tény, hogy a Vázsony-nemzetség már
a XII. századtól kezdve szerepel a környéken. [...] A XIV. század végén a nemzetség nevét családnévként továbbviselő Vezsenyiek 7–8 környékbeli falu urai, de terjedelmes birtokuk volt a Duna–Tisza közén, Tiszavezseny tájékán is.” Nagyvázsony 7. Nem kimondva, de adatainak szerkesztésével ezt állítja
Wertner Mór is nagyszabású genealógiai adattárában. Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV.
század közepéig II. Temesvár, 1892. 381. (a továbbiakban: Wertner: Nemzetségek).
15 „... quandam terram Barlag vocatam ... ipsi comiti Mauricio filio Buza et per eum suis heredibus, Nicolao
scilicet, Dominico et Petro ... donavimus ...” HO IV. 66–68.
16 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája (1301–1457). Középkori magyar genealógia. CD-ROM
adatbázis. Budapest, 2001. (Vezsenyiek).
17 HO IV. 128–129., Veszpr. Reg. 98.
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és a Vezsenyiek korábban feltételezett – alighanem pusztán a névbeli, habár oklevélben
is előforduló18, (ti. Vezseny/Vázsony) hasonlóságra alapozott – rokonságát célszerű elvetnünk.19 Ezzel párhuzamosan pedig a Vezsenyiek Veszprém megyében való jelenlétéről
1382-ig egyetlen biztos írott forrással sem rendelkezünk.
Vannak azonban további érvek is, amelyek amellett szólnak, hogy a Vezsenyiek és
a Vázsony nemzetség rokoni kapcsolatát, valamint a Vezsenyiek 14. század vége előtti
vázsonyi birtoklását teljes mértékben légből kapottnak minősíthessük. Mindezen érveink
eredője Vezsenyi László föntebb említett 1382. évi adománylevele, amely által a család
megszerezte a későbbi vázsonykői uradalom Veszprém megyei településeit. Akad azonban egy nem csekély probléma forrásunkkal. Nevezetesen, hogy a felsorolt adománybirtokok sorából a később oly nagy fontosságra szert tett, az uradalom névadó várának
helyet adó Vázsony bizony hiányzik! Nos, alighanem joggal merül föl annak igénye,
hogy e merőben meglepő helyzetre valamiféle, a rendelkezésünkre álló okleveles anyag
töredékes információival egybecsengő magyarázatot adjunk. Afelől ugyanis már az eddig elmondottak alapján is biztosak lehetünk: a Vezsenyi család 1382 előtt nem birtokolhatott egyetlen települést sem a megye területén. Ez esetben az így előállott probléma
megoldására két lehetőség kínálkozik. 1. Vázsonyt a Vezsenyiek vagy némileg korábban
vagy valamivel 1382 után nyerték adományul, de erről szerencsétlen módon nem maradt fenn írott adatunk. 2. Vázsony birtok nem hiányzik a Vezsenyiek adományleveléből,
csak éppen más név alatt érdemes keresnünk. Minekután a kérdés lényegesen jelentősebb annál, mintsem a később még tárgyalandó Zádor/Vázsony vár-váltás magyarázatakor mellőzhetnénk, elkerülhetetlennek látszik, hogy a Veszprém megyében található két
Vázsony települést érintő korai okleveles adatainkat áttekintsük.
No, de mit is tudunk a Vázsony nevű birtokokról? Néhány oklevél akár csak gyors
áttekintése után is bizonyossággá válhat az érdeklődőben, hogy lényegesen több adatunk
Tótvázsonyról maradt. Tetten érhető első írásos feltűnése igencsak korai, hiszen a nevezetes, birtokunkat is említő oklevél, a veszprémi Szent Mihály egyház javainak összeírása dátuma szerint 1082-ben keletkezett. A modern diplomatikai kutatás ugyanakkor már
régen igazolta, hogy forrásunk hamis és mindenképpen 1327 előtt keletkezett, annál talán
nem is sokkal korábban.20 Ennélfogva Tótvázsony első hiteles írott említése csupán 1233ból (közvetetten pedig 1206-ból) datálható, amikor is az Atyusz nemzetség és Salamon

18 Amikor a IV. Béla által az Igmándiaktól időlegesen elvett Billege és Tótvázsony birtokokat V. István
birtokosainak visszaadta, Tótvázsony a szövegben Wesen alakban szerepel! A birtokjogi tények és a
szövegkörnyezet azonban egyértelművé teszi, hogy az oklevélben Tótvázsonyról esik szó! A zichi és
vasonkeoi gróf Zichy család idősb ágának okmánytára I-XII. Szerk.: Nagy Iván – Nagy Imre – Véghely
Dezső – K ammerer Ernő – Lukcsics Pál. Pest, Budapest, 1871–1931. I. 23–25.
19 A Vázsony-nem és a Vezsenyiek azonosságát már Karácsonyi János is, noha csak óvatosan, de megkérdőjelezte. K arácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I-III. Budapest, 1900–1904.
[reprint: Budapest, 1995.] III. 139. Az ugyanott említett ugyanezen nembéli Hektor-fiak további adatok
híján elhelyezhetetlenek egy szélesebb nemzetségi genealógiában. Uo. Wertner Mór genealógiai munkája ugyan a Vázsony nemzetséget és a Vezsenyieket rokonoknak említi, ugyanakkor az általa hivatkozott oklevelek sorában pontosan 1318–1395 között áthidalhatatlan időbeli és logikai űr tátong! Wertner:
Nemzetségek 381.
20 Diplomata Hungariae Antiquissima. Accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia.
Volumen I. Ab anno 1000 usque ad annum 1131. Edendo operi praefuit Georgius Györffy. Adiuverunt
Iohannes Bapt. Borsa, Franciscus L. Hervay, Bernardus L. Kumorovitz et Iulius Moravcsik. Budapestini,
MCMXCII. 238. (a továbbiakban: DHA).
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közti határperben szerepel.21 Ebből az oklevélből tudjuk meg azt is, hogy az ekkor még
Kálmán herceg által bírt Billegével22 és Bánddal együtt később az Igmánd nemzetség
birtoka lett, illetőleg e nemzetség is jogot formált rá.23 Ezután már jól követhető a kettő,
majd 1274-től már három birtok közös története.24 Néhány évtizeddel később Igmándi
András Miklós nevű és utódok öröme nélkül sírba szállt fia adta tovább 1309-ben a birtokcsoportot – most már az ott álló, általuk épített és később Essegvár néven szereplő várral egyetemben – a velük rokonságban álló Lőrinte nembéli Lőrintének. A vár és későbbi
uradalmának magját képező három falu tehát ez időtől fogva megszakításokkal és bizonyos időszakban csak részlegesen, de a Lőrintétől származó Essegvári család tulajdona
maradt a középkor végéig.25 Így Tótvázsony az újkorig szinte szakadatlanul26 Essegvár
tartozéka és a várról előnevét vevő család jószága volt, azaz a Vezsenyiek tótvázsonyi
birtoklása teljes mértékben kizárható.27
Kevésbé egyértelmű, ámde annál izgalmasabb kép bontakozik ki előttünk, ha (Nagy)
Vázsonyra vonatkozó korai adatainkat próbáljuk meg összegyűjteni. Tagadhatatlan,
Árpád- és Anjou-kori okleveleinkben föl-föltűnik néha önmagában a Vázsony (Wasun,
Vason) névalak, ugyanakkor ezek az előfordulások távolról sem problémamentesek.
Tisztánlátásunkhoz egyedi elősorolásuk nem mellőzhető.
Minden kétséget kizáróan a legkorábbra keltezett, jóllehet hamisított oklevélben
előforduló Waswn névalak a veszprémi egyház föntebb említett, 1082-re datált hamis
birtokösszeírásában fordul elő. Külön is kiemeli e diploma jelentőségét, hogy a javak
fölsorolásában nem is oly sok sorral a Waswn nevet követően Tótvázsony (Touthvason)
is fölbukkan.28 Ebből következően az eddigi kutatás lényegében kertelés nélkül az előbbi
említést a mai Nagyvázsony első okleveles rögzítése gyanánt értelmezte. Azonban a szöveg korántsem ilyen egyértelmű. Az idézett helyen Leány prédium (az 1305-től említett
Kisleányfalu,29 Nagyvázsony tőszomszédságában) határjárása olvasható, s ebben találkozunk a Vázsony névvel (ad primam metam de iuxta Waswn), ráadásul épp azon a vidéken,
ahol a település ma is elhelyezkedik.30 Első pillantásra tehát kételynek itt és a későbbiekben nincs tovább helye: a név valóban Nagyvázsonyt takarja. Azonban a szövegből egyér21 A települést II. András épp IV. Béla születésekor (1206-ban) – miután gyermeke világrajöttének hírét épp
a Bakonyban vette vadászat közben – a veszprémi káptalannak adományozta. 1233-ban ezen döntését
megváltoztatta, s ekkor lett az Atyuszok jószága. V. ö. HO IV. 44–46. A káptalan persze Billege legalább
egy részére továbbra is fenntartotta igényét, majd később meg is szerezte azt. Veszpr. Reg. 393.
22 Billege hercegi tulajdonlásához: Solymosi László: Hospeskiváltság 1275-ből. In: Tanulmányok Veszprém
Megye Múltjából. Szerk. Madarász Lajos. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 3.) Veszprém,
1984. 33.
23 HO IV. 14–19. Azt, hogy az itt szereplő Vasun birtok alatt a későbbi Tótvázsonyt kell értenünk, oklevelünk azon kitétele igazolja, melyben tudatja, hogy Vázsony és Billege közvetlenül határosak egymással
(„...Byliga et Vasun, que sunt conterminales...”), illetőleg a későbbi közös birtokos voltából (Igmándiak,
Lőrinték, Essegváriak) gondolhatjuk. V. ö. továbbá: Nemes Gábor: „Atyusz bán nemzetsége.” Egy
Árpád-kori nemzetség története. [Kézirat] Budapest, 2007. Ehelyütt is megköszönöm a szerzőnek, hogy
munkáját annak megjelenése előtt rendelkezésemre bocsátotta!
24 Billegét ugyanis csak ekkor, 1274-ben nyerte adományul Igmánd nembéli András fia Miklós. Szentpétery
Imre – Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I-II. Budapest, 1923–1987.
2556. sz.
25 Anjou-kori Oklevéltár. II. 1306–1310. Szerk. K ristó Gyula. Budapest–Szeged, 1992. 800. Az adatot említi: Koppány Tibor: Devecser, Ugod, Essegvár, Döbrente. Balatonfüred, 1961. 54.
26 A birtok 1340. évi Pankotai család kezén való föltűnése azonban még további kutatásokat érdemel.
Anjou-kori Oklevéltár. XXIV. 1340. Szerk. Piti Ferenc. Budapest–Szeged, 2001. 617.
27 Pl.: DL 88250. (1450).
28 DHA 238–239.
29 Veszpr. Reg. 29.
30 DHA 238.
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telműen nem dönthető el, hogy birtok- avagy földrajzinévvel van dolgunk, így különösen
is indokolt az óvatosság. Gyanakvásunkat csak erősítheti, hogy – jóllehet csupán tartalmi átiratban ránk maradt oklevélben, de – 1274-ből adatunk maradt egy pontosan nem
lokalizálható, viszont minden kétséget kizáróan e tájon megtalálható Vázsony hegyről!31
Ezenfölül az oklevél szövegezése sem egyértelmű. Birtokfelsorolásról lévén szó az egyes
falvak és puszták egymás után következnek, a határaikon belül lévő veszprémi egyházi
földek típusainak és méreteinek megjelölésével. Forrásunk minden egyes település esetében tudtunkra adja, hogy faluról (villa), prédiumról (predium) avagy „helyről” (locus)
van-é szó. A minket érdeklő inkriminált helyen efféle előtag nem olvasható, ha tehát elfogadjuk az oklevél írójának következetességét, akkor itt aligha településről, mintsem inkább
egyfajta földrajzi helymeghatározást segítő névről – netalán egy korai, valaha nagyobb
kiterjedésű, s mindkét későbbi Vázsonyt magába foglaló terraról? – lehet szó. Ennélfogva
az említett szöveghely és Nagyvázsony legkorábbi írásos említésének összekapcsolását
pusztán iménti, magában álló adatunk nem támogatja kellőképpen. Ráadásul akad vele
további nehézség is. Ha elfogadnók ugyanis ezen forráshelyünket a mai Nagyvázsony
első írásos említéseként, a település Árpád- és Anjou-kori történetét megvilágító félremagyarázhatatlan adataink „sora” ki is merülne általa! Mert bár az igaz, hogy 1260-ban szerepel Vázsonyi Jakó fia János, azután 1305-ből ismerjük Vázsonyi Eleket és Domokost,
valamint 1318-ból olvashatunk Vázsonyi Simon és Barleus nevű személyekről, de mindez még kevés a teljes értékű bizonyításhoz.32 Őszintén meg kell vallanunk: Jánosról és
Elekékről semmit sem tudunk, így lakóhelyük sem pontosítható. Szerencsénkre az utóbbi
két személyről, nevezetesen Simonról és Barleusról az oklevél minden kétséget kizáróan
elárulja, hogy Lőrinte fia Tamás szerviensei voltak és ebbéli minőségükben vettek részt
egy, a veszprémi püspök ellen irányult hatalmaskodásban. Mindebből majdhogynem biztosak lehetünk abban, hogy Simonék a Lőrinte nembéli Tamás és családja birtokában lévő
Tótvázsonyról érkeztek, csupán a diploma lejegyzésekor maradt el a település nevének
előtagja. Eszerint a puszta ’Vázsony’ alak nem biztosít minden alkalommal automatikus
utalást Nagyvázsonyra! Ha pedig a hipotézisek imbolygó zsombékjain lépünk még egyet,
akár azt is megkockáztathatjuk: azért maradt el az előtag, mert mindenki számára világos
volt a Vázsony birtoknév Tótvázsonnyal való egyezése! Hiszen lehetséges félreértések
esetén bizonnyal a korban is indokolt lett volna a két – egyébiránt egymáshoz igencsak
közeli – Vázsony nevezetű birtok valamiféle megkülönböztetése egy effajta, hatalmaskodás kivizsgálását elősegítő tanúnévsor felvételekor.
Nehezen értelmezhető, bizonytalan adataink sora mindezzel még nem ért véget. Árpád-kori okleveles anyagunkban ugyanis egyetlen alkalommal a Vázsonykő
(Vásonkeö) alakkal is találkozhatunk. Eszerint Billege 1233. évi, Bertalan veszprémi
püspök vezetésével lezajlott határjárásában a Csepely határát alkotó ún. Körtvélyes völgy
nyugati fele Vázsonykőhöz tartozna.33 Az idáig ismertetett településtörténeti érvek és
a névalak határozottan késő középkorra utaló (nevezetesen felépülte után így hívták a
Veszenyiek, majd Kinizsi Pál várát) formájából következően ezt az oklevelet hamarjában
31 Veszpr. Reg. 499.
32 HO V. 33., Veszpr. Reg. 27., 90. Alighanem az itt előforduló Simont említik 1322-ben Jónás fiaként.
Anjou-kori Oklevéltár. VI. 1321–1322. Szerk. K ristó Gyula. Budapest–Szeged, 2000. 575. Ráadásul
nehéz elhessegetni magunktól a gondolatot, hogy az 1322-ből ismert Jónás fia János apját, akinek nevét csupán 19. századi oklevélkiadásban fennmaradt, eredetivel nem bíró oklevélből ismerjük Jónásként
(Johannes=Jónás, egy téves magyarítás eredményeképp?), netán az 1260-ban említett Jánossal azonosítsuk. Mindez azonban csak feltételezés lehet!
33 Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-XI. Budae, 1829–1844. VII/1. 235.
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a korban korántsem ritka hamisítványok sorába kell utalnunk. Ráadásul ezen döntésünket további érvek is alátámasztják. Egyfelől a szövegben szereplő határjárás szinte teljes
szövegegyezést mutat (Tót)Vázsony, Seg és Billege 1233-ból származó, föntebb idézett
határjáró oklevelével. Az eltérések csupán abból adódnak, hogy oklevelünk szerkesztője
Igmánd nembéli András nevének helyére oly alkalmakkor, amikor birtokosként szerepel, Billege nevét helyettesítette be. Másfelől az oklevél kiadását megelőző történetről
is igazolható, hogy későbbi kompiláció eredménye: a iménti 1233. évi és Billege 1206.
évi királyi adományozásának okát föltáró 1267. évi oklevelek ismeretében készülhetett.
Végezetül pedig óvatosságra inthet minket az a tény is, hogy az irat csak másolatból,
illetőleg az abból készült kiadásból ismeretes.34
Zárásképpen 14. századi, pusztán Vázsony névformát tartalmazó okleveleink áttekintésekor a teljesség megkívánja, hogy megemlékezzünk két további említésről is. Az
első Márton vázsonyi plébánosé, aki 1367-ben fordul elő oklevélben, mint a pannonhalmi
konvent hiteleshelyi kiküldöttje.35 Nos, az oklevél legújabb kiadásának – immáron a teljes szöveg ismeretének – fényében Vázsony ezen említésétől eltekinthetünk, hisz az iratban valójában Vossan/Varsány szerepel.36 Rajta kívül az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzék veszprémi egyházmegyei szakaszában fordul elő János vázsonyi pap (Iohannes de
Vasen), akit az irodalomban alkalmanként nagyvázsonyiként azonosítanak.37 Azonban
az eddig elmondottak alapján is biztosra vehető: egy efféle azonosítást csupán hipotézisként szabad elfogadnunk, hisz a megyében volt ekkor egy másik Vázsony, Tótvázsony is,
ráadásul korai adatok, amint láttuk, csupán ennek létét támasztják alá.
Mielőtt azonban Nagyvázsony kialakulását, birtoktörténetét illetően elhamarkodott
kijelentést tennénk, a településnevek formáin túlmutató további okleveles és régészeti
adatainkat is érdemes szemügyre venni. Ezek sorában a legfontosabb hely Barnag 1284.
évi határjárását illeti meg. Láthattuk, ebben az esztendőben Erzsébet királyné a birtokot
(terram Borlag) a magát Vázsony nemből eredeztető Mencshelyi Móricnak adományozta, s ennek keretében megjáratta annak határait. A határjárásban fehéren-feketén leírják, hogy Barnag két szomszédja – az egyébiránt egymással is szomszédos – Vöröstó és
Csepely.38 Nos, ha egy pillantást vetünk a vidék térképére (1. kép), azonnal világossá válik, hogy Barnag azon határszakaszán, ahol a későbbiekben és ma is a középkori Csepelyt
és persze annak határát is magába olvasztó Nagyvázsony található, oklevelünk alapján
feltételezhetően csupán Csepely feküdt!
Az okleveles adatokon kívül, lévén viszonylag korai településtörténeti kérdésekről
van szó, az elérhető régészeti információk sem hanyagolhatóak el. A település nevének országos ismertsége ellenére azonban meglepő módon alig-alig találhatunk témánk
szempontjából felhasználható biztos fogódzópontokat. Igaz ugyan, hogy a Magyarország
Régészeti Topográfiája c. kézikönyvben olvashatunk a község belterületén talált 12–14.
34 A történeti irodalomban oklevelünk hitele felől kétely nem merült föl. V. ö. például: Pesty Frigyes: Az
eltűnt régi vármegyék. I. Budapest, 1880. 206.
35 Veszpr. Reg. 614.
36 Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára. I. (1244–1398) (A Győri
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 6.) Győr, 2007. 172.
37 Rationes collectorum pontificorum in Hungaria. Pápai tized-szedők számadásai, 1281–1375. (Monumenta
Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series prima. Tomus primus.) Budapest, 1887. [Reprint:
Budapest, 2000.] 374. A nagyvázsonyi azonosításhoz pl.: Magyarország régészeti topográfiája 2.
Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Szerk. Éri István. Írta: Éri István – K elemen
M árta – Németh Péter – Torma István. Budapest, 1969. 134. (a továbbiakban: MRT 2.).
38 HO IV. 68. „...venit ad metam angularem, que separat a terra predicte ville Werustou ac a terra ville
Chepel...”.
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századi, azaz igen tág időhatáron belül keltezett kerámiákról, de ez minden.39 A falu
Mindenszentek titulusú templomának első írásos említése csupán 1425-ből való,40 míg
régészeti-építészeti kutatása szinte teljesen közöletlen. A kevés publikált régészeti adat
alapján annyi biztos, hogy az épület formáját ma is meghatározó, 1481-es évszámmal
ellátott kőtáblával datált Kinizsi-féle templombővítéskor jelentősen átalakították az első, ún. sokszögzáródású (nyolcszög öt oldalával záródó) szentéllyel rendelkező korábbi
templomot. A szentélyt a hajóval egyező szélességűre növelték, s e munkálatok során a
korábbi szentélyt elbontották. A 20. századi helyreállításról szóló közleményben e korábbi szentélymegoldással rendelkező egyházat a szerző feltételesen 13–14. századinak
mondotta, ami a szakirodalomba már tényként került át.41 Ugyanakkor a régió templomépítészetét és az analógiákat figyelembe véve bátran kimondható, hogy a nagyvázsonyi
Szent István templom első periódusa 1300–1400 között lényegében bármikor felépülhetett, lévén sem félkör, sem pedig egyenes szentélyzáródásról nincs szó esetében, ami a jól
bevált építészeti-régészeti tipológia szerint a két legkorábbi, jobbára az Árpád-korra utaló
építészeti megoldás, amint az a csepelyi, egyenes szentélyzáródással épült templomromnál jól megfigyelhető és utólag ásatással is igazolt.42 Ez viszont témánk szempontjából
rendkívül tág időhatár, így a település (egészen pontosan az ott álló egyház) kialakulása
felől a régészeti adatok alapján igazán biztosat nem mondhatunk, legföljebb annyit, hogy
a falu első templomának szentélykialakítási megoldása ugyancsak a kései, gyaníthatóan
14. századi vagy még annál is későbbi felépítést igazolhatja.
Mintegy advocatus diaboliként helyénvaló a fenti érvekkel szemben felhozható adatok
ideiktatása is, hogy a teljes rendelkezésünkre álló adathalmaz birtokában megalapozottabb következtetéseket vonhassunk le. Különösen is megtehető mindez, mert nem jelent
nagy feladatot. Nagyvázsony/Vázsony település viszonylag korai létére utalóan ugyanis
mindösszesen két bizonyítékunk akadhat. Az egyik a föntebb már bőségesen tárgyalt hamis 1082-es birtokösszeírás, amibe – amint látható nem csekély erőltetéssel ugyan, de –
módunk nyílhat „belelátni” a vizsgált települést. Ehhez idomulva hasonlatosan hajánál
fogva előráncigált indoklás a második is, aminek alapját a Tótvázsony névalak képezi. A
Lőrinte nembéliek jószágaként e néven 1319-ben jelenik meg a helység.43 E dátum érdekessége számunkra abban rejlik, hogy az iménti 1082. évi összeírás, amiben ugyancsak
előfordul a Tótvázsony névalak, 1327-ben tűnik föl először (igaz, ekkor még nem teljes
szövegű átiratban, csak említés gyanánt) tehát a két adat igencsak közeli időpontban kerül elénk. Ha mármost abból a föltevésből indulunk ki, hogy a ’Tót’ előtag egyfajta megkülönböztető szerepet töltött be a település nevében, akkor a fenti megfontolások alapján
a mai Nagyvázsony létét legkorábban a 14. század elejétől feltételezhetjük. Azonban a
helyzet korántsem ilyen egyszerű! Ha ugyanis magának a Vázsony és Vezseny névnek
39 MRT 2. 134–135.
40 HO IV. 283.
41 Sedlmayr János: A nagyvázsonyi Szent István templom helyreállítása. Műemlékvédelem, 6. (1962/1.)
1–2., illetőleg MRT 2. 134., valamint Nagyvázsony 57. A templom felépültét a nevezett Sedlmayr-cikkre
támaszkodva ugyancsak a 13. századra helyezi, de az okleveles forrásokat már helyesen Tótvázsonyhoz
utalja: Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében. Veszprém Megyei
Múzeumok Közleményei, 6. (1967). Szerk. Éri István. Veszprém, 1967. 137., 145.
42 Kozák K ároly: XI–XIII. századi egyházi építészet Veszprém megyében. Veszprém Megyei Múzeumok
Közleményei, 8. (1969). Szerk. Éri István. Veszprém, 1969. 227., 232. Ez utóbbi helyen a szerző a nagyvázsonyi Szent István templom első építési szakaszát a gótikus építkezés korába datálja! Csepelyhez:
Kovalovszki Júlia: Ásatások Csepelyen. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 8. (1969). Szerk. Éri
István. Veszprém, 1969. 238–240.
43	Anjou-kori Oklevéltár. V. 1318–1320. Szerk. K ristó Gyula. Budapest–Szeged, 1998. 532.
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az eredetét tekintjük, akkor bizony hamar észrevehetjük, hogy mindkét névalak mögött
alighanem szláv eredetet, s talán ’magas hegy, magaslat’ és/vagy ’szilfa’ jelentést érdemes feltételeznünk.44 Ez esetben azonban az sem elképzelhetetlen, hogy a ’Tót’ előtag
valójában nem is szükségszerű elkülönítés miatt jelenik meg, hanem a településen egykoron élt királyi szolgálónépek nyelvére, származására utalt, hiszen a középkorban a ’tót’
kifejezés a mainál jóval tágabb értelemben általában szláv nyelvű személyt, népet takart.
Valószínűleg további hosszas érvelés nélkül is elfogadható, hogy a településnevek effajta
bizonyító ereje ma még erősen korlátozott, noha mellőznünk az imént előadottak tanulságát mégsem szabad.
Nos, az eddigiekben elmondottak összegzése alapján talán nem merész a kijelentés: a mai Nagyvázsony területén az Árpád-korban minden valószínűség szerint nem
vagy csupán alig laktak. E területen akkoriban a mára elpusztult Csepely birtok feküdt.
Nagyvázsony létével a legkorábban a 14. század első harmadától számolhatunk kisebb
és a század végétől nagyobb valószínűséggel, míg Tótvázsony már a 13. századból is
kimutatható. Következésképpen a templom, a vár és közvetetten Nagyvázsony helység
alapítói, építői a Vezsenyiek lehettek, akik 1382-ben vetették meg a lábukat a Balaton
felvidéken, tudvalevőleg Mária királynő említett adománya folytán.
A Vezsenyiek Veszprém megyei, 1382. évi birtokszerzésüket követően hamarjában
e tájékra át lakóhelyüket. Ennek legfőbb bizonyítékát abban láthatjuk, hogy 1384-ben
vár építésére kértek és kaptak engedélyt a királynőtől, akinek ekkortájt László hű embere, asztalnokmestere volt.45 Az engedély az akkorra már Vezsenyi birtoknak mondott
Barnaghoz tartozó, föntebb többször említett Szabad-hegyre szólt. Ennélfogva bizonyosra vehetjük, hogy valamikor 1380/1381 után – amikor Barnag még királynéi jószág46 –
Vezsenyi ezt is adományul nyerte. Jóllehet a pontos időponttal adósak maradunk, a képet
csupán Zsigmond király egyik – politikatörténeti szempontból sem érdektelen47 – 1389
novemberi oklevele teszi teljesebbé, amelyből megtudható, hogy Barnagot királyi új adományul adta Lászlónak a szerbiai hadjáratban, illetőleg korábban Mária királynő mellett
tanúsított hűséges szolgálataiért.48
A királyi adománylevél szövegezése viszont Vezsenyi barnagi birtoklását illetően
gyanakvást kelthet bennünk. Eszerint ugyanis a települést érintő okleveleit akkor veszítette el, amikor 1386 nyarán Gara közelében a királyi asszonyokat a Horváti-párt fegyve44 K ristó Gyula – M akk Ferenc – Szegfű László: Adatok „korai” helyneveink ismeretéhez. II. (Acta
Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus XLVIII.) Szeged, 1974.
46., valamint K iss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. Budapest, 1997. 218.
45 DF 260336. Szövegét lásd a dolgozat végén a Függelékben. Vezsenyi László asztalnokmesterségére (1382–1386): Engel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. I–II. (História Könyvtár.
Kronológiák, adattárak, 5.) Budapest, 1996. I. 47., valamint Süttő Szilárd: Anjou–Magyarország alkonya. Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384–1387. évi belviszályok okmánytárával. I–II. Szeged, 2003. I. 171. (a továbbiakban: Süttő: Anjou). Utóbbi munka az idézett helyen
tévesen igazítja ki Engel Pál 1382-re utaló adatát 1383-ra. Vezsenyi asztalnokmestersége ténylegesen
igazolható 1382-ből. V. ö.: DF 244337.
46 DL 102356.; Zsoldos: Királynék 56.
47 Megtudhatjuk belőle, hogy Vezsenyi is részt vett a szerbiai hadjáratban, amelynek résztvevőit nemrégiben Engel Pál vette számba, s Lászlóról nem volt tudomása. Engel Pál: A török–magyar háborúk első évei
1389–1392. Hadtörténelmi Közlemények, 111. (1998) 562–565.
48 „Nos itaque consideratis fidelitatibus serviciis per eundem magistrum Ladislaum primarie antelatis
dominabus reginis postremoque nostre celsitudini sub diversis locis et temporibus non parcendo suis
rebus et persone et presertim de novo in regno Rasscie in expugnacione et reoptencione nostris castrorum
Chestyn et Barych vocatorum exhibitis et impensis...” DF 260329. Átirata: DF 201107. Ez utóbbi oklevelet
ismeri, de adatait részben tévesen értelmezi: Zádor 112.
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resei által támadás érte.49 Nos, azt biztosan kizárhatjuk, hogy azért voltak nála birtokiratok, mert azokat a királynét kísérve épp akkor állították ki, hiszen ez esetben az 1384. évi
várépítési engedélyt lenne nehéz értelmeznünk. A Zsigmond-féle adománylevél ugyanis
azt nem árulja el, hogy Barnag Vezsenyi birtoka volt, csupán at mondja, hogy most (azaz
1389-ben) a kezében tartja azt. Éppen emiatt sokkalta inkább megfontolandónak látszik
az a lehetőség, hogy Vezsenyi, kihasználva Mária királyné személye felé megnyilvánuló bizalmát és az ország finoman szólva is labilis belső állapotát, 1384-ben ügyes húzással várépítési engedélyt eszközölt ki az uralkodó-asszonytól. Ebben külön hangsúlyt
fektetett arra, hogy a várhegy birtokjogi hovatartozását, nevezetesen, hogy az Vezsenyi
barnagi jószágának része, kiemelje, ami szinte példa nélkül álló megoldás a hazai várépítési jogot adományozó oklevelek sorában. A honi gyakorlatban rendszerint általános
érvényű (azaz a megadományozott bármely birtokára érvényes) vagy egyedi, megnevezett birtokra szóló adománylevelet bocsátottak ki uralkodóink. Egyedi helyet, egészen
pontosan meghatározott hegyet kevéssé tartottak fontosnak beemelni egy efféle, lássuk
be, formulás oklevélszövegbe. Noha kétségtelen tény: akad épp közeli időpontból is a
zádorihoz hasonlatos várépítési engedély, Vezsenyi oklevelének ilyetén, az építés helyét
ennyire aprólékosan meghatározó szövegezése aligha lehet a véletlen, egy formuláriumot
pusztán szolgaian másoló írnok műve.50 Bizonyára szerepe volt ebben a hegy bizonytalan
jogi helyzetének, s talán az épp annak okán folyó pernek is.
De térjünk vissza az 1389. évi királyi adományhoz. Mihelyst ugyanis világossá vált
Vezsenyi előtt – amint azt nemsokára részletesebben is látni fogjuk –, hogy a várépítés,
dacára az engedélynek a veszprémi káptalan vehemens ellenzését és jogi támadását
jelenti, egy csapással igyekezett maga javára billenteni a mérleget: királyi új adományt
kért és kapott a területre, gondolván, hogy a várépítésbe fektetett emberi, anyagi erő
nem vész kárba. Ha ebbéli feltételezésünk – s hangsúlyozandó, hogy ma igazolhatatlan
feltételezésről van szó – igaz, akkor valóban jó eséllyel tehetjük föl, hogy Vezsenyi
valóban olyan hegyen építkezett, amely eredetileg nem tartozott egyik adománybirtokához sem. E kockázatos döntése motivációját pedig talán az adhatta, hogy a hegyen
állottak a Himfi Benedek által korábban emelt, s az építkezést esetlegesen megkönnyítő
korábbi épületek.
Ami mármost az okot illeti, ami a Vezsenyieket Tisza-menti birtokaikról távozásra
ösztönözte, ezidáig nem sikerült meglelni, de azt tényként kezelhetjük, hogy belekezdtek Zádorvár építésébe, tehát jövőjüket feltétlenül Veszprém megyében képzelték el. A
munkálatok menetét meglehetősen jól ismerjük: 1386-ban már minden bizonnyal állt az
épület nagyobb része, legalább is a fehérvári káptalannak a veszprémi káptalan panaszára elvégzett vizsgálatáról szóló jelentése ezt igazolja.51
49 „...quomodo olym in conflictu prope Garam contra serenissimas principes, dominas condam Elisabeth
matrem et Mariam consortem nostras karissimas, reginas scilicet dicti regni Hungarie earumque
barones, milites et proceres fideles per nociores infideles utrumque Iohannem condam dictum Horvati et
priorem Aurane ac ceteres eorum colligatos convencione commisso et perpetrato, universa sua litteralia
instrumenta super facto possessionis Barlag vocate in comitatu Wesprimiensi existentis ... per ipsos
nostros notorios infideles recepta et penitus ablata et quo ipsorum placuisset voluntati, transportata
extitissent...” DF 260329.
50 Történetesen éppen 1386 áprilisában adott Mátia királynő várépítés engedélyt Losonci István részére
a Nógrád megyei Gács birtok (ma Halič, Szlovákia) melleti hegyre. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli
losonczy Bánffy család történetéhez. I-II. Szerk. Varjú Elemér – Iványi Béla. Budapest, 1908–1928. I.
384–386.
51 „...ipse magister Ladislaus in monte Pechelhege intra metas eiusdem possessionis Pechel vocata ... castrum
construi fecisset...” DF 201110.
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Megtelepedésüket, birtokközpontjuk kiépítését azonban nem pusztán régióbéli homo novus voltuk nehezítette meg. A Döbrentei Himfiek ugyanis Benedek bán halálát
követően sem mondtak le korábbi vélt vagy valós, a Szabad-hegyet érintő jogaikról. Erre
következtethetünk abból, hogy először 1385-ben, majd 1389 februárjában tiltották el a
veszprémi káptalant a hegy elidegenítésétől, illetőleg Vezsenyi Lászlót annak birtokbavételétől.52 Az ügy további fejleményeiről nem maradtak adataink, de az eltiltások akár
arra is utalhatnak, hogy Vezsenyi végső elkeseredésében a terület megvásárlásával próbálkozott, amit mai tudásunk szerint nem koronázott siker. Maradt tehát a peres végkifejlet, ami a veszprémi egyház sikerét vetítette előre. Valóban, az 1394 őszén Kaplai
János országbírói bírósága elé jutott ügy megint a nevezett hegy hovatartozása felőli
jogi huzavonát, majd a terület Vezsenyi általi elvesztését hozta.53 Ennek előtte viszont
Vezsenyi követett el mindent, hogy vélt igazát érvényre jutassa a bíróság előtt. Először a
fehérvári káptalan 1381. évi oklevelére hivatkozott, amelyben Cikó István váradi őrkanonok a veszprémi káptalan pécselyi, Pécsely-hegyi telkeit a vászolyi, pécselyi, barnagi
és vöröstói birtokosok elfekvőségeitől elválasztotta és a káptalan részére iktatta.54 Ezzel
sokra nem mehetett, mert kiegészítésképp a hegy elnevezésének bizonytalanságára is
megpróbált támaszkodni. Elmondása szerint a hegy, amin a vár áll nem Pécsely nevű,
ahogyan azt a káptalan állítja, hanem Szabad-, másképp Nádasd-hegy a neve és természetesen régtől fogva Barnaghoz tartozik. Ráadásul saját telkei a veszprémi káptalan
földjeivel vegyesen (mixtim) fekszenek a hegyoldalban.55 Nos, mindez kevésnek bizonyult. A bíróság részben egy korábbi királyi oklevélre, részben saját megfontolására
alapozván a veszprémi káptalan részére ismét elrendelte a vitatott terület megjárását és
a káptalani részek kihasítását, iktatását. Erre 1394 októberében sort is kerítettek, noha
arról is meg kell emlékeznünk, hogy a rendkívül alapos határjáró oklevélben a várra még
közvetett utalást sem találhatunk.56
Az 1390-es évek közepére Vezsenyi László számára bizonysággá válhatott, hogy
zádorvári építkezése csupán további perek okozója lehet, ráadásul annak tőszomszédságában idegen birtokos, a veszprémi káptalan szőlei és földjei terültek el legkésőbb 1394től. E felismerést követően fordulhatott figyelme közeli csepelyi (azaz később: vázsonyi)
birtoka felé, amelyet új rezidenciája majdani helyszínéül szemelt ki. S itt érkezünk el
Zádorvár történetének utolsó, illetőleg Vázsonykő történetének első mozzanatához. A
székhely-áthelyezés megtörténtét közvetlenül nem, pusztán két áttételes adattal áll módunkban feltételesen meghatározni. Mind a kiadott, mind pedig a kéziratos levéltári források és a szakirodalmi eredmények nyomán minden kétséget kizáróan igazolható, hogy
a Vezsenyiek történetük folyamán mindig e néven, Külső-Szolnok megyei birtokukról
vet nevükön szerepeltek a kútfőkben egészen 1472. évi fiági kihalásukig. Ettől eltérő
predikátumal mai tudásunk szerint csak 1394/95-ben találkozunk egy szemvillanásnyi
időre. 1394-ben a család herendi birtokával összefüggően Jolsvai Leusták nádor egyik
oklevelében Lászlót Vázsonyinak (de Vason) mondták, s ugyanevvel az előnévvel fordul
el László 1395-ben Pécsely és Herend birtokokkal meg a veszprémi káptalan jogaival
52 Süttő: Anjou II. 212., Zsigmondkori Oklevéltár. I-X. Szerk.: M ályusz Elemér – Borsa Iván – C. Tóth
Norbert. Budapest, 1951–2007. I. 927. (a továbbiakban: ZsO).
53 DF 201110.
54 Uo., valamint: Veszpr. Reg. 746.
55 „...et idem mons non Pechelhege, sed Zabadhege alio nomine Nadasdhege vocaretur...” DF 201110.
56 Zala vármegye története. Oklevéltár. I-II. Szerk. Nagy Imre – Véghely Dezső – Nagy Gyula. Budapest,
1886–1890. II. 264–271.
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3. Pécsely-Zádorvár. Nováki Gyula felmérése, 1996.
(A D-i oldal előtti épület újkori eredetű)

kapcsolatos perében.57 E két oklevél nyomán bizonnyal vitatható, de talán mégsem egészen megalapozatlan a feltételezés, hogy a család nevének állandóságában e két esztendeig megfigyelhető rövidke ingadozás nem másra vezethető vissza, mintsem arra, hogy
új birtokközpontjukra (értsd: Nagyvázsonyra) költözvén a „hivatalok”, (azaz a kuriális
bíróságok) innen kezdték nevezni őket. A Vezsenyi név pedig csak akkor tért ismét vissza
az oklevelekben, amikorra világossá vált: a família hagyományos, mondhatni „jól bevált” előnevét kívánta a későbbiekben is használni. E jelenség ráadásul nem egyedülálló
57 1394: ZsO I. 3749., 1395: HO V. 189–190.
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sem a korban, sem a régióban. Épp a közeli (Vár)Palotán birtokos Palotai/Kont családról,
a későbbi Újlakiakról tudjuk kimutatni, hogy (vár)palotai reprezentatív udvarházuk felépülte, illetőleg gyakori ottlétük a család megnevezésében is kimutatható változásokat
hozott egy időre, történetesen épp a Zsigmond-kor évtizedeiben.58
Nos, aligha tagadható, hogy Zádor fölhagyása és a vázsonyi új székhely kiválasztása
nagyjából-egészében egy időben kellett, hogy megtörténjen. Mindez a föntebb elmondottak fényében legkésőbb az 1390-es évek közepén zajlott le. Következésképpen újabb
merésznek tűnő kijelentést kell tennünk: Vázsony várának építési munkálatai, legalábbis
jelen sorok írójának véleménye szerint, legkorábban 1400 táján kezdődhettek meg, abban az esetben, ha automatikus és azonnali Zádor/Vázsony „vár-váltást” feltételezünk!59
Ha persze egyáltalában megkezdődtek ilyetén munkálatok! Arról is szót kell tudniillik
ejtenünk, hogy minden eleddig napvilágot látott Zádorral és Nagyvázsonnyal foglalkozó
munka kimondatlanul is kész tényként tételezte föl, hogy Zádor végleges fölhagyása után
a Vezsenyiek azonnal megkezdték a vázsonyi vár építési munkálatait! A rendelkezésünkre álló írott források alapján azonban mindez nem igazolható! A föntebb elmondottak csupán annyit bizonyíthatnak, hogy a Vezsenyiek valamikor 1394–1400 között Vázsonyba
tették át rezidenciájukat. Ebből viszont még korántsem következik, hogy a vár építését is
ekkor kezdték el. Könnyen előfordulhatott, hogy eredetileg csak egy szerényebb kivitelű
udvarházba költöztek be – amilyet éppenséggel Csepelyen a régészeti kutatás föl is tárt
–, s csak évekkel, alkalmasint évtizedekkel később láttak neki a várépítésnek. Azt hiszem e kérdésben a régész-építész szakemberektől várhatunk érdemleges választ, hisz az
írott források ehelyütt cserben hagynak bennünket. Afelől pedig, hogy miért Csepelytől
mintegy három-négy kilométerre épült föl az új birtokközpont, pillanatnyilag éppúgy
csak sejtéseink lehetnek, mint a vár felépültének idejét illetően. Elképzelhető, hogy valóban a kedvező fekvés nyújtotta közlekedési lehetőségek, lehet, hogy egyfajta – a korban
korántsem egyedi – reprezentációs, elkülönülés felé mutató magatartásforma, de az sem
lehetetlen, hogy egy „új”, a korban igencsak „divatos” (gondoljunk a kortárs Tar60 vagy
a kicsit későbbi, s nagyobb léptékű Ozora61 példájára) egy településen belül rezidenciaként létrehozott templom és vár/udvarház együttesének alapítási szándéka álhatott a
Vezsenyiek döntése mögött. Alighanem ezek olyan okok, melyek racionalitása, ennélfogva következtethetősége meglehetősen korlátozott, így a további vizsgálatnak tetsző
találgatás csupán meddő szószaporítás lenne.
Az imént előadottak nyomán zárásképpen még annyi adósságunk van, hogy a Vázsony
ban felépült új erősség létére utaló első biztos írott adatunkat ismertessük. Örömmel
58 „Palotai” névalak: 1397: ZsO I. 4783., 1405: ZsO II. 3955., 1412: ZsO III. 2799., 1413: ZsO IV. 1138., 1416:
ZsO V. 1994., 1419: ZsO VII. 1., 1437: DL 95352., 1439: DL 13460. Megjegyzendő, hogy kis számban,
de előfordulnak „Galgóci” előnévvel is. 1411: ZsO III. 1449., 1416: ZsO V. 1844. Az „Újlaki” névalak
külön, forrásokkal való bemutatására nincs szükség, oly nagy számban fordul elő. Érdekes megfigyelni,
hogy az előnevek használata némi regionalitást mutat, azaz a „Palotai” előnevük legtöbbször dunántúli
oklevélkiadónál vagy dunántúli ügyeikkel összefüggésben tűnik föl, míg a „Galgóci” inkább az északi
birtokaikkal kapcsolatosan.
59 Erre utal Vázsony kutatója is, aki a vár magját jelentő lakótornyot a 15. század elejére keltezi. Nagyvázsony 10.
60 Juan Cabello et al.: A tari Szent Miháy-templom és udvarház. (Művészettörténeti Füzetek, 22.) Budapest,
1993. 117–118.
61 Összefoglalóan: Feld István – Kisfaludy Júlia – Vörös István – Koppány Tibor – Gerelyes Ibolya – Miklós
Zsuzsa: Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981–85-ben végzett régészeti kutatásokról. A Béri
Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, XIV. Szekszárd, 1988. 261–338., Feld István – Koppány Tibor: Az ozorai vár.
In: Művészet Zsigmond király korában, 1387–1437. Tanulmányok. Szerk. Beke László – Marosi Ernő – Wehli
Tünde. Budapest, 1987. 332–346. Ezen irodalmak ismeretéért Feld Istvánnak tartozom köszönettel.
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4. Zádorvár. A földszint dongaboltozatának lenyomata a DNy-i torony nyugati belső falán

5. Zádorvár. A kaputól Ny felé eső belső várfalsík, háttérben a DNy-i torony csatlakozása
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mondható, hogy az ezidáig általánosan ismert 1469. évi határpontunk, amikor is a vár
egyik várnagyát említik, némileg korábbra helyezhető.62 Mátyás király 1469 decemberében ugyanis vizsgálati parancsot küldött a győri káptalanhoz Vezsenyi László kertai népei
által elkövetett hatalmaskodások miatt. A királyi mandátum szerint az események „nem
sokkal korábban, történetesen koronázásunk után” zajlottak le.63 Miután a nevezett jobbágyok a rablott holmit és állatokat Vezsenyi várába szállították, kétségünk sem lehet afelől,
hogy itt Vázsonyról van szó. Jóllehet kútfőnk időmeghatározása kissé bizonytalan, hiszen
időpontként csupán a király 1464 tavaszi koronázásának időpontjába kapaszkodhatunk,
mégis a vár létét, s lakhatóságát már 1464 őszétől biztosra vehetjük. Ekkortól már egy
másik történet veszi kezdetét: Vázsonykő váráé,64 Zádorról középkori írott forrásból többé
nem hallhatunk. A magára hagyott épület sorsa a lassú pusztulás lett.
Kutatások Zádorvárban
A vár néhol jelentős magasságban álló romja a már említett Derék-hegy É-i végén fekszik. É-ról és K-ről a meredek hegyoldal határolja, Ny-ról árok választja el a hegyháttól,
D-ről lankásabb hegyoldal övezi. Ez utóbbi irányból lehet megközelíteni az épületet és ez
így volt a középkorban is (3. kép)65.
Ott ahol az árok déli vége kifut a felvezető út felé, a vár Dny-i sarkán, 4,80 × 4,80
m belső méretű torony áll. A torony D-i és Ny-i külső fala kissé kiugrik a várfalsík elé,
jelentősen megvastagítva a falazatot. A toronybelső Ny-i és K-i falsíkján jól kivehető az
egykori földszinti tér dongaboltozatának lenyomata, amely az észak-nyugati sarokban
egy keskeny szakaszon megszakad, s ez feltehetően az egykori fa lépcső helyére utal.
(4. kép) A boltozat feletti falszövetben az É-i és a D-i falon nagyméretű kő konzolok roncsolt maradványai találhatók. A konzolok által tartott egykori fafödém alja, ha egyáltalán
megépült, 180 centiméterrel helyezkedik el a boltozat ívének teteje felett. A kő konzolok
felett a falszövet egyre romosabb, abban értékelhető jelenség már nem látható. Figyelemre
méltó, hogy a torony É-i és K-i falának maradványaiban semmiféle nyílás nem látható.
A torony várudvar felé eső ÉK- sarka kiomlott, egy keskeny nyílás legfeljebb a kiomlott
szakaszon, a sarokhoz viszonylag közel elhelyezkedve feltételezhető.66 (5. kép)
A toronytól K felé egy 8 m belméretű épület húzódik a D-i várfal mentén. A várfalszakasz középvonalában a D-i fal elé egy hozzávetőleg 12 méter széles és 8 méter hosszú
62 Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. I-XII. Pest, 1852–1857. XI. 382–387.
63 Az események „...temporibus non diu transactis, scilicet post coronacionem nostram circa festum Beati
Michaelis archangeli...” történtek. DF 263554.
64 Vázsonykő további történetének friss összefoglalása: Horváth R ichárd: Várak és politika a középkori
Veszprém megyében. (PhD disszertáció kézirata) Debrecen, 2002. 84–95.
65 A vár első teljes geodéziai felmérést Nováki Gyula végezte el 1996-ban a tervezett Veszprém megyei
műemléki topográfiához. Itt köszönöm meg, hogy közölhetem felmérését és felhasználhattam az ahhoz
fűzött észrevételeit. A kutatás során a vártól nyugatra fekvő árkot szinte teljes mértékben fedte az aljnövényzet, így fontos adalék Nováki Gyula megfigyelése, aki a vár déli sarka mellett kőfejtésre utaló
nyomokat talált. Az innen kiszedett köveket értelemszerűen a várépítéshez használhatták. Nováki úgy
véli, hogy egy várárok kialakítása elengedhetetlen lett volna a déli és délkeleti oldalon is, az itt húzódó
természetes gerincen. Ennek azonban nyomát sem találta, s ez nézete szerint a várépítés befejezetlensége
mellett szól.
66 Nem elhallgatható azonban, hogy egy egykor álló, ám később elpusztult fal könnyen kelt olyan képzetet a
kutatóban, hogy az általa feltételezett nyílás nyílván pont a jelenleg már nem álló falszakaszban volt. Ez
az állítás azonban nem erősíthető meg, de nem is cáfolható.
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6. Zádorvár. A várudvar DNy-i sarka,
háttérben a torony omladékos tömbje a csatlakozó várfalakkal

7. Zádorvár. Rómer Flóris rajza a várról a 19. század 60-as éveiből
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torony illeszkedik, melyet körvonala és elhelyezkedése alapján joggal tarthatunk kaputoronynak. (3. kép)
A DNy-i torony és a kaputorony közötti várfalszakasz belső falsíkján több, részben
kiugró, részben letört, roncsolt kő konzol figyelhető meg. Mindez arra utal, – jóllehet az
omladékban az udvar felé falmaradvány nem látható – hogy itt egykor emeletes épületszárny állt, vagy legalábbis azt kívántak építeni. Hasonlóan a DNy-i toronyhoz, a konzolok vonala felett még több méter magasan álló várfal lepusztult belső síkján sem látható
szerkezetre utaló jelenség.
A kaputoronytól K felé helyezkedik el a vár legépebben megmaradt része. Az egykor
itt állt épületszárny udvari fala itt viszonylag magasan áll. A szárnyhoz a vár DK-i sarkán
kápolna csatlakozik, melynek szentélyét úgy alakították ki, hogy a diadalív Ny-i homlokzati vonalát maga a belső várfalsík adja. Így a szentély „tömbje” kiugrik a külső várfalsík
elé. A D-i várfal belső síkján itt is megtaláljuk a kiugró kőkonzolokat, melyek az egykori
födémet tartották. Maga az épület É felé is folytatódott. A vár K-i falának D-i végén viszonylag magasan álló falak azonban É felé néhány méteres szakasz után megszakadnak
és vonaluk a járószint fölé alig emelkedve fut tovább. A várfallal párhuzamos K-i szárny
hossza így csak ásatással lesz megállapítható.
A vár ÉK-i sarka szinte teljesen elpusztult, a törmelék és a ránőtt kiserdő takarásában
a falak vonala nem megfigyelhető. Így csak ásatás döntheti el, hogy a Rómer Flóris által
készített 19. századi rajzon67 a saroknál jelzett kiugró építmény valójában milyen épületrész. (7. kép)
A vár É-i része és fala magasabb terepvonalon helyezkedik el, melyet az udvar felé
jelentős mennyiségű törmelék takar. Az É-i falból – akárcsak a K-i jelentős részéből –
csak igen kevés maradt meg.
A vár ÉNy-i felén a várfal – követve a terep sziklás vonalát – megtörik DNy-i irányban, majd a fal D-re fordul és mintegy 8 m-re Ny felé kiugrik a várfal Ny-i szakaszának
vonalától. A vár négyszögét megbontó várfalrész alakjára egyenlőre csak a helyszínen
megfigyelhető terepfelszín formája ad magyarázatot, melyet szervesen követ a fal leírt
vonala. A kiugró résztől D felé a fal egyenes vonalban fut neki a vár leírásának kezdetén
említett DNy-i toronynak. A Ny-i fal belső síkját jelentős törmelék takarja 3-4 méter
magasságig.
A vár építőanyaga mindenütt terméskő, melynek rakástechnikája a vár teljes területén
egységes. A határozott falegyenekkel tagolt fal külső síkját igen szépen, következetesen
alakították ki úgy, hogy a nagyobb kövekből álló sorok felszínét apróbb darabokkal közel
vízszintesre képezték, és erre helyezték rá a következő nagyobb kövekből álló sort. (8. kép)
A falazóhabarcs mindenütt egységes, a kutatható felületeken eltérést nem találtunk.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy sehol sem látszik vakolásra utaló nyom és az omladékban sem találtunk vakolattöredéket.
A felmenő fal falmagja – mindenütt, ahol vizsgálható volt – folyamatos, építési periódusra utaló elválás sehol sem látszik. Ugyanakkor az említett külső falsíkok kialakításánál egy-egy sarokban a rakástechnikából adódó elválás fedezhető fel. Több helyen
megfigyelhető, hogy két fal sarokban kapcsolódó része egy jól kivehető falegyen felett
már nincs kötésben, miközben a roncsolt falkorona maradványán világosan látható, hogy
a falmagban nincs elválás. Jó példázza mindezt az a sarok, ahol a DNy-i torony K-i falának külső falsíkja csatlakozik a D-i várfalhoz. Itt látszatra a D-i várfal nekifut a torony67 Rómer Flóris kéziratos jegyzőkönyvei, 899. III. 22. 28. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Könyvtára.
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8. Zádorvár. A D-i várfal K-i felének külső síkja

9. Zádorvár. A romok légifelvétele K felől (www.civertan.hu)

Zádorvártól Vázsonykőig

37

nak, ahhoz képest másodlagos elhelyezkedésű, a falmagot vizsgálva azonban világosan
látszik, hogy az folyamatos, benne semmiféle elválás nem található. A 2006. évi járószint
vonalában pedig a külső, D-i várfalsík kövei futnak be a toronyfal síkja mögé.
A toronybelsőben, a D-i épületeknél és a kápolnától É felé induló rövid külső várfalszakaszban azonos anyagú, közel azonos méretű kőkonzolok találhatóak, melyek a
faszerkezetes födémeket tartották – ha azok egyáltalán megépültek.
Összegezve a leírtakat elmondhatjuk, hogy a kutatói megfigyelések alapján folyamatos, egységes koncepció alapján történt építkezést feltételezhetünk, még ha az félbemaradt is. A vár földfelszín feletti falain tett eddigi megfigyelések arra utalnak, hogy az
épületegyüttes egy periódusú. Nyilvánvaló azonban, hogy csak egy teljes körű falkutatás
és régészeti ásatás teheti pontossá a képet és tisztázhatja például azt, az írott források
elemzésénél felvetett kérdést, hogy Himfi Benedek építkezése érintette-e egyáltalában
már a vár későbbi területét. (9. kép)
Végezetül érdemes még egy gondolat erejéig visszatérni Zádorvár és Nagyvázsony
kapcsolatára, tekintettel időrendi egymásutániságukra. Az írott források alapján ugyanis
úgy tűnik, hogy az 1390-es évek közepén Vezsenyi László döntött: felhagyva Zádorvár
építését új székhelyéül Vázsonyt választja. A kényszerű döntést – a további pereskedés
elkerülését – még egy követte, a kiépülő új vár elhelyezkedése és jellege ugyanis jelentősen eltér a félbehagyott épülettől. Míg Zádorvár egy, a környező vidék fölé kissé kiemelkedő, két oldalról meredek hegyoldalakkal határolt, a környező településektől elkülönülő
helyen álló nagyméretű épület, addig a nagyvázsonyi vár első periódusa egy domboldalba vágva, közel egy hatodnyi területen, egy település szerves részeként épült fel. Az
elhelyezkedés így inkább utal egy lakhatóbb, saját forrással rendelkező, kellemes fekvésű
udvarház – „hivatalosan” természetesen vár – kialakítására. Hiszen az a dombhát, amely
a vártól D felé magasodva, Ény-DK irányban húzódik, több helyen kínál kedvező lehetőséget nagyobb méretű, kiemelkedő ponton álló vár felépítésére.
FÜGGELÉK

1384. december 6. Buda
Mária királynő Vezsenyi László asztalnokmester hűségére való tekintettel László
barnagi birtokán lévő Szabad-hegyen vár építésére ad engedélyt.
Ép hártyán, a szöveg alatt rányomott pecséttel, mely alatt a kancelláriai jegyzet
szövege ismétlődik. Slovenský Národný Archív, Bratislava. Révay család levéltára.
Diversae familiae I–25. (DF 260336.) Átiratai: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár,
Veszprém. Veszprémi káptalan magánlevéltára. Kispécsely 4/4. (DF 201107., továbbá
Uo. Nagypécsely 4. (201110.), valamint Uo. Nagypécsely 4/A. (DF 201089.) – Regeszta:
Veszpr. Reg. 816., SÜTTŐ: Anjou II. 144/261. sz.
Commissio propria domine regine domino V(alentino)68 episcopo facta.
Nos, Maria, Dei gracia regina Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. memorie commen
dantes tenore presencium significamus, quibus expedit, universis, quod nos attendentes
68 A név mögött nagy biztonsággal Alsáni Bálintot, korábbi királyi alkalncellárt (1373–1376), pécsi püspököt (1374–1408) sejthetjük. Engel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. I-II. Budapest,
1996. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak, 5.) I. 73., 90.

fidelitates et servicia fidelis nostri magistri Ladizlai filii condam magistri Nicolai filii
Dominici de Wesen magistri dapiferorum nostrorum, quibus idem iuxta suum posse
nostre maiestati studuit, et adhuc anhelac intrepidus complacere, ad ipsius humilem et
devotam peticionis instanciam eidem annuimus et concessimus graciose ac de plenitudine
nostre potestatis, quod ipse in monte Zabad nuncupato intra terminos et veros limites
possessionis sue Barnagh vocate in comitatu Wesprimiensi existentis habito, qui ipsius
magistri Ladizlai fore dicitur, castrum seu fortalicium aut aliud munimentum construendi,
edificandi et pro se suisque posteritatibus et heredibus universis perpetuo conservandi
totam liberam et absolutam habeat facultatem absque preiudicio iuris alieni, harum sub
secreti nostri sigilli testimonio litterarum, quas sub magno nostro sigillo dari faciemus,
dum nobis fuerint reportate. Datum Bude, in festo Beati Nicolai episcopi et confessoris,
anno Domini CCCmo LXXX mo quarto.

