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Holl Imre (1924–2016) Magyarország középkori és kora 
újkori régészetének meghatározó jelentőségű kutatója volt. 
Munkásságában a régészeti tudás, a technika történeti ér-
deklődés, sőt, a korszerű természettudományos vizsgálatok 
igénye folyamatosan támaszkodott a történelemtudomány, 
a művészet- és művelődéstörténet, a klasszika archeológia 
és az ehhez szükséges klasszikus műveltség építőelemeire. 
Ennek a multidiszciplináris megközelítésmódnak minden-
kor sajátossága volt az a kiemelt figyelem, amivel a tárgyi 
világ hazai fejlődését a tágabb összefüggések keretében 
tanulmányozta. 
 Az emlékezete előtt tisztelgő tanulmánykötet Holl Imre 
kutatásainak egyik fontos szegmense, a középkori és kora 
újkori kézműipar, a városi mesterségek és műhelyek, vala-
mint az innen kikerülő különféle termékek és ezek euró-
pai kereskedelme témaköréhez kapcsolódnak. Az egykori 
tanítványok és munkatársak írásaiban a témaválasztás, a 
ku  tatás módszertana és szemlélete számos esetben Holl 
Imre közvetlen hatását, egyben tudományos életművének 
aktualitását tükrözi.
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UTAK A VÁROSBAN. TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK 
KŐSZEG VÁROSKAPUJA ELŐTT A 13–16. SZÁZADBAN

B. Benkhard Lilla

Kőszegen, Holl Imre munkásságának jelentős 
és meghatározó színhelyén, a Fő tér rekonst-
rukciójára elnyert Európai Uniós pályázat 
kapcsán 2006-ban megelőző feltárásra került 
sor (1. ábra).1 A területen az 1999. évben, a Fő 
tér 1. számú lakóépület építéstörténeti kuta-
tása során feltárt késő középkori, kora újkori 
elővédmű2 további szakaszára számított unk, 
azonban az aszfaltburkolat gépi felbontása után 
hamar kiderült, hogy ennek feltárásáról le kell 
mondanunk. Egy újkori – mára már betöme-
dékelt – pincével találtuk szembe magunkat, 
mellyel szinte teljesen elpusztított ák a keresett  
falazatokat.3 Az élő vezetékek, az újkori falak, 
valamint a pince miatt  végül csak három szel-
vényben (I–III. szelvény) tudtunk érdemben 
dolgozni (2. ábra). Közülük most – a feltárt 
útmaradványra összpontosítva fi gyelmünket – 
a III. szelvénnyel foglalkozunk.4

A szabálytalan, 350 × 470 cm-es szelvény 
rétegeit az észak–déli metszetfalban lehetett  
a legépebben megfi gyelni és dokumentálni 
(3. ábra). A két felső réteg a felbontott  felszín-
től átlagban -100 cm-ig törmelékkel (tégla- és 
habarcsdarabokkal, faszénnel) erősen kevert, 
újkori, legújabb kori feltöltésnek bizonyult. Alat-
tuk az első, határozott  réteg egy vékony, világos, 
homokos csík volt, amely egy szintén homokos, 
de több kavicsot tartalmazó, 4–12 cm vastag-
ságban elterített  réteget fedett . Mintegy 120 cm 
mélyen egy 4–8 cm vastag, sóderrel, apró kőda-
rabokkal leszórt, fűrészelt deszkákból összeál-
lított  szerkezetű, vöröses színű járófelület (út, 
burkolat?) jelentkezett , amely délről észak felé 
enyhén lejtett . Pusztulékonysága miatt  felület-
ben nem, csak metszetben tudtuk megfi gyelni. 
Alatt a változó vastagságú (8–20 cm), sötét-
szürke, tömött , enyhén kevert, agyagos feltöl-
tési réteget tártunk fel, amely a tanulmányunk 
tárgyát képező, -130 cm-en húzódó kavics- és 
faszerkezetes utat (jelzése: KE 51) borított a. Az 
út egy visszabontott , 150-155 cm széles késő 
középkori kőfal maradványait fedte. A vissza-

bontott  falkorona felszínével azonos magas-
ságban paticsos, faszenes pusztulási réteg 
húzódott , míg a fal déli, külső széléhez vékony 
(3 cm), sok apró kaviccsal, kővel kevert, sárgás 
színű, égett  járószint kapcsolódott . A kőfalat 
ett ől a járószintt ől -55–70 cm-re alapozták a 
kevert, sárgás agyagos talajba, egy sötét, tömött  
(döngölt?) réteg aláterítésével. A kőfal és az út 
között i omladékból és a planírozásból, továbbá 
az út alapozásából is 15–16. századi konyhai 
kerámia, mázatlan kályhaszem, állatcsont, fa, 
valamint egy lópatkó került elő.

A szelvény északnyugati részében egy, 
nyugat felé erősen lejtő széles, közel észak–déli 
irányú, többlépcsős árok húzódott , melyet a 
sárga agyagos altalajba ástak (4. ábra). Az árok 
alján vörösfenyő és kocsánytalan tölgyfa dara-
bokat is tartalmazó, iszapos-agyagos betöltés 
volt.5 Az árok és a kőfal teljesen eltérő irány-
ban és mélységben helyezkedett  el, a kett őnek 

1 A feltárás 2006. április 8. és június 23. között  történt. 
Ásatásvezető: B. Benkhard Lilla (Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal) és Ilon Gábor (Savaria Múzeum, 
Szombathely), régésztechnikus: Szilasi Att ila Botond, 
geodéta: Vámos Gábor (Savaria Múzeum, Szombat-
hely) voltak. A feltárt terület nagysága: 260 m² volt. 
Lásd Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. RégKut 
2006 (2007) 222–223. (B. Benkhard L., Ilon G.). Itt  sze-
retnék köszönetet mondani kutatótársamnak, Ilon 
Gábornak.

2 Az elővédműre vonatkozóan lásd B. BENKHARD 2003, 
168–171.

3 Az épületből csak a pince maradt meg, a felépítményt 
a Szépészeti Bizott ság a Főpiac kiszélesítése érdeké-
ben 1874-ben lebontatt a (MNL VaML KFL Közigaz-
gatási Jegyzőkönyv 1874/718). A lakóház a 19. száza-
di térképeken, metszeteken (pl. Kovatsits Zsigmond 
1838–1839-ben készült telekkönyvi térképe, az 1857. 
évi kataszteri térkép, Carl Schubert 1808-as metszete), 
valamint fényképfelvételeken még látható.

4 A tanulmány az OTKA K 109323. számú pályázat 
támogatásával készült.

5 A faanyagok vizsgálatát Grynaeus András végezte 
(Magyar Dendrokronológiai Laboratórium–Cincér 
Bt.), akinek ezúton is köszönöm a segítségét. 
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egymással közvetlen kapcsolata nem állt fenn. 
A kőfalat az árok betöltése után emelték. Az 
árok túlsó (északnyugati) szélét az újkori pin-
cében húzott  IV. számú szelvényben sikerült 
megtalálni,6 így megállapíthatt uk, hogy az árok 
szélessége 700-720 cm volt (5. ábra). Belőle – pár 
Árpád-kori edénytöredék mellett  – egy kőgolyó 

és egy szarvasagancsból készült eszköz került 
a felszínre.

A III. szelvényben feltárt útrészlet a fel-
színtől mérve -130 cm mélyen jelentkezett  (6–7. 
ábra). Az út teste (5-)20 cm vastag volt, és kövek-
ből, kavicsokból, valamint megmunkált fákból 
készült. A nagyjából kelet–nyugati irányban 

1. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. 
Kovatsits Zsigmond 1838–1839-ben készült 

telekkönyvi térképének részlete az ásatás és a 
városkapu helyének jelölésével

Fig. 1. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház 
utca. Detail of Zsigmond Kovatsits’s cadastral 
map compiled in 1838–1839, with the sites of 
the excavation and the Town Gate indicated

2. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok, a 2006. évi ásatás helyszíne. 
Rajz: Szilasi Attila Botond, Kőszegi Ádám

Fig. 2. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház utca, with the site of the 2006 excavation. 
Drawing: Attila Botond Szilasi, Ádám Kőszegi

6 A pince burkolatának feltörése után csupán egy 1 m 
széles kutatóárkot tudtunk nyitni, amibe számítá-
sainknak megfelelően beleesett  a KE 84 számú árok 

északnyugati oldalának egy szakasza. Sajnos a kis 
méret miatt  alaposabb vizsgálatra nem volt módunk.
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húzódó, nyugat felé erősen lejtő út szélessége 
400-420 cm volt, nagyon kopott  felülett el. Déli 
széle már szétcsúszott , de északi széle még épen 
maradt. Széleit 10 × 10 cm keresztmetszetű, 
210-230 cm hosszú, kocsányos tölgyből kivá-
gott , szögletes gerendák szegélyezték. Felüle-
tét nagyjából három egyenlő részre osztva, két 
sorban, az út irányával párhuzamosan ugyan-
ilyen fákkal erősített ék meg, melyeket keskeny, 
4-4,5 cm keresztmetszetű, szintén négyszögle-
tes átkötő fákkal, végeiken kovácsoltvas sze-
gekkel rögzített ek egymáshoz, a köztük lévő 
részt pedig különböző méretű (2–10 cm) kövek-
kel, de leginkább kaviccsal töltött ék ki. Alapo-
zását vastag, szürkés, iszapos, döngölt (?) agyag 
alkott a. További fa- vagy dorong-aláterítés 
sehol nem volt megfi gyelhető. Nem észleltünk 

ilyet a kb. 20 cm-rel feljebb lévő út (jelölése: KE 
49) megújításánál sem, ahol csak kavicsot és 
fűrészelt deszkát alkalmaztak a döngölt agyag 
alapozáson.7

Késő középkori–kora újkori útrészleteket 
már korábban is találtak Kőszegen. Először 
1977-ben, csatornázási munkák közben került 
a felszínre egy útszakasz, szintén a déli külvá-
rosba eső, Kossuth Lajos utca 7. számú lakó-
épület előtt .8 A városkaputól délkeletre, annak 
szintjénél mélyebben, a mai útt al közel azonos 
(északnyugat–délkeleti) irányban, a felszín-

7 Még feljebb, a vékony rétegben húzódó homokos já-
rószintnek (jelölése: KE 56) szintén semmilyen alapo-
zása nem volt. 

8 GÖMÖRI 1985, 175–177.

3. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. A III. számú szelvény, észak–déli metszetfal. 
Felmérés és rajz: Szilasi Attila Botond

Fig. 3. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház utca. Trench III, the north–south section. 
Survey and drawing: Attila Botond Szilasi
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től kb. -150 cm mélységben jelentkezett  egy, 
10-20 cm átmérőjű fákból kialakított  dorongút, 
felett e kavicsterítéssel.9 Alatt a, de közvetlenül 
a sárga homokos altalaj felett  iszapterítés volt, 
az út felett  pedig többrétegű feltöltés, melyben 
egy sárga, földes útmegújítást is meg lehetett  
fi gyelni. A helyszín a mélyebben fekvő egykori 
Kovács utcába esett , mely nem vezetett  egyene-
sen a városkapuhoz, hanem a várost körülölelő 
árkon túl hosszan elnyúlt dél felé. Ezt igazolni 

látszik, hogy kiterjedt területen, a Kossuth utcá-
ban végig, valamint az abból élesen a Gyöngyös-
patak irányába, kelet felé forduló Liszt Ferenc 
utcában is jelentkeztek további dorong út-
maradványok.10 Az út szélességét nem lehetett  
mérni, valamint korát sem pontosan megítélni, 
ez utóbbit a terepviszonyok és a csekély lelet-
anyag alapján késő középkorinak határozta meg 
a kutató.11 A nagy felületen jelentkező fama-
radványok felvetik annak a lehetőségét, hogy 
nemcsak útt al, hanem egy nagyobb terület (tér) 
burkolásával állunk szemben, amit valószínűsít 
az ekkor még igen vizenyős, vízjárta terület is.

Kevésbé vagyunk szerencsések az északi 
külvárosban, ahol gázvezeték-építési munkák 
közben, 1990 őszén került elő dorongút.12 Az 
utat az Árpád tér 6. és 17. számú házak vona-
lától a Sziget utca 12. számú házig, közel 200 m 
hosszan, az autóút középvonala alatt  lehetett  
követni. A járófelület két rétegben egymásra 
merőlegesen fektetett , különböző vastagságú 
gerendákból állt. A felső, kb. 8 cm átmérőjű 
gerendákból állónak a felső síkja az aszfalt-
burkolatt ól mérve -88 cm mélyen húzódott , 
az alatt a lévő, 17 cm átmérőjű gerendákból 
készült útnak az alsó síkja pedig -115 cm-en 
volt. Az alsó, szélesebb gerendákra merőlege-
sen, keresztbe rakták a felső sor keskenyebb 
fa darabjait, mely felett  több rétegben kavicste-
rítést lehetett  megfi gyelni. A gerendák korhad-
tak és elszenesedett ek voltak. Leletanyagot nem 
találtunk. Fontos megjegyezni, hogy a helyszín 
déli vége az egykori Fapiac környékére esett .

A Jurisics tér 5. számú ház olajtároló-
jának kialakítása közben (1972) előkerült 
faburkolatot – melynek szerkezete hasonlít a 
dorongutakéhoz – ma már inkább a belvárosi 
lakóépület tartozékának tartjuk, mint közforga-

4. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. 
A III. számú szelvény, Árpád-kori vizesárok 
a KE 85 jelzésű kőfal alatt, feltárás közben. 

Fotó: B. Benkhard Lilla
Fig. 4. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház 

utca. Trench III, Arpadian-era moat uncovered 
beneath the masonry wall KE 85. 

Photograph: Lilla B. Benkhard

  9 ILON 2016, 225.
10 Ugyanennek az útnak egy további szakaszát, szintén 

csatornázási munkák közben, a Kossuth utca 11–
13. számú házak előtt , kb. -140 cm mélységben 
dokumentálta 2006-ban Ilon Gábor. Ezzel közel 50 m 
hosszan nyomon követhetővé vált az út. ILON 2016, 
223–224.

11 GÖMÖRI 1985, 176.
12 Műemléki épületbejárás közben, 1990. október 30. 

és november 1. között  Mentényi Klárával és Ivicsics 
Péterrel együtt , felszereltség hiányában csak hozzá-
vetőlegesen tudtuk dokumentálni a maradványokat. 
Munkájukat itt  is külön köszönöm. Később közel 
azonos helyen, más mélységi adatt al történik említés 
dorongútról. BAKAY 2001, 31. 
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lomra használt útnak, illetve térburkolat részé-
nek (8. ábra).13 

A 2009–2011. években végzett  Jurisics tér, 
belváros rehabilitációjához kapcsolódó ásatások 

és régészeti megfi gyelések során14 a Jurisics tér 
déli felében álló Szűz Mária-szobor elé kitűzött  
I. számú szelvényben, a felszíntől kb. -45 cm-en 
egy olyan kavicsos réteg volt megfi gyelhető, 

13 Kozák Évának köszönöm, hogy átadta részemre a ré-
gészeti megfi gyelés során készített , de nem publikált 
anyagát, valamint C. Harrach Erzsébetnek a fényké-
pet. A 18, 22, 40 cm átmérőjű, kelet–nyugati irányban, 
a felszíntől -130–140 cm-en lefektetett  fa dorongsor 
egy vékony agyagterítésen feküdt, mellyel az alatt a 
húzódó, közel 60 cm vastag laza feltöltést (bontá-
si anyagot?) egyenlített ék ki. Magán a dorongsoron 

5. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. Az Árpád-kori vizesárok és a 
KE 85 jelzésű középkori kőfal. Felmérés és rajz: Szilasi Attila Botond

Fig. 5. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház utca. The Arpadian-era water-fi lled moat and 
the medieval masonry wall KE 85. Survey and drawing: Attila Botond Szilasi

mintegy 10 cm vastagságban agyagterítést lehetett  
megfi gyelni, melyet később vastag (110 cm) feltöltés-
sel szüntett ek meg. A részleteket szisztematikus régé-
szeti feltárás tisztázhatná. 

14 Kőszeg, Jurisics tér. RégKut 2009 (2010) 255–257. 
(B. Benkhard L., Pap I. K.); Kőszeg, belváros. RégKut 
2010 (2012) 267. (Pap I. K.); B. BENKHARD – PAP – 
HORNOK 2012, 3.
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melyet vagy úthoz, vagy egy, a térhez kapcso-
lódó építmény helyéhez lehetett  kötni (9. ábra).15

Ugyanezen kutatás alatt , a város átelle-
nes (északnyugati) részében álló vár, konk-
rétan az elővár bejárata előtt  is sikerült doku-
mentálni egy elég jó állapotban megmaradt, 
de elszenesedett  út részletét (10. ábra).16 Az út 
az agyagos talajba kb. -80–100 cm-en, változó, 
17 × 14, 18 × 16 cm és 15 × 9, 15 × 15, 15 × 10 cm 
keresztmetszetű, 60-70 cm hosszú négyzetes, 
esetenként enyhén ovális alakú, jól megmun-
kált gerendákra keresztbe átfektetett  deszkák-
ból állt. Érdemes külön kiemelni, hogy – bár a 
vár a terület legkiemelkedőbb pontján helyez-
kedik el, és a jelentős városi munkák során erős 
beavatkozások történtek ezen a ponton – az 
altalaj a Jurisics tér nyugati oldalán (Jurisics 
tér 8. városháza) megfi gyeltekhez hasonlóan 

6. ábra. Kőszeg, 
Fő tér–Városház utca 
sarok. A III. számú 
szelvény, a török 

ostrom után, 1533-ban 
készült, KE 51 jelzésű 

kő- és faszerkezetes út. 
Felmérés és rajz: 

Szilasi Attila Botond
Fig. 6. Kőszeg, corner 

of Fő tér and Városház 
utca. Trench III, the 

stone-and-timber road 
surface KE 51 made in 

1533, after the Ottoman 
siege. Survey and 

drawing: 
Attila Botond Szilasi

7. ábra. Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. 
A III. számú szelvény, a török ostrom után, 

1533-ban készült, KE 51 jelzésű kő- és 
faszerkezetes út. Fotó: Szilasi Attila Botond

Fig. 7. Kőszeg, corner of Fő tér and Városház 
utca. Trench III, stone-and-timber road surface 
KE 51 made in 1533, after the Ottoman siege. 

Drawing: Attila Botond Szilasi

15 Kőszeg, Jurisics tér. RégKut 2009 (2010) 255. 
(B. Benkhard L., Pap I. K.). 

16 Pap Ildikó Katalinnak ezúton is köszönöm a segítségét. 
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mindössze -90 cm-en jelentkezett , és valószínű-
leg az egykori várárok miatt  vizenyős volt. Az 
út közvetlen környezetéből nem, de tágabb kör-
nyezetéből 16–17. századi, valamint a feltöltés-
ből késő középkori szórványlelet került ki.

Az eddig felszínre került utak közül egy-
egy a külvárosokban (déli, illetve északi), egy-
egy fontos bejáratnál (városkapu, vár) helyez-
kedett  el (11. ábra). Pozíciójuk, valamint kevés 
leletanyaguk alapján valamennyi a késő közép-
korra–kora újkorra keltezhető. 

Kőszeg 1447–1647 között  koronazálogon a 
Habsburg-házhoz tartozott . E két évszázadig 
tartó, az ország többi területétől eltérő, külön-

leges jogállás alapvetően meghatározta életét. 
Mint közvetlenül az Alsó-ausztriai Kamara 
fennhatósága alá eső város minden lényeges 
építkezését, így a kiemelt fontosságú védelmi 
munkálatokat is Bécsből irányított ák és ellen-
őrizték. Erre vonatkozóan ma már számtalan 
történeti forrással rendelkezünk.17 A III. számú 
szelvényben feltárt szóban forgó (KE 51 jelö-
lésű) út e munkálatoknak elválaszthatatlan, 
szerves részét képezte.

8. ábra. Kőszeg, Jurisics tér 5. Az 1972-ben feltárt 
faszerkezetes burkolat részlete. 

Fotó: Kozák Éva
Fig. 8. Kőszeg, Jurisics tér 5. Detail of the 

timbered surface excavated in 1972. 
Photograph: Éva Kozák

9. ábra. Kőszeg, Jurisics tér. A Szűz Mária-szobor 
előtti szelvényben feltárt kavicsos járófelület. 

Fotó: Pap Ildikó Katalin
Fig. 9. Kőszeg, Jurisics tér. Gravel-covered 

pedestrian surface in the trench 
in front of the Virgin Mary statue. 

Photograph: Ildikó Katalin Pap

10. ábra. Kőszeg. Az elővár előtt feltárt dorongút 
gerendája. Fotó: Pap Ildikó Katalin

Fig. 10. Kőszeg. A timber from the corduroy road 
uncovered in front of the outwork. 

Photograph: Ildikó Katalin Pap

17 Bariska Istvánnak a Kőszegi Műemléki Topográfi a 
számára végzett  – jelenleg még kéziratban lévő – for-
ráskutatása (a továbbiakban lásd BARISKA 2000) tárta 
fel az adatokat, akinek itt  is külön köszönöm számta-
lan segítségét. Néhány adat a 16. század közepéről ki-
emelve – 1546. január 28-án az uralkodó, I. Ferdinánd 
Christoph Poltot bízza meg a kőszegi építkezések fel-
ügyeletével. BARISKA 2000, 7; 1550 júniusában „Franz 
Thurn báró, Hieronymus von Althanus és Ludwig 
von Khinsperg (Königsberg), mint építési biztos ér-
keznek a kőszegi építkezések felülvizsgálatára”. 
BARISKA 2000, 11; 1553 decemberében Christoph Polt 
igazolja az adott  évben az építkezésekhez felhasznált 
519 font 1 schilling és 26 pfenniget, egy évvel később 
„ugyanő igazolja, hogy 468 font 3 schilling és 22 pfen-
niget épített ek be a városba”. BARISKA 2000, 12; 1555-
től már Johann Widenpeutner ellenőrzi az elvégzett  
munkákat. BARISKA 2000, 12; 1560. évben „Hans von 
Weispriach, Vlrich von Scharff enengh és Christoof 
Teufel építési biztosok mérik fel Kőszegen az addigi 
és a várható építkezéseket”. BARISKA 2000, 14.
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Kőszeg földrajzi elhelyezkedése fontos szere-
pet játszott  abban, hogy az alig 100 km-re fekvő 
Bécs a 16. század első felében – a török fenye-
getett ség árnyékában – kiemelt fi gyelmet fordí-
tott  megerősítésére. Az erődítési munkálatokat 

I. Ferdinánd kezdte el, majd II. Miksa fejezte 
be (1530–1551).18 A három részből álló város 
magját, a fallal körülvett  belvárost két kaputor-
nyon keresztül lehetett  megközelíteni, délről az 
ún. Alsókapu-tornyon, északról a Felsőkapun, 
vagy más néven az Ausztriai-kapun keresztül. 
Kett ejük közül a lapályos, déli irányba nyíló 
Alsókapu-torony, a mindenkori városkapu 
funkciót betöltő volt a fontosabb.

Kőszeg azon települések közé tartozott , 
ahol a vár és a város a kezdetektől mind szer-
vezetileg, mind szerkezetileg egy egységet 
alkotott , s a hangsúly nem a váron, hanem a 
városon volt.19 Kiemelt szerepét igazolja, hogy 
az 1532. évi ostromot követően elsőként állí-
tott ák helyre, sőt további védművel erősített ék 
meg, melyhez szervesen kapcsolódott  az álta-
lunk tárgyalt, KE 51 jelű út. Mindez együtt  tel-

11. ábra. Középkori és kora újkori utak Kőszegen. 
Összesítő rajz Kovatsits Zsigmond telekkönyvi térképének felhasználásával

Fig. 11. Medieval and early modern age roads in Kőszeg. 
Summary drawing utilising Zsigmond Kovatsits’s cadastral map

AZ 1532. ÉVI OSTROM UTÁNI ÉPÍTKEZÉSEK

18 1530: városfalak, 1531: Rókafok-bástya vagy Hóhár-
torony, 1532: Sarkos- vagy Új-torony, 1533: Molczer-, 
Csigás- vagy Börtön-torony, 1546: Lombai-torony, 
1548–1549: Felsőkapu-torony vagy Ausztriai-kapu, 
1551: Fürdős-torony vagy Halász-kapu. A falazatok 
és védművek javítása 1566-ig folyamatosan tartott . 
BARISKA – NÉMETH 1984, 21; BARISKA 1982b, 247–258. 

19 BARISKA 1986, 24; B. BENKHARD 2000, 37–38. Jól 
példázza ezt Jurisics Miklós 1532-ben az uralkodóhoz 
írt levelének sorai: …mert meg akartam tartani a várost. 
A vár ugyanis a városfalakon belül áll, s ameddig a város 
tartja magát, addig tartható a vár is, de tovább nem. 
BARISKA 1982a, 35. 
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jesen megváltoztatt a a városkapu előtt i terület 
beépített ségét, topográfi ai viszonyait.20 

Az ostrom előtt i építkezések első jelentős 
feladata 1531-ben az északkeleti sarkon a Róka-
fok-bástya felhúzása volt, a feladatot Sylvester 
kőműves kapta.21 Két évvel később, 1533-ban 
már Bernhart mesterrel együtt  154 tallér összeg-
ben nyertek megbízást az ellenkező oldalra, 
a Csigás-toronynak, valamint egy, az Alsó-
kapuig húzódó mellvédfalnak a megépítésére.22 
A mellvédfal az 1746-ban készült városfestmé-
nyen még jól látható (12. ábra).23 A magas összeg 
fejében azonban nemcsak a tornyot és a vizes-
árok ellenfalát, hanem még egy, az ellenfalhoz 
csatlakozó elővédművet is épített ek az Alsó-
kapu-torony elé.24 A két kőművesmesternek ez 
a harmadik közös munkája volt. Már korábban, 
1532-ben a Sarkos- vagy Új-torony (nyugati 
oldal) kivitelezését is együtt  vezett ék, amiből 
kitűnik, hogy jelentős szerepük volt a védelmi 
építkezések korai szakaszában. Személyükre 
vonatkozóan pontos ismerett el nem rendelke-

zünk. Talán az 1552-ben Nádasdy Kristófnál 
(Nádasdy Tamás öccsénél) Sárváron dolgozó 
Bernát/Bernardo kőművesmester (Magister 
Bernardus Murator)25 kapcsolatba hozható az itt  
dolgozó Bernhart mesterrel.

Az írott  forrásanyag, valamint a helyszíni 
(régészeti és építéstörténeti) kutatások ered-
ményeit összevetve ma már jól felvázolható 

12. ábra. Fancz Bálint 1746-ban készült városfestménye Kőszegről, 
a városkapuval és a déli külváros részletével nyugat felől

Fig. 12. Painting of Kőszeg made by Bálint Fancz in 1746 showing 
the Town Gate and part of the southern suburb; the view is from the west

20 Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. RégKut 2006 
(2007) 223. (B. Benkhard L., Ilon G.); B. BENKHARD 
2009, 158, 163.

21 BARISKA 1982b, 254.
22 BARISKA 1982b, 256.
23 A Fancz Bálint festő nevéhez köthető, 1746-ban ké-

szült votívkép a Kőszegi Városi Múzeum tulajdona. 
A mellvédfalat később a Fő téri házakba beépített ék, 
ezért az 1990-es évek végéig nem volt ismert. A Fő tér 
1. számú épület felújításakor sikerült először azonosí-
tanunk, majd további szakaszát feltárni, illetve doku-
mentálni. B. BENKHARD 2003, 167–172.

24 B. BENKHARD 2003, 167–173.
25 KOPPÁNY 2002, 384.



158 B. Benkhard Lilla

a védelmi építkezések folyamata. A munkála-
tok kijelölése a hozzárendelt pénzösszeg egy 
részével együtt  Bécsből érkezett . A pénz többi 
részét külön adókból, valamint más (pl. úrbéri) 
adók elengedéséből fedezték.26 A tornyoknak 
és védelmi építkezéseknek külön építészterve-
zőjük nem volt, a kőművesmesterek (jelen eset-
ben Sylvester és Bernhart) maguk tervezték, 
majd irányított ák a kivitelezési munkákat. Az 
ellenőrzés több lépcsőben történt. A helyszíni 
felügyeletet a városi szenátusból 12 tanácsnok 
felváltva látt a el,27 az éves összesítést és költség-
vetést évente, de legalább egyszer, december-
ben Bécsből kiküldött  magas rangú ellenőrök 
végezték.28 Ugyanakkor igény szerint, rendsze-
resen műszaki szakembert, biztost is hívtak, 
vártak ugyanonnan.29 

A kivitelezési munkákat a vezető mesterek 
irányítása mellett  szerződött  kőművesekkel,30 
valamint szekér- és kézi robotosokkal, legin-
kább helyi erővel végeztett ék, aminek értéke 
végül magasabbra rúgott  a Bécsből kapott  kész-
pénzfelhasználásnál.31 Az építkezéshez hasz-

nált égetett  meszet a városban működő, külön-
böző, de általában a három, 40 Mutt  (1 Mutt  = 83 
liter) űrtartalmú mészégető egyikéből, a (tölgy)
faanyagot a kőszegi erdőből hozták, a homokot 
a Gyöngyös-patakból termelték ki.32 A vas- és 
fémmunkákat, beleértve a vasszerszámokat, de 
a kapuk vasalatait is, a helyi kovácsok és laka-
tosok készített ék. Szintén helyi mesterek dol-
goztak a különböző fa- (ács- és épületasztalos) 
munkákon.33 

A szóban forgó, az elővédmű kapujához 
vezető, 4 m széles út (KE 51) megépítésének 
folyamata is minden bizonnyal a fentiekben 
vázoltak szerint történt. Az ostrom pusztítását 
követően a terepet elplanírozták, majd döngölt 
földből alapozást készített ek. Hasonlót a budai 
várnegyed több pontján, így például a Színház 
utcában tártak fel. Közös jellemzőjük, hogy 
maga az útfelület anyaga kő, illetve kavics, 
alatt a agyag- vagy tömörített  földréteggel.34 
A többi kőszegi út ezzel szemben dorongút 
volt, melyeknek párhuzamait az ország több 
helyéről is ismerjük.35

26 Pl. 1546-ban városi illetéket vetett ek ki a kereskedők-
re, a befolyt pénzösszeget a védelmi építkezésekre 
– „új, kerek bástya” (Lombai-torony) – felépítésére 
fordított ák. BARISKA 2000, 8. 1551-ben az erődítések 
építkezésére való tekintett el ismételten tíz évre elen-
gedték az úrbéri adó megfi zetését. BARISKA 2000, 11.

27 BARISKA 1982b, 256. 
28 Lásd a 17. lábjegyzetet.
29 Pl. 1547 májusában „az árkok mélyítésére Bécsből 

Georgen Schaczkho bécsi árokásó mestert kérik Kő-
szegre szerződéskötésre, de szükség van Bécsből épí-
tési biztosra és építőmesterre (Commissar, Pawmaister), 
akik ellenőrzik az erődítéseket”. BARISKA 2000, 8; 1549 
márciusában ismét hozzáértő építőmestert várnak 
Bécsből. BARISKA 2000, 10; 1550 júniusában „Kőszeg kő-
műveseket, ácsokat és árokásókat (Maurer, Zimmerleit 
vnd Deichmesiter) foglalkoztat”. BARISKA 2000, 10–11.

30 Pl. 1563-ban Peter Schlegl kőszegi kőműves és polgár 
városfalat, bástyát és tornyot húzott  és falazott  fel, 
továbbá egy mészégetőt égetett  ki. BARISKA 2000, 15–
16.

31 BARISKA 1982b, 256. Egy 1551. év eleji adat szerint „ed-
dig 1534–1546 között , 12 év alatt  3395 tallért adtak ki 
úrbéri adóból, ehhez 1769 tallér értékű robot (Robat) 
járult, összesen építkezésre 5164 tallért költött ek”. 
BARISKA 2000, 11. Egy 1560 körüli adat alapján „az 
1560-ig elengedett  úrbéri adó mérlege szerint többet 
épített ek be a »városka« megerősítésére, valamint a 
város árkának tisztítására és feltöltésére, mint ameny-
nyit elszámolhatt ak”. BARISKA 2000, 14.

32 BARISKA 1982b, 256. Az építőanyag beszerzése nem 
ment zökkenőmentesen, mivel az uradalom és a vá-
ros folytonos harcban állt egymással. Pl. 1549 febru-
árjában Nádasdy Tamás gróf épületfát foglaltatott  le, 
féltve saját épületfa-állományát. BARISKA 2000, 9–11.

33 A Csigás-torony szakipari munkásait nem, de az 1546-
ban épült Lombai-toronyét ismerjük, Kálmán kovács 
dolgozott  a fémekkel, Jakab asztalos a kapukon, Péter 
lakatos pedig azok vaspántjain. BARISKA 1982b, 256. 
„1563-ban Thomas Trowisch kőszegi kovács és polgár 
nyugtát adott  arról, hogy a városépítéshez szükséges 
kőtörés szerszámait csinálta. Ugyanezen nyugtában 
írják a városi polgárok, hogy a városépítésre 132 öl 
követ szállított ak, kövenként 5 Schillinggel számol-
va összesen 82 Pfundt 4 Schillinget. Itt  egy mészége-
tő kemence 50 Muth meszet, 1 Muth után 5 Schilling 
Pfenninget számolva ez 31 Pfundt és 2 Schillinget tett  
ki. Egy mészégető kemencéhez felhasznált fához 152 
napszámot (tagwerch) használtak el. 16 Pfenninget szá-
molva egy napszámra összesen 76 Pfundt 5 Schillinget 
használtak el. Homokszállításra 163 szekér (Fuder) ho-
mokot használtak fel, léc és szeg szállítására 6 Pfund 
Pfenninget adtak ki”. BARISKA 2000, 16.

34 A budai várnegyedben (Úri utca–Móra Ferenc 
utca, Úri utca–Szentháromság tér, Kapisztrán tér, 
Petermann bíró utca, Táncsics Mihály utca) előkerült 
kavicsos utakról lásd BERTALAN – H. GYÜRKY 1964, 
345–356, 362–363. A Színház utcában 1994-ben feltárt 
hat egymás felett  elhelyezkedő út járófelülete kő, 
illetve kavics (egy esetben tégla) volt, agyag-, illetve 
földaláterítéssel. RégFüz Ser. I. No. 48 (1997) 95. 
(Altmann J., Feld I., Zádor J.). Zádor Juditnak ezúton 
is köszönöm a segítségét. 

35 A teljesség igénye nélkül Egerből: SZABÓ 1961, 18–20; 
KOVÁCS 2006, 6, 43, 5. lábjegyzet; BREZNAY 1933, I. 
44. D. Mezey Alice segítségét ezúton is köszönöm. 
Sopronból: GÖMÖRI 1975, 91–97; GÖMÖRI 1985, 170–
174; Győrből: GÖMÖRI 1975, 97–102; Simontornyáról: 
K. NÉMETH 2014, 185.
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A felhasználásra kerülő anyagokat, majd 
azok beépítését a városkapu előtt  is szekér-, 
illetve kézi robotban, helyi munkaerővel végez-
ték, kőművesmunkára nem volt szükség, irá-
nyításra viszont igen. A munkafolyamatot a 
belső tanácsnokok felügyelték. 1533-ban az 
egész védelmi építkezés, az útt al együtt  elké-
szült. A kopásnyomokból ítélve hosszú ideig, 
változatlan formában használták.36 

A kavicsos út feltárásának leletanyaga 
kiemelkedő darabot nem tartalmazott , leg-

inkább egyszerű, a 15–16. századra datálható 
kerámiából (szürke, mázatlan kályhaszem; 
szürke, mázatlan konyhai kerámia az út alatt i, 
planírozott  rétegből és az út alapozásából, 
KE 69), valamint kevés fémleletből (patkó az 
útalapozás alatt i rétegből) és állatcsontból állt. 
A többi szelvényben dokumentált objektumok 
és a leletanyag alapján megerősíthetjük, hogy 
az 1532. évi török ostrom egy intenzív, virágzó 
városi teret pusztított  el.

KORAI VÉDMŰVEK AZ ÚT ALATT

A városkapu előtt i terület feltárása váratlan, új 
eredménnyel is szolgált. Mivel az alapítás kori 
beépítést eddig szinte alig világított a meg régé-
szeti anyag, a kutatás úgy vélte, hogy a korai 
védelmi falazatok a maiakkal azonos nyomvo-
nalon álltak.37 A 2006. évi ásatás hozott  először 
a felszínre teljes rétegsort az érintett  területről, 
ezzel együtt  a korai védelmi rendszer egy sza-
kaszát.38 Kiderült, hogy a ma álló déli városfaltól 
mintegy 45 m-re, a Hősök tornyától 55-60 m-re 
délre húzódott  az alapítás kori (a 13. század har-
madik negyedében létesített ) védmű vonalának 
külső eleme, egy cölöpszerkezetes vizesárok. 
Szélessége 700-720 cm, mélysége 160-200 cm, 
iránya közel észak–déli volt. A cölöpsor egy 
rövid szakaszát kizárólag az árok külső oldalán 
lehetett  megfi gyelni, a belső oldalon erre nem 
volt mód. A lépcsőzetesen kialakított  ároknak 
előzménye nem volt, külső oldalán a kb. 20 cm 
átmérőjű cölöpök egymástól nagyjából 60 cm 
távolságban helyezkedtek el.39 Csekély lelet-
anyagából egy 10 cm átmérőjű kőgolyót érdemes 
kiemelni, amely méretét tekintve ugyan az Alsó-
várban feltárt későbbi darabokkal mutat hason-
lóságot,40 mégis a rétegviszonyok és a társleletek 
alapján bizonyosan a 13. századra kell keltezni.

A cölöpszerkezetes árok a Kőszegi grófok 
által alapított  település első periódusához tar-
tozhatott , leletanyagában a 13. század végén 
(1289) zajló ostrom tárgyi emlékei is megta-
lálhatóak.41 A feltárt csekély szakaszból sajnos 
nem tudjuk a teljes védműrendszer szerkezetét 
meghatározni, így azt sem, hogy kett ős árokról 
lehet-e szó, amire a városkaputól való távolság 
és a kialakítás utal. A közel észak–déli irányú 
árok betömedékelése – sötétszürke iszapos-
agyagos, fadarabokat is tartalmazó, enyhén 

köves anyaggal – a 14. század első felében tör-
tént, és minden bizonnyal összefüggött  a királyi 
szabad várossá válás státusával. Károly Róbert 
1336-ban városi rangra emelte Kőszeget, egy-
útt al kötelezővé tett e annak megerősítését.42 
A falak kijelölésére sor is került, teljes kiépíté-
sük viszont ekkor még nem történt meg. A III. 
szelvényben, a betemetett  árok felett  húzódó 
északkelet–délnyugati irányú, 150-155 cm 
széles, habarcsba rakott  kőfalat az új védelmi 
építkezés egyik elemének tekintjük, azonban 
pontos keltezését és funkcióját még nem tudjuk 
meghatározni.43

36 A kapu előtt i sáros, mocsaras terület feltöltésére vo-
natkozó, 1571. július 28-án Bécsben kiadott  kamarai 
parancs szerint „a városkapu rosszul védett , előtt e 
közvetlenül olyan nagy a sár, hogy eső idején benn-
ragadnak a szekerek”. BARISKA 2000, 21.

37 HOLL 1989, 9–11; HOLL 2000, 14–18; BARISKA – NÉMETH 
1984, 11; BAKAY 2001, 98–99; B. BENKHARD 2000, 38–40. 

38 Kőszeg, Fő tér–Városház utca sarok. RégKut 2006 
(2007) 223. (B. Benkhard L., Ilon G.).

39 A cölöpök között  húzódó fa-, fa-patics szerkezet már 
nem volt dokumentálható.

40 HOLL 1992, 70.
41 GOMBOS 1937–1938, I. 787–788, III. 1851–1856; BAKAY 

2001, 133–145; HOLL 1986, 50; HOLL 1992, 11.
42 BARISKA 1979, 71–72.
43 A fal mind szélességével, mind kialakításával, de po-

zíciójával is határozott an eltért az itt  feltárt lakófunk-
ciójú objektumoktól. 
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A 2006. évi régészeti kutatás alapvető új ada-
tokkal gazdagított a az eddigi ismeretanyagot. 
Ennek során először került elő a város terüle-
téről in situ őskori objektum, jelen esetben egy 
kelta kút, gazdag leletanyaggal.44 A római jelen-
létnek viszont továbbra sem találtuk nyomát. 
Ugyanakkor megerősíthett ük, hogy Kőszeg, 
a Kőszegi grófok alapítása nyomán, előzmé-
nyek nélkül, mintegy „zöldmezős beruházás-
ként” jött  létre. Mivel Kőszegi Henrik és Iván45 
rezidenciális helyként jelölték ki és építt ett ék fel 
Kőszeget, a várat és a hozzá tartozó települést 
(suburbium) is erős védelemmel látt ák el.

Ha csak röviden is, de utalni kell rá, hogy 
a 2009–2011 között  zajló ásatások eredménye-
ként vált világossá, hogy a város alapítás kori 
kiterjedése jóval kisebb volt az eddig ismertnél, 
ugyanakkor formája megegyezett  azzal, amit 
Holl Imre felvázolt, így ez a meghatározása 
továbbra is kiállja az idő próbáját.46 A tudatosan 
megválasztott , stratégiailag fontos hely – nyu-
gaton a hegyek lábánál, keleten egy patak és egy 
kereskedelmi út mellett  – jó választásnak bizo-
nyult. A település legfontosabb pontja a síkság 
felől érkező út forgalmát ellenőrző városkapu 
lett . Megerősítése a feltárt cölöpszerkezetes 
árokkal közvetlenül az alapításkor megtörtént. 
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 1289-ben 
Habsburg Albert csak nagy nehézségek árán, 
hosszú ostrommal és kőhajító gépek bevetésé-
vel tudta bevenni a várost, majd a várat. Talán 
nem nagy merészség arra gondolni, hogy az 
Árpád-kori árokban talált kőgolyó ehhez az 
ostromhoz köthető. A földesúri településből 

királyi várossá válás során (1336) a védelmi 
építkezések alapvető feltétellé, egyben feladatt á 
váltak. Ezeknek a beruházásoknak a későbbi 
fázisához tartozónak tarthatjuk a III. szelvény-
ben előkerült kőfalazatot. A város topográfi ai 
kutatása szempontjából fontos eredmény, hogy 
a külvárosi beépített séget és piacot, legalábbis 
azok egy részét lokalizálni lehetett . 

A városkapu előtt i terület szerkezetében 
újabb alapvető változást az 1532. évi ostrom, 
majd az azt követő átalakítások hoztak. Ekkor 
azonban már, mint koronazálogon a Habsburg-
házhoz tartozó, az Alsó-ausztriai Kamarán 
keresztül igazgatott  város nagyberuházásait 
Bécsből irányított ák. Mint a legsebezhetőbb 
pontot azonnal és többszörös védelemmel 
látt ák el. Az intenzív kereskedelmet bonyolító 
külső piacot megszüntett ék, területét elplaní-
rozták. A vizesárok ellenfala, az elővédmű, a 
mögött e húzódó barbakánnal együtt  1533-ban 
készült el.47 A Szombathely felől az elővédmű 
kapujához vezető, KE 51 jelű út szerves részét 
képezte az építkezéseknek, melynek fi nanszí-
rozása, kivitelezése és ellenőrzése megfelelt 
a kőszegi gyakorlatnak. Ugyanakkor fa- és 
kavicsszerkezete eltért a többi, eddig ismert 
kőszegi dorongútt ól. A városkapuhoz vezető út 
vonala lényegében ugyanazon a helyen maradt 
hosszú évszázadokon keresztül. A 18. századra 
a védelem elvesztett e jelentőségét. A vizesárkok 
feltöltődtek, a városkapu előtt i hídból utca lett , 
az ellenfal beépült a kialakuló új tér házaiba. 
Az egykori piaci kereskedés – a pékségekkel 
együtt  – a Fő téri házakban éledt újjá. 
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ROADS IN THE TOWN. TOPOGRAPHICAL CHANGES 
IN FRONT OF KŐSZEG’S TOWN GATE IN THE 13TH–16TH CENTURIES

Lilla B. Benkhard

Within the framework of a reconstruction of Kőszeg’s Fő tér (Main Square) made possible by a suc-
cessful application to the European Union for funding, new opportunities arose for archaeological 
excavations in the area. The precursor of this research was the excavation of an outwork from the 
late medieval/early modern period discovered during clarifi cation of the architectural history of 
the residential building located at Fő tér 1.
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Performed in 2006, our excavation augmented existing knowledge with new data. An in situ 
ancient structure, a Celtic well fi lled with material rich in fi nds, was brought to light inside the 
town limits, the fi rst ancient site to be discovered there. No additional traces of Roman presence 
were detected. At the same time, investigations were able to confi rm that the town of Kőszeg came 
into existence as a new sett lement, one without earlier antecedents, following its foundation by the 
Kőszegi counts. Henrik Kőszegi and Iván Kőszegi chose the site as a place of residence, building 
not only the castle, but also the sett lement (suburbium) that belonged to it. They then constructed 
strong defences around them. Deliberately selected and strategically important, the site proved a 
good choice: built beside a trade route, the castle and the town had hills to the west of them and 
the Gyöngyös brook to the east.

Controlling the traffi  c on the road which led to the town from the plain, the Town Gate became 
the most important point in the sett lement. Its strengthening by means of a tiered moat lined with 
posts – this was uncovered approximately 55–60 m from today’s Heroes’ Tower – took place at 
the time the sett lement was founded, namely in the third quarter of the of the 13th century. The 
moat was from 7 to 7.2 m wide and from 1.6 to 2 m deep. In 1289, Albert I of Habsburg was able 
to capture fi rst the town and then the castle, but only after a long siege. The building of defences 
continued when Kőszeg ceased to be a market town under the control of its feudal lord and instead 
became a royal town (in 1336). From the point of view of research into the town’s topography, the 
excavation’s localisation – at least, partly – of the suburbium’s buildings and of its market was an 
important achievement.

The Ott oman siege of 1532 and the alterations which followed it brought fundamental changes 
to the area in front of the Town Gate. The outer marketplace, where a busy market had operated 
since the fi rst half of the 14th century, was closed to traders and the site levelled. The butt resses of 
the (water-fi lled) moat and the outwork were built in 1533, as was the barbican behind the outwork. 
The builders of these structures were two master masons named Sylvester and Bernhart respec-
tively who also worked on other defences for the town. They had the construction work performed 
by contracted masons and by serfs supplying compulsory labour (with and without carts) under 
the supervision of these leading masters. Stone and timber (oak) were brought from Kőszeg’s hill 
district and from the forests nearby; sand was taken from the Gyöngyös brook. Local masters 
worked on carpentry tasks and on joinery assignments relating to buildings. On-site checking was 
the task of the town’s senate, while calculations were for supervisors from Vienna.

Measuring 4 to 4.2 m in width, the road leading to the gate of the outwork from the direction 
of Szombathely was an integral part of the construction work. The route it followed remained 
essentially unchanged for hundreds of years. By the 18th century, the defences had lost their sig-
nifi cance. The ditch was fi lled in and a street made where the decking of the bridge across the ditch 
had been. The butt resses were incorporated into the buildings on the new square that was then 
forming. The market trading of old – along with bakeries – revived in the buildings on Fő tér.
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