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A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése  
alkalmából felkeresett erősségek

B. BENKHarD LILLa – mENtÉNYI KLÁra1

KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

a város védelmi rendszere

Kőszeg várát és városát a 13. század második felében a Kőszegi család alapította. 
1328-ban Károly Róbert a települést királyi városi rangra emelte, ezzel együtt feltéte-
lül szabta annak tornyokkal és falakkal való erődítését. 1392-ben ismét földesúri kézbe 
került, Zsigmond a Garaiaknak adományozta. Két évszázadig (1445–1648) koronazálog-
ként a Habsburg birodalomhoz, közvetlenül az Alsó-Ausztriai Kamarához tartozott. Egy 
rövid időre (1483–1490) Mátyás kemény harcok árán, de visszaszerezte. 1648-tól vált 
ismét szabad királyi várossá.

A kicsiny, fallal, tornyokkal és vizesárokkal kerített belváros területe (6,5 hektár) 
alig változott a késő középkor óta. Egy főútvonal mellett, a legfontosabb épületeket – vá-
rosháza, templom, vár – és a piacteret érintő út körül alakult ki, melynek mindkét végén 
egy-egy kaputorony emelkedett. 

Védelem szempontjából Kőszegen csak egy rendszer létezett. A város élete és védel-
me a kezdetektől egybefonódott az északnyugati sarokban – már a 13. században – fel-
épült földesúri várral. Az önálló városkapitányság intézménye csak 1575-ben állt fel. A 
védelem súlypontja azonban mindig is a falakkal körülvett városra és nem a várra esett, 
a várnak csupán mint végső menedéknek volt szerepe.

A török fenyegetettség hírére 1530-ban a városfalak javításával megkezdődött, majd 
a következő évtől felgyorsult a védelmi építkezés (1531: Rókafok-bástya, 1532: Sarkos- 
vagy Új-torony). Az 1532-es ostrom után a város romokban hevert, a helyreállítás hosszú 
időbe tellett. A 16. század közepére épült ki teljesen a belvárosi védműrendszer (1533: 
Csigás torony, 1546: Lombai-torony, 1551: Halász-vagy Fürdős torony), melyet még egy 
évszázadig folyamatosan javítottak. Közben a külvárosokban sáncárkok készültek. A 
munkálatok kapcsán mindvégig – az Alsó-Ausztriai Kamarához való tartozás okán – a 
városnak minden esetben Bécshez kellett fordulnia. A 18. század közepére a védmű-
vek szerepüket elvesztették és a fejlődés gátjává váltak. Először a városfalakat törték át 
(1777), majd a tornyok falait. Mára az egykori nyolc toronynak csak töredékei maradtak 
meg, falaikat vagy beépítették vagy teljesen lebontották. A vár az egykori erősségből az 
Esterházy család uradalmi központjává vált.

1 A rövid ismertetést két egységre bontottuk, az első részben a város védelmét, a második részben a vár 
építéstörténetét tekintjük át
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Bár helyszíni kutatások – elsősorban néhány évtizeddel ezelőtt – szép számmal tör-
téntek, de teljes feltárásra – főként régészeti ásatással együtt – csak az épületek töredé-
kénél kerülhetett sor. Mindezek alapján a 80-as évek közepéig a kutatás azt feltételezte, 
hogy a három évszázadon át zajló szakadatlan erődítési munkálatok végeredményeként az  
1500-as évek második felére egy fallal, vizesárkokkal és nagyobbrészt félköríves tor-
nyokkal körbevett, négyszögletes alaprajzú belváros alakult ki, északnyugati sarkában 
a várral. Fő forgalmát csupán két egyszerű, négyzetes kaputorony ellenőrizte volna. 
Megerősítjük vagy megcáfoljuk ezt a feltevést?

A városi védműrendszer felvázolásánál hármas tagolást követünk. Elsőnek a belvá-
rost körítő városfalakat, majd a kapukat, tornyokat és bástyákat vesszük sorra, végül az 
ellenfalakat és a hozzájuk kapcsolódó elővédművet vizsgáljuk meg

I. Városfalak

A városfalakkal kapcsolatban felmerül a kérdés, tudjuk-e bizonyítani azok korai, 
13–14. századi meglétét? Az ezredfordulóig a feltárt helyszíneken csak 15–16. századi 
falazatok voltak azonosíthatók. A 2006-ban azonban a városkapu előtt végzett ásatás 
eredménye alapján régészetileg is bizonyítást nyert a város Árpád-kori alapítása. Egy 
korai védműhöz tartozó cölöpszerkezetes árokszakasz került elő, melynek iránya eltért a 
fennálló falak irányától. A 7,2 m széles árok a mai járószinttől kb. 340–360 cm mélyen, 
észak-déli irányban húzódott. 

Az álló falazatok építéstörténeti vizsgálatának és régészeti kutatásának eredménye 
lényegében megegyezik. Az emlékanyag megmaradt darabjai vagy a házakban beépítve, 
vagy kerítésfalként állnak, egyes szakaszokon még teljes magasságban (pl. Chernel u. 
10., 11., Jurisics tér 4-6., Kelcz-Adelffy u. 11.,és 13., Rájnis u. 10. és 11.). A 160-180 cm 

Kőszeg (város és vár) Fancz Bálint 1746-ban készült festményén
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széles, a mai szintektől 6-9 m magas, lőrésekkel és gyilokjárókkal ellátott falak anyaga 
általában erős habarcsba rakott terméskő.

A kb. 800 m hosszú városfalnak jelentős része ma is áll, de csak töredékénél volt 
régészeti feltárás, leletmentés vagy falkutatás. Jelenleg csak a 16. századi teljes kiépítést 
tudjuk megerősíteni, a különböző alapozási technikákat látva pedig korábbi építkezése-
ket és szakaszosságot feltételezni. 

II. Tornyok, bástyák, kaputornyok

Leírásuknál a forrásokban, valamint Kőszegen előforduló elnevezésüket használjuk. 
Tárgyalásuk sorrendjéül az 1575-ös sorozólajstrom (Musterregister) irányát és számát 
vesszük alapul, a kaputornyokat a felsorolás végén, együtt tárgyaljuk. A felszerelést egy-
ségesen szintén a Musterregister adatai alapján közöljük, közvetlenül a megnevezés alatt. 
A sorszámozás a mellékelt városalaprajzra utal.

2. Lombai-torony (Lobnwein, Laubenwein)
(Védelem: 12 szakállas puska, 32 fős őrség)
A Felsőkapu és a Rókafok-bástya közötti északi városfalszakaszhoz kapcsolódik, az 

ostrom után, 1546-ban épült. Bő forrásanyagából ismerjük építőmesterét (Anthon Woler), 
a felhasznált anyagokat és a munka menetét. Az egyik legerősebb védelmi építmény. A 19. 
század elején falait először áttörték, majd lebontották (1830). Egy falmaradvány alapján 
korábban körívesként tartották számon. A toronyban és környékén az 1980-as években 
folyt régészeti kutatás (Bakay Kornél), ennek során tisztázódott a szintek, nyílások és 
lőrések helyzete. Tisztázatlan maradt azonban a valójában patkó íves torony előzménye 
(több egymásnak ellentmondó jelentés vált ismertté, ezekben fa előzmény is felmerült). 
Az 1980-as években falait jelentős mértékben megemelve állították helyre.

3. Rókafok-(Fuchzagel), Hohár-vagy Hóhér-bástya
(Védelem: 1 kerekes ágyú, 32 fős őrség)
A város északkeleti sarokpontján állt külső pozíciós toronyként. 1531-ben építette 

Sylvester kőműves mester. 1532-ben jelentősen megrongálódott. Az 1990-es évek köze-
péig a ma álló egykori Árvaház északkeleti saroktornyával azonosították. A feltételezés 
szerint az építész, Hefele Menyhért mind a városfalat, mind a Rókafok-bástyát felhasz-
nálta volna az épület átépítésekor. Az 1994. évben végzett komplex kutatás során (régész: 
László Csaba) kiderült, hogy egyáltalán nem használták fel a korábbi falakat, sőt azokat 
visszabontva, más irányban tűzték ki az épületet. A városfal eltérő irányban húzódott, 
korábbi mint maga a torony, pontos építési idejét pedig nem lehet meghatározni. 

4. Fürdős-torony (Padstübn, Badstube), Halász-kapu
(Védelem: 20 szakállas puska, 34 fős őrség)
A Rókafok-bástya és a Csigás-torony közötti hosszú keleti falszakasz középtáján 

épült az ostrom után utolsóként, 1551-ben. Építőmestere nem ismeretes. Formája az írott 
és képi forrásokban kerekként jelent meg. Először ajtót nyitottak rajta, majd 1836-ban 
teljesen lebontották. A harmadik évezred elejére úgy tűnt, hogy csak régészeti kutatással 
lehet lokalizálni. Egy újonnan előkerült levéltári forrás (a „Halász-ajtó” szélesítésével 
kapcsolatos ügyirat valamint a hozzá készült pontos felmérés és terv – Volner Sámuel 
munkája) alapján ma már pontosan behatárolható. A külső pozíciós, patkóíves torony a 
Bem utca középvonalában állt. Falai az utca két oldalán lévő házakban jelenleg is meg-
vannak (Bem u. 3., Várkör 37.).
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5. Molczer-torony (Molzerturn), később Csigás-, Czigány- vagy Börtön-torony
(Védelem: 1 kerekes ágyú, 9 szakállas puska, 44 fős őrség)
Az ostrom után, 1533-ban épült a ma is álló kerek, külső pozíciós torony. Építőmesterei 

Sylvester és Bernhart kőművesek voltak. A toronyban és környékén 1985-ben volt régé-
szeti feltárás (Bakay Kornél), de falkutatás még nem történt. A tornyot a Rókafok bástyá-
hoz hasonlóan itt is a már álló és szögben megtörő városfalhoz utólag építették hozzá. 

A keleti falszakasz két szélső tornya sok hasonlóságot mutat. Mindkettő építőmestere 
Sylvester mester volt. Mindkettőnél a már korábban ott álló és sarokban megtört falhoz 
építettek hozzá egy-egy szokatlanul vékony falú (145 cm), kerek, ágyú használatára is 
alkalmas tornyot. A vékony falvastagság arra utal, hogy erről a vizenyős oldalról kisebb 
tűzerőt vártak. Valószínű, hogy a Ferdinánd-korabeli, az egész várost átfogó védelmi 
rendszerben a tornyokat egységesen tervezték meg, azonos szerepet szántak nekik, s fel-
építésük gyors egymásutániságát is csak az ostrom akasztotta meg. 

7. Öregtorony, Öregbástya (Bastei), később Zwinger
(Védelem: 1 kerekes ágyú, 26 szakállas puska, 54 fős őrség)
A városfal délnyugati sarkán szinte teljes épségben áll a nagyméretű, sokszögű, há-

romszintes bástya, mely elhelyezkedésében, formájában és méretében is eltér az összes 
többitől. A vele szemben lévő, északnyugati oldalon épült várral együtt a legsebezhetőbb 
szakasz – a hegyoldalról jövő támadás – védelmét látta el, miközben a főútvonalat és a 
városkaput (Alsókapu) is biztosította. 

A keltezés kérdésében megoszlanak a vélemények. A kutatók egy része mint a legelső 
erődítések egyikét a 13–14. századra datálta, amit az exponált hely kiválasztása elfo-
gadhatóvá tenne, de nem a ma álló épületre. A kutatók másik csoportja a 15. századra 
keltezte. A sokszögű, külső pozíciós kiépítés, a falazatokkal együtt kialakított ágyúlő-
rések mind arra utalnak, hogy a ma álló épület a tűzfegyverek megjelenése után, talán a 
15. század második felében épülhetett. Sajnos rá vonatkozóan semmiféle írásos adattal 
nem rendelkezünk. A képi ábrázolásokon már a ma ismert kiépítés látható. Ezeken jól 
megfigyelhető az erősítésül később hozzáépített, ma is meglévő kettős falszoros (zwinger 
fal). A helyreállításhoz kapcsolódva 1962-ben a kutatónak (Holl Imrének) csak szondázó 
ásatásra volt módja. 

8. Újtorony (Neuthurn), más néven Sarkos-torony (Eckturm)
(Védelem: 10 fős őrség)
Az I. Ferdinánd-korabeli erődítési munkák sorában másodikként – 1532-ben, még az 

ostrom előtt – a Ny-i falszakasz erősítéséül az Öregbástya és a vár közé építették fel. A 
külső pozíciós, négyszögletes, eredetileg tető nélküli torony építési adatai ismertek. Az 
ostrom alatt jelentősen megrongálódott. Az 1960-as évek elején Holl Imre ásatása fel-
tárta a földszinti és emeleti lőréseket és a kettős városfalat (zwinger). Sajnos akkor több 
lehetőség nem volt. 

1. Felsőkapu (Oberes Stadttor), Ausztriai-kapu
(Védelem: 1 kerekes ágyú, 15 szakállas puska, 31 fős őrség)
A vár közelében, a városfal északi szakaszában, a Rájnis utca felső részében állt, 1836-

ban lebontották. Az ostrom alatt rendkívül megrongálódott kaputorony helyére csak 15 
évvel később építettek újat (1548–1549). Építőmesterei Anthon és Thomas kőművesek vol-
tak. Alakját az írott források kerekként említik (Rundthurm). A városfestményen nagy-
méretű nyomott, íves toronyként jelenik meg. Az előtte álló fa hidat a 18. század második 
felében cserélték ki téglából épített hídra. A torony lebontása után a városfal maradványait 
az épülő házakba foglalták bele, a kaputorony helyét azóta csak a megtört utcavonal jelzi.
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Az utcában az 1980-as évek elején folyt régészeti feltárás (Bakay Kornél). Ennek so-
rán az útburkolat alatt egy kőből épített, belső pozíciós, négyzetes torony került a felszín-
re, melynek fa előzménye is volt. A 80-as évek végén történt épületkutatások alkalmá-
val (Rájnis u. 11.) egy a városfalhoz kívülről csatlakozó nagyméretű patkóíves falazatot 
tártunk fel, amit a négyzetes torony elé húzott barbakánnak véltünk. Az ezredfordulón 
végzett további épületkutatás (Rájnis u. 12.), majd az újabb levéltári forrásfeltárás után 
kiderült, hogy itt valójában egy nagyméretű, külső pozíciós patkóíves kaputorony állt. 
(Karl Schubert fennmaradt pontos felmérési és átalakítási tervrajza még a lebontás előtt 
készült. Az alaprajzon jól mérhetők az ágyúállások, a külső kapu, a metszeten pedig a 
magassági méretek.) A pontos felmérési rajzzal és az álló épületekben végzett feltárások-
kal lokalizálni lehetett az É-i oldalon álló, Ausztria felé nyíló városkaput, mely valójában 
jelentékeny építmény volt.

6. Alsókapu (Unteres Stadttor)
(Védelem: 1 kerekes ágyú, 22 szakállas puska, 49 fős őrség)
A D-i városfalszakasz középtáján helyezkedett el. A város védműrendszerének leg-

fontosabb, a főútvonalat ellenőrző, valószínűleg a legkorábbi építménye volt. Konkrét 
említésével azonban csak a 16. század óta találkozunk a forrásokban. A 18. század elejére 
a vizesárok elmocsarasodott, majd feltöltődött. 1733-ban az Alsókapu előtt álló fa hidat 
téglaboltozatos hídra cserélték ki. Ettől kezdve azonban státusa megváltozott. 1880-ban 
bontották le, helyére 50 évvel később, az 1532. évi török ostrom emlékére építették fel 
a Hősök tornyát. Egykori zömök, lőrésekkel ellátott, többszintes épületét képi ábrázolá-

Kőszeg város védelemi rendszerének összefoglaló rajza
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sokról és fényképekről ismerjük. A városfestményen robosztus, középkori tömegű, de 
barokk formájú kaputoronyként látjuk. Ezen a pártázatos városfal előtt a Csigás-torony 
és az Alsókapu között még egy kőfal is megfigyelhető. Az Alsókapu előtt pedig egy íves 
árkádsoron álló, fedett építmény látható. Karl Schubert metszetén a mai Városház utca 
végén álló kis „házacska” érdemel figyelmet. Ugyanez az épület az 1860-as években ké-
szült fényképen még látható. Az építményt az Alsókapu-torony elé épített elővédművel 
azonosítjuk, melyről később a harmadik részben lesz szó.

Alsókapu helye és környéke a 20. század végéig lényegében érintetlen maradt. A 
rendelkezésre álló adatokból egy a városfalhoz kapcsolódó nagyméretű, de egyszerű 
négyzetes formájú kaputornyot ismerhetett a kutatás. A 90-es évek elején Bakay Kornél 
végzett először ásatást a helyszínen, ennek során egy az Alsókapuhoz nyaktaggal kap-
csolódó barbakánt tárt fel. A köríves barbakánt utólag építették hozzá a városfalhoz, 
falait a házakban több helyen is azonosítani lehetett (Városház u. 1., 2., 4.). Méretei a 
Felsőkapunál mért adatokkal (189 cm) lényegében megegyeztek. A 15–16. századi járó-
szint a mai utcaszint alatt 2 m mélyen volt, kapunyílása a DK-i szakaszon nyílt. A kutató 
a kő városfalat az első kaputoronnyal a 15. századra, a hozzá épített barbakánt az 1560-as 
évekre datálta. Sajnos a feltárásról eddig megjelent adatok igen ellentmondásosak és a 
datálással is problémák vannak.

A városkapu, a kulcsfontosságú hely védelme látható módon szintén nem volt jelen-
téktelen. Sőt, ezen a ponton további elővédművekkel erősítették azt meg. 

III. Ellenfalak, elővédmű

Az északnyugati sarokban álló vár körüli vizesárok ellenfala korábban is megvolt, 
nagyrészt ma is látható (Rájnis u. 11., Chernel u. 4.), de a D-i oldalon lévő ellenfal nem 
volt ismert. A történeti kutatás figyelt fel először rá (a Csigás-torony építőmesterei je-
lentősebb összegért húzták fel 1533-ban). Az Alsókapunál már utaltunk erre. Először 
a Fő tér 1. sz. lakóépület pincéjében, majd később máshol is (Várkör 59., 69., Fő tér 7.) 
azonosítani tudtunk egy, a városfallal nagyjából párhuzamosan húzódó 65-80 cm széles 
kőfalat, melynek távolsága a városfaltól néhol a 37 m-t is elérte. A 18. század második 
felében a még álló falakat a Fő téri házak alapozásához használták fel, ill. építették be. A 
2000-es évek elején a Fő tér 1. számú házban feltártuk az ellenfal és a hozzá szervesen 
kapcsolódó elővédmű lőrésekkel ellátott szakaszát. Az Alsókapunál említett építménnyel 
azonos, mely a 19. század utolsó harmadáig fennállt. 

2006-ban a Fő tér felújításához kapcsolódóan végeztünk Ilon Gáborral régészeti fel-
tárást a Városház utca torkolatában, az elővédmű további szakaszának kutatására. A falat 
az újkori építkezésekkel teljesen elpusztították. Ugyanakkor sikerült igazolni a városkapu 
előtti beépítettséget és feltárni annak – az alapítástól napjainkig terjedő – teljes rétegso-
rát. Eszerint a városkapu előtt az ostromig intenzív élet folyt a meg-megújított kemencék 
és járószintek tanúsága szerint. Az utolsó, 16. századi kemence szintje a mai járószinttől 
2 m-re volt. Az ostrom pusztulási rétege felett lévő vastag töltésréteg az 1533-ban épült 
lőréses elővédműhöz készült. Kapuja szintén nem maradt meg, de a hozzá vezető út egy 
szakasza igen. A 4 m széles, kő és fa szerkezetes út a mai járószinttől –120 cm mélyen, 
észak/északkelet-dél/délnyugat felé húzódott. Az út alatt egy eddig még nem tisztázott, 
minden bizonnyal a város erődítésrendszeréhez tartozó, az ostrom előtti időre keltezhető 
(15. századi?) kőfal került a felszínre. A fentiekből következik, hogy az Alsókapu, a bar-
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bakán, az ellenfal és az elővédmű (a lőréses fallal) a 16. század második felétől szerves 
egységben erős védelmet alkotott.

Összegzés

A bevezetőben feltett kérdésre visszatérve jelenleg azt válaszolhatjuk, hogy a fel-
menő falazatokban nem, de régészeti feltárással már tudjuk igazolni a városerődítés 
korai létét.

Időrendben legkorábbra, a 13–14. századra datálható a déli oldalon, az Alsókapu 
előtt feltárt cölöpszerkezetes árok. Feltárásával bizonyítást nyert a város korai kiépítése 
és annak – ha nem is kőfallal való – megerősítése. A 14–15. századra datálható első 
kőfalak ugyanide, a legexponáltabb helyen álló Alsókapu-toronyhoz és környezetéhez 
köthetők. Feltételezzük, hogy a másik kaputorony szintén még a 16. század előtt épült. A 
sokszögű Öregbástya építési idejét a 15. század második felénél korábbra, de sokkal ké-
sőbbre sem rakhatjuk. Az Alsókapu előtt feltárt, szintén a 15. századra keltezhető erőtel-
jes falazat rendeltetése még nem tisztázott. A többi torony építési idejét és a Felsőkapu 
átépítését mind a régészeti, mind pedig az írott források a 16. század középső harmadára 
keltezik. Az ostrom idején azonban még csak öt torony állt. A városkapu előtti barbakán 
és elővédmű az ellenfallal együtt már 1532 után, az ostrom tapasztalatainak figyelem-
bevételével készült. 

A városi emlékanyag kutatottsága igen heterogén és meg-megtorpanó, leginkább az 
adott beruházásokhoz kapcsolódó volt és ma is az. Míg korábban elsősorban a helyszíni 
feltárások domináltak (Öregbástya, Új-torony), addig az utóbbi években megnövekedett 
a levéltári kutatások szerepe (Felsőkapu-torony, Fürdős-torony). 

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a városi védműrendszer közel sem volt egysze-
rű. A tornyok formája és helyzete eltért a maitól, a vizes árkot a városfallal párhuzamosan 
húzódó ellenfal övezte, hozzá elővédmű kapcsolódott, s a kaputornyok egyike sem volt 
jelentéktelen építmény. 

a városi vár

A kőszegi vár kutatására és kisebb mértékű régészeti feltárására 1955–1963 között 
került sor. A falkutatás munkálatait tulajdonképpen mindvégig a helyreállítást tervező 
építészek (előbb Riedelmayer Gyula (VÁTI), majd 1958-tól Sedlmayr János (OMF) irá-
nyították, az akkori gyakorlatnak megfelelően, rendszerint kivitelezés közben. Menet 
közben ugyan egy művészettörténész, Gergelyffy András (OMF) is bekapcsolódott a 
nagyszabású programba, szerepe és kutatási módszerei azonban alapvetően különböz-
tek a mai kutatókétól. Az egyébként sok szempontból kiváló minőségű bemutatás során 
csupán az építészetileg és művészettörténeti vonatkozásban különleges részletek minél 
teljesebb láttatása jelentette a fő célt, a későbbi korok jellegtelennek vagy zavarónak 
ítélt maradványait azonban gondolkodás nélkül elbontották. Az 1777. évi nagy tűzvészt 
követően visszabontott és feltöltött északi szárny területén és néhány más, kisebb pon-
ton 1960–1962 között Holl Imre (MTA Régészeti Intézet) végzett szakszerű régészeti 
feltárásokat. Eredményeit 1992-ben önálló könyvben tette közzé. Az általunk ismerte-
tett régészeti és építéstörténeti megállapítások mindenekelőtt ebből a munkából, vala-
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mint Gergelyffy Andrásnak 
még az 1960-as években 
írott, kisebb tanulmányaiból 
indulnak ki. 

Az Óház-tetőn épült ko-
rábbi ún. felső várral ellen-
tétben az alsó vagy belső 
várat magában a városban, 
annak északnyugati sar-
kában Kőszegi Henrik bán 
emelte 1261–1276 között. 
Ehhez az építkezéshez tar-
tozott a körítőfalakon kívül 
a négy torony, melyek közül 
a várfal síkjából kiugró, rész-
ben önálló tömegű északke-
letinek, melynek korai voltát 
a régészeti kutatás igazolta, 
bizonyára meghatározó vé-
delmi szerepet szántak. 

Mindmáig tisztázatlan 
az a kérdés, hogy a keleti fal 
homorú íve valóban egy a 
korai középkorból származó, 
ismeretlen erődítmény ma 
már nem létező körítőfalához 
igazodott-e, vagy az ún. elő-
vár területe csupán egy hoz-
zá kapcsolódó előudvarként 
szolgált, ahogyan ez ma is 

nevében rejlik. Az a feltételezés azonban, miszerint az elővárat és a belső vár ágyútera-
szait egyaránt körülfogó, kisebb bástyákkal erősített terület magával a Kőszegen keresz-
tülfolyó Gyöngyös patakról elnevezett 13. századi várossal (Guns) lenne azonos, mely-
ben a keleti tornyok lakótoronyként álltak, inkább csak a fantazmagóriák körébe tartozik 
(Bakay Kornél régész, volt kőszegi múzeumigazgató véleménye). 

Az elővár 18. század végi épületeinél – különösen a homlokzatoknál – 2000–2001 
folyamán lehetőségünk nyílt falkutatásokat végezni, ásatásra ugyanakkor nem volt mód. 
Ennek alapján elmondható, hogy az elővár keleti oldalán a jelenlegi körítőfallal egy idő-
ben egy kapuépületet is emeltek. Az építőanyag azonossága és a falelválás hiánya egy-
értelművé teszi, hogy a körítőfal és a jelenlegi kapubejáró – az északi irányban mellette 
lévő helyiséggel együtt – közös elképzelés részei voltak, s így is épültek fel. Ez az időpont 
azonban nem lehet korábbi a 16. század elejénél, még valószínűbb azonban, hogy – talán 
egy korábbi fal helyén – akkor emelték, amikor az 1532. évi török ostrom után megerősí-
tették a város védműveit. 

A főúri alapítású belső vár körítőfalai a régészeti kutatás szerint már a 13. században 
létrejöttek. Egyelőre azonban nem tudjuk, álltak-e mellette szilárd anyagból emelt épüle-
tek. Az egyetlen régészetileg is megkutatott és a vár legkorábbi részének számító északi 

A vár építési periódusai (Holl Imre 1986 után)
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szárny ugyanis valamivel későbbinek bizonyult a mögötte húzódó, pártázatos terméskő 
falnál. Mivel azonban egy ilyen nagyszabású erődítményt nyilván nem öncélúan hoztak 
létre, az első, talán fából épült objektumok más pontokon keresendők. 

Az északi oldalon feltárt, önálló középső kaputoronnyal kiképzett, téglány alakú, 
emeletes palotát – egy datáló éremlelet, a történeti összefüggések valamint különböző 
csehországi, ausztriai és németországi analógiák alapján – a régészeti kutatás 1279–1290 
közé keltezi. Megjegyezzük, hogy a kaputorony helyzetéből – a maival ellentétben – in-
kább egy észak-déli közlekedési irányt lehetne feltételezni.

Szomorú tény, hogy a Kőszeget sújtó 1777. évi tűzvészt követően – udvari homlokzati 
falát kivéve, ami elé ekkor részben új, barokk szárnyat emeltek – a korai épületet teljesen 
lebontották. Ugyanígy eltüntették azt a csupán alapfalaiban ismert, az északkeleti torony 
előtti kis udvar és a lakóépület közé emelt, a keleti várfal ferde vonalát követő, hasonló 
korú, további helyiséget is. Míg kaputornyának boltozata, a hozzá tartozó fejezetek és a 
háromkaréjos motívumokból kialakított, csúcsíves mérműves ablakok részletformái még 
csak-csak elfogadhatók a 13. század legvégén, a palota külső falának egy másik megol-
dásával kapcsolatban a vélemények különböznek. Az emelet nyugati szakaszán külön-
leges homlokzatkiképzésű, fagerendás mennyezetű, bélelt lakószoba volt. A leginkább 
festett üvegablakokra emlékeztető, festett mérművekkel és talán az építtetőre vonatkozó 
feliratokkal gazdagított, változatos formájú lépcsőzetes tükrökben elhelyezett ún. kap-
csolt ablakcsoport – díszes kiképzését és kvalitását tekintve – a hazai emlékanyagban 
ma egyedülállónak tekinthető. Datálását tekintve azonban inkább azt a – betűtípus és 
a festés stílustörténeti vizsgálatán alapuló – művészettörténeti véleményt fogadjuk el, 
miszerint ez a homlokzati megoldás későbbre, a 14. század legvégére vagy a 15. század 
elejére tehető. 

Abban minden eddigi kutató egyetért, hogy a hosszan elnyúló, s úgy tűnik, hogy két 
tornyot is magába foglaló nyugati szárny – az 1392 óta Kőszegen birtokos Garai Miklós 
későbbi nádor és János új alapításaként – leginkább a 15. század első negyedében jött 
létre. Védelmi szempontból azt a már az északi palotán is megfigyelhető megoldást kö-
vette, hogy udvari földszintjén csupán résablakokat nyitott. Emeletének nyílásrendszerét 
a későbbi reneszánsz építkezés átalakította. 

Mivel a két torony legtöbb részletét soha senki sem vizsgálta, épp ezekről, a védelem 
szempontjából fontos objektumról tudunk a legkevesebbet. Ugyanez elmondható egyéb-
ként a délkeleti toronyról is. Velük kapcsolatban egyedül arra a szűkszavú megállapításra 
hagyatkozhatunk, hogy már a 13. századi, első periódusban elkészültek. A szerencsésen 
fennmaradt 1746. évi városfestmény a vár tekintetében – legalábbis egyelőre – értelmez-
hetetlen részleteket is mutat, annyi azonban bizonyos, hogy a mai állapottal ellentétben 
az északnyugati torony magasan kiemelkedett a tömegből, míg déli párjáról ugyanez 
nem mondható el. 

Régóta elhúzódó vitát jelent a vár építéstörténetében a nyugati szárny emeletén és 
padlásterében fennmaradt, festett reneszánsz homlokzatba illeszkedő, a nagy belmagas-
ságú reprezentatív terek bevilágítására szolgáló, kétszintes ablaksor pontos keltezése. A 
legvalószínűbbnek az látszik, hogy az építkezés Mátyás király 1483-as visszafoglalása 
után már megindult, de befejezésére majd csak a következő évtizedben került sor. A 
kőből készített, nagyméretű, két-és háromosztatú nyíláskeretek, továbbá a talán külső 
folyosó vagy lépcső segítségével megközelíthető bejárat kőkerete körül több rétegben is 
fennmaradt, késő gótikus-reneszánsz, majd késő reneszánsz stílusban festett vakolattöre-
dékek jelzik, hogy a díszes homlokzattal együtt a belső funkció is sokáig tovább élt.
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A középkori vár keleti oldalán a 15. század második felében új, emeletes szárny jött 
létre, amelynek fennmaradt néhány késő gótikus, keresztosztós emeleti ablaka is. Ez 
az épület rövidebb volt, mint ma, tulajdonképpen csak a középső szakaszt foglalta el. 
Ugyanerre az időre datálják az emeletes déli szárnyat is, amelyről – a délkeleti sarokban 
lévő lépcsőházzal együtt – valójában alig tudunk valamit. A két, egymásra merőleges 
tömb közötti szabad terület beépítését az emeleti falazatban fennmaradt és bemutatott 
reneszánsz nyíláskeret alapján a szakirodalom a 16. század elejére teszi. A legkésőbb a 
kapualj és a fölötte kialakított, árkádos emeleti szakasz készült el, amelyet jól datál a nyu-
gati homlokzaton 1616-os évszámmal (a Széchy család itteni birtoklásának kezdete) jelölt 
sgraffitós vakolatdíszítés. A már említett, 1777. évi tűzvész után nem csupán az északi 
szárnyat és az északnyugati tornyot bontották vissza, hanem különböző osztófalakkal új, 
boltozott belső terekkel és szintén boltozott udvari folyosókkal teljesen átformálták az 
épületegyüttes külső-belső képét. Ebből a már az Esterházy család itteni birtoklásához 
köthető periódusból – a középkori vár bemutatása érdekében – a műemléki helyreállítás 
csupán nagyon keveset őrzött meg számunkra. 
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FELD ISTVÁN

KŐSZEG-ÓHÁZ

A várostól északnyugatra húzódó Kőszegi-hegység főgerincének egyik jelentős, 609 
m magas kiemelkedésén, az Óház-tetőn találhatók Nyugat-Magyarország egyik legfigye-
lemreméltóbb, s ugyanakkor egyik legvitatottabb várának – ma részben a falaira épített 
új kilátóépítmény által takart – maradványai.

A hegycsúcs meredek oldalakkal letörő északi részén emelkedő sziklatömbön egy-
kor egy 20×12 m-es külső méretű, átlag 2 m-es falvastagságú toronyépület állt – ennek 
csekély falmaradványait, de elsősorban északi, vékonyabb osztófallal lerekesztett kes-
kenyebb részét használták fel az 1996-ban felavatott kilátó megépítéséhez. A szélesebb 
déli rész keleti oldalán egy 2 m belső átmérőjű, 11 m mélységű, kerek ciszterna talál-
ható. A torony déli falához ma egy félköríves alaprajzú építmény csatlakozik, mely 
azonban – a kilátó bejárataként – csak kis faltöredékek alapján került itt kiépítésre. 
Az épületet nyugat, kelet és észak felől csupán töredékesen fennmaradt külső falöv 
veszi körül, elsősorban az utóbbi oldalon alkotva egy szélesebb falszorost. Dél felé 
egy további, kisebb és alacsonyabb sziklatömb emelkedik, melyhez egy sziklába vá-
gott lépcső vezet fel az említett kilátóépülettől délre-délkeletre elterülő, várudvarként 
értelmezhető területről. Ez utóbbi sziklatömbön egy 8×7 m-es, két párhuzamos fal al-
kotta, négyzetes toronyépület csak részlegesen feltárt maradványai találhatók, középen 
egy sziklába vágott, téglalap alaprajzú aknával. Míg a nyugat felől kapcsolódó terület 
egykori építményei még ismeretlenek, kelet-északkelet felé a toronytól egy szögben 
többször megtörő, mintegy 40 m hosszú kőfal indul s enyészik el az északi sziklatömb 
mellett. A négyzetes toronytól illetve az utóbb említett kőfaltól délre egy U-alaprajzú, 
részben a sziklába vágott árok választja el a vár védett területét a hegy lankásabb déli-
délnyugati oldalától. Az árok keleti külső oldalán a kitermelt földből-kőből kialakított 
feltöltés húzódik.
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Kőszeg-Óház szintvonalas felmérése. 2006. évi állapot 
Nováki Gyula és Dénes József munkája,  

az utóbbi szerző megjelenés alatt álló megyei vármonográfiájából
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Bár az Óház és a városban emelt vár pontos elkülönítése az Árpád-kori okleveles 
anyagban nem mindig lehetséges, minden bizonnyal ezzel a hegyi várral azonosítható az 
a kőszegi erősség, melyet először a IV. Béla és II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg között 
folyt 1242. évi harcokkal kapcsolatban említenek az írott források. Építtetője nem ismert, 
de kétségtelen, hogy hamarosan a Kőszegi-család birtokába került. 1270-ben Kőszegi 
Henrik bizonyára ezt az erősséget is átengedte II. Ottokárnak, tőle 1271 után V. István 
foglaltatta vissza. Nem tudjuk, hogy ez a vár szerepel-e a Kőszegiek 1279. évi osztályle-
velében, ahogy nem bizonyítható 1289. évi ostroma sem. Az 1291. évi hainburgi békekö-
tés szerint ezt is le kellett volna rombolni, de kérdéses, ez volt-e az a vár, melyet 1296-ban 
foglaltatott el III. András. Később Károly Róbert szerezte meg a Kőszegiektől, ennek 
kapcsán említik meg 1327-ben először félreérthetetlenül a két kőszegi várat (Kethkuseg). 
1360-ban „purgraf auf den Oberen Guns” szerepel a forrásokban. 1392-ben mindkét vár a 
Garaiak birtokába került. 1441-ben I. Ulászló elkobozta tőlük, s guti Országh Mihálynak 
és Pálóci Simonnak adta. 1445-ben III. Frigyes foglalta el a várost, s valószínű, hogy leg-
később ezidőtájt került felhagyásra, illetve pusztulhatott el az Óház, melynek jellegzetes 
ismérve, hogy mindvégig közös tartozékai voltak a városi várral.

Már 1754-ban szervezett, bár eredménytelen kincskereső „ásatás” folyt a romok kö-
zött, majd 1893–1894-ben Wittinger Antal vezetésével nagyrészt fel is tárták a városi 
turistaegylet tagjai a hossznégyszögű alaprajzúnak meghatározott toronyépület marad-
ványait. E munkáról csak leírások maradtak fenn – még alaprajzi felmérés sem készült –,  
s az előkerült falakat részben meg is semmisítették az itt 1896-ban megépített (s már 
1917-ben össze is dőlt) kilátótorony emelése során, amikor a ciszternára is rábukkantak. 
Újabb ásatását Bakay Kornél végezte 1991 és 1996 között, de teljes feltárásra nem került 
sor, részben az anyagi eszközök elégtelensége, részben pedig amiatt, hogy ekkor is el-
sősorban a kilátóépítés szempontjai határozták meg a munkák jellegét. Így az építkezés 
„lendületében” géppel hordták el a keleti oldal feltöltését és talán a várfal egy részét 
is, de bizonyára ekkor került felszínre a toronyépítmény északi oldalán húzódó külső 
falszakasz is – az ásatásról beszámoló kötet alaprajzán ez ugyanis nincs feltüntetve. 
Lényegében félbemaradt a déli sziklatömb feltárása, s főként az északi nagy toronyépület 
ásatására koncentráltak. Itt ugyanakkor a 19. század végi munkák miatt rétegeket nem, 
csak bolygatott betöltést találtak, bár a sziklafelszín feletti bolygatatlan részekről is szó 
esik a megjelent beszámolóban Ez utóbbi azonban csupán igen vázlatos dokumentációt 
tartalmaz magáról az ásatásról, az erősség első szintvonalas felmérését is csak Dénes 
József és Nováki Gyula készítették el 2006-ban.

Az ásató már 1996-ban meghatározott műfajba nehezen besorolható kötetet szentelt 
az Óház kérdésének, melyben – a más műveiben is alkalmazott eljárásához hasonlóan – 
jelentős mennyiségű leletanyagot is bemutat, sajnos közelebbi lelőhely-meghatározás és 
beható elemzés nélkül. Műve terjedelmének jelentős részét történeti-logikai fejtegetések 
teszik ki, melyek végkövetkeztetéseként megfogalmazza azt az álláspontját, miszerint az 
itteni, általa feltételezett első, 9. századi kőtornyot „avar leszármazottak építették bajor-
frank irányítás mellett”. Míg a téglalap alaprajzú toronyépítmény korai keltezése vonat-
kozásában kevéssé meggyőzőek a formai elemekkel kapcsolatos felvetései, a bemutatott 
kerámiaanyag egy része esetében nem zárható ki a 13. század előtti eredet. Viszonylag 
korai – de természetesen korántsem 10–11. századi – építési időre utalhat maga az első 
építési periódusba sorolható torony alaprajzi formája is, a nyugatról szomszédos osztrák 
területekről ugyanis ismertek a 12. századból hasonló, ott a „festes Haus” tipológiai meg-
nevezéssel illetett többszintes, palotaszerű toronyépületek. Ezek néha belső osztással is 
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rendelkeztek – Bakay azon megfigyelése, hogy az Óház tornyának vékonyabb, ajtónyílást 
magába foglaló osztófala nem volt kötésben a főfalakkal, nem bír kronológiai jelentőség-
gel. A déli oldalon meghatározott – de néha már egy későbbi periódusból eredeztetett –  
félköríves „védőmű” lépcsőtoronyként való értelmezése, a visegrádi Alsóvár lakótornyá-
val való összevetése nem tűnik indokoltnak.

Az ásatás teljes feldolgozása és anyagának rendszeres közzététele – s emellett a feltá-
rás folytatása – nélkül aligha képzelhető el az eddig felvetődött kronológiai és topográfiai 
kérdések megnyugtató tisztázása. Ez vonatkozik a déli sziklatömb építményeire is, ahol 
a feltárt falak kaputoronyként való értelmezése logikusnak tűnik – bár kérdéses, hogy a 
sziklaárkon át vezető hídon érkező hogy jutott el innen az északi nagy toronyhoz –, de 
a sziklaakna pontos értékelése ( felvonóhíd szerkezetének csörlőkamrája?) még további 
elemzést igényel. Az ismert leletanyag összetétele és az előkerült érmek azonban nem 
mondanak ellent az erősség 15. századra feltételezett felhagyásának.

IRODALOM

Bakay Kornél: Castrum Kwszug. Kőszeg, 1996.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. I. Budapest, 1996. 350.
Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest, 1977. 156.

SKRIBA PÉTER

VELEM–SZENTVID ÁRPÁD-KORI VÁRA

A velemi Szentvid hegy folyamatos lakottsága illetve erődítése a késő bronzkortól 
figyelhető meg. Központja a fellegvár, a plató kísérőteraszával, alatta lakóteraszok sora 
húzódik. Velem-Szentvid jelentős kereskedelmi és kézműves centrum volt a késő kelta 
korig. A hegyen csak szórványos római jelenlét figyelhető meg, majd az 5. században egy 
temető létesült itt, melyből torzított koponyás sírok ismertek. A 9. században templom 
állt illetve valamiféle település helyezkedett el a hegyen (a kísérőteraszon egy ház ma-
radványai kerültek elő).

A 13. századi vár közvetlen előzménye egy annál jóval nagyobb alapterületű, fa föld 
sáncszerkezetes 11. századi földvár. A mai Szent Vid kápolna előtt, 1,5 méterrel ala-
csonyabb sziklanyelven helyezkedik el a félköríves szentélyzáródású 9. századi temp-
lom, annak kiszedett falain halad végig a kora Árpád-kori vár 2-2,2 m széles kettős, 
fapalánkok közé töltött köves, agyagos égett sánca. A földsáncba ásták bele a korai kő 
várfalat.

A vár egy DK-Ény irányú platón helyezkedik el, a Kőszegi hegység vonulatához 
egyetlen földnyelv köti, tengerszint feletti magassága 586 m. Erődítései a plató lejtőjének 
peremén húzódtak. A sziklanyelven az erődítés DK-i részén egy 3,6-3,7 m belső átmérőjű 
torony került elő, kétperiódusú padlóval; ehhez szorosan hozzáépült egy elliptikus alakú, 
2 m falvastagságú későbbi torony. A plató felszínén, elsősorban az É-i és Ny-i részen 
nyomon követhető a várfalak néhány szakasza, az ÉNy-i zárófal mellett egy nagymé-
retű, nyolcszögletes öregtorony maradványai, a várfaltól 30 méterre pedig várárok és 
híd figyelhető meg. A falakkal és árokkal határolt belső vár területe 2200 négyzetméter, 
melyhez hozzátartozott az ÉNy-i várfal és a várárok közötti 750 négyzetméternyi terület 
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illetve az őskori fellegvár kísérőterasza is. Itt az elővárban 13. századi útfelület illetve 
további kőfal-maradványok figyelhetők meg.

Az Árpád kori kápolna a mai templom egyes részleteiben kimutatható: a torony il-
letve a hozzá tartozó DK-i homlokzati falszakasz; a mai szentély feletti tetőszék eltérő 
lefedése is egy korábbi, keletelt templomra utal. A templom alaprajzára némi támpontot 
ad az 1857 évi kataszteri felmérés térképe.

Szentvid vára a forrásokban 1270-től szerepel, amikor ura, Kőszegi Henrik átadta  
II. Ottokár cseh királynak. 1271-ben a várat V. István visszafoglalta, más, Ottokár kezé-
re jutott várakkal együtt, 1273-ban azonban újra cseh kézre került. 1279-ben, Kőszegi 
Henrik fiainak osztozkodásakor Szentvid Miklós fiáé lesz. 1283–1284-ben IV. László 
sikertelenül ostromolta a várat. 1288-ban Wel nevű várnagya szerepel. 1289-ben Albert 
osztrák herceg foglalja el és rabolja ki a Kőszegi család ellenében. 1291-ben III. András 
és Albert osztrák herceg békéje nyomán más, kisebb várakkal együtt Szentvid lerombo-

Velem–Szentvid, helyszínrajz
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lásáról is döntöttek, ami azonban csak részben történhetett meg. Egy 1374-es felsorolás 
szerint a vár tartozékait Rohonc várához csatolták.

A várban történt késő középkori tereprendezésre a 13. századi járószinten néhány he-
lyen megfigyelt 15–16. századi planírozás utal. Részben a 13. századi toronyba ásva ebbe 
a periódusba keltezhető egy patkóalakú téglakemence valamint a kísérőterasz egy másik 
kemencéje illetve a fellegvár közvetlen környékének olyan létesítményei, mint a halastó, 
egy téglából épült őrház (?) illetve a várba vezető vízvezeték.

IRODALOM

Fekete Mária: Adatok Velem–Szentvid középkori történetéhez (A lelőhely régészeti ku-
tatásának 100. évében). In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor 
emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, 1996. 53–69.

Velem–Szentvid, a vár déli végének ásatási alaprajza (Fekete 1996 után)
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FELD ISTVÁN

PINKAÓVÁR (BuRG, AuSZTRIA)

Szombathelytől nyugatra, közvetlenül a magyar határ mellett, a Pinka egy jellegzetes 
S-kanyarulatában található az egykori Magyar Királyság – s ma Burgenland, sőt egész 
Ausztria – egyik leglátványosabb, egykor legalább négy részre tagolódó korai erődít-
mény-együttese. A közel 600 m hosszúságú, észak felé enyhén ereszkedve kiszélesedő, 
átlag 270 m magasságú, délen alig 70, északon azonban már közel 250 m széles dombvo-
nulat ideális lehetőségeket biztosított az erődítésre. A legkevésbé a nagykiterjedésű észa-
ki „elővár” (Vorburg) ismert, közel négyszögű, nagyrészt körben magas sáncvonulattal 
övezett területét már részben elfoglalták a település házai. Mélyebb – ma már ugyancsak 
beépült – árok választja el a délre elterülő, mintegy 120×150 méteres „középső vártól” 
(Mittelwerk), melyet nyugat és kelet felől már a Pinka meredek lejtői védtek. Ez utób-
bi északnyugati részén áll a románkori eredetű Szent András templom, itt, továbbá az 
északi és keleti részen különösen jó állapotban maradt meg a sánc. A tovább dél felé 
található – a folyó által szabályos U-alakban övezett – következő várrész, melyet számos 
árok- és sáncvonulat további kisebb részre tagol. Északkeleten egy kisméretű, négyzetes 
torony maradványai találhatók egy délről is árokkal védett kiemelkedésen, míg a gerinc 
legmagasabb, déli részét (Rükzugswerk) egy kettős árokkal-sánccal övezett kerek torony 
foglalja el. Az utóbbival szemben, már a Pinka keleti oldalán egykor egy további, a me-
redek nyugati oldal kivételével ugyancsak árokkal-földfeltöltéssel védett erődítmény állt 
(Brückenkopf), mely azonban az újabb korban az itt működő kőbánya áldozatául esett.

Az okleveles források tanúsága szerint 1244-ben IV.Béla az Óvár nevű falut, ahol már 
a régi idők óta egy vár állt – locum illum, qui dicitur Ovwar, ubi antiquitus castrum fuis-
se dicebatur –, a Csém-nemzetségnek adományozta várépítési kötelezettséggel. Későbbi 
birtokosai is a nemzetségből származó Óváriak (Szarvaskendiek, Sibrikek). 1379-ben 
Hollókő néven említenek itt egy várhelyet (locus castri). A 15. század elején castrum, 
1443-tól castellum megnevezéssel tűnik fel. Engel Pál szerint pusztulása III. Frigyes ve-
zére, Giskra János 1445. évi ostromával hozható kapcsolatba. Tartozékait később két-
ségtelenül a Baumkircherek szalónaki uradalmához csatolták, de magát a kastélyt még 
1513-ban is említik.

Régészeti kutatásra eddig az északi várrészben nem került sor, jelentősebb próbaása-
tás is csak a „középső várban” folyt, itt 1952-ben H. Mitscha-Märheim, A. Ohrenberger, 
B. Saria több helyen átvágták a sáncot és ennek során a neolitikumtól a középkorig fo-
lyamatos lakottságot állapítottak meg. A minden bizonnyal bronzkori eredetű, eredetileg 
is többrészes erődítmény védővonalát megfigyeléseik szerint később egy faszerkezetű 
sánccal erősítették meg. Bár ennek részleges kiégetettségét még nem ismerték fel, ko-
rát a 9–10. századra helyezték. Megállapításaik szerint a 13. század elején vastag kőfal 
beépítésével fokozták védelmi szerepét. Eredményeikről 1954-ben a „Burgenländische 
Forschungen” egy külön, a pinkaóvári erődítésekkel foglalkozó kötetében tették közzé 
előzetes jelentést, de e munka terjedelmének legnagyobb részét Karl Ulbrich topográfiai, 
valamint Alfred Ratz – részben ugyan ma már túlhaladott – kiterjedt történeti és vár-
építészeti fejtegetései teszik ki. E kötet számára az egész erődítés-együttesről részletes 
geodéziai felmérés készült, mely azonban az ásatás szelvényeit nem tüntette fel.

1983-ban ugyancsak a „középső várban”, annak keleti szélén Karl Kaus egy 1 m 
széles, szárazon rakott kőfalat dokumentált, melyet kerámialeletek – így egy bordázott 
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peremű edény töredéke – véleménye szerint a 9. század végére – 10. század elejére kel-
teznek. Az erődítmények őskori és főként középkori topográfiájának valamint építés-
történetének megbízható felvázolása a kutatás mai állásánál még aligha lehetséges. De 
az eddig felmerült hipotézisek ellenőrzése – Bulcsú vezér központjának ide való loka-

Pinkaóvár (Burg, Ausztria) erődítményegyüttesének 1951. évi felmérése 
(K. Ulbrich és A. Ratz 1954 nyomán)
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lizálása, a középkori sáncvár határvédelmi szerepe, a Pinka keleti oldalán állt erősség 
azonosítása az 1244-ben említett „Tobolyvárral” vagy az északi várrész „Hollókőként” 
való értelmezése, a castellum elhelyezkedése – ugyancsak további (elsősorban régészeti) 
vizsgálatokat igényel.

IRODALOM: 

Karl Ulbrich – Alfred Ratz: Die Wehranlagen von Burg. Eine topographische, histo-
rische und burgenkundliche Untersuchung. Burgenländische Forschungen, Heft 25. 
Eisenstadt, 1954.
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Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. I. Budapest, 1996. 387.
Koppány Tibor: A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999. 189.
Kiss Gábor: Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Szombathely, 2000. 11., 279.

FELD ISTVÁN

A JÁKI FÖLDESÚRI LAKÓHELY

A településtől délre húzódó dombvonulat északnyugati részén, alig több mint 50 mé-
terre a közismert késő román bencés apátsági templomtól, egyedülálló építészeti emlékek 
maradványait tárta fel 1992–1993-ban Valter Ilona. A jáki épületegyüttest már több éve 
kutató régész – miután igazolódott, hogy a bazilika előtt álló Szent Jakab kápolna egy 
korábbi, talán már a 11. században emelt rotunda maradványaira épült rá – helyreállí-
tását megelőzően ásatást végzett az itt álló barokk apáti házban és annak környékén is. 
Ennek során az épület belsejében – annak tengelyétől eltérően, ugyanakkor lényegében 
megegyezően az említett rotunda tengelyével – egy, mintegy 15 m hosszú és 6 m széles, 
1,5 m-es falvastagságú téglaépület változó magasságban megmaradt (alap)falrészleteire 
bukkant, melynek délnyugati záródását a barokk pince építése során megsemmisítették. 
A feltehetően csupán egyetlen térből álló épület egykor akár emeletes is lehetett – bejá-
rata a déli oldalon volt valószínűsíthető. Az ásatási megfigyelések és a leletanyag alapján 
kutatója építését a 12. század elejére helyezte, továbbá megállapította, hogy 1200 körül 
átépítették, belső padlószintjét megemelték, majd hamarosan el is bontották. 

Közvetlenül keleti fala mellé ugyanis egy 7×7 m külső méretű, sarkain átlósan, falai 
közepén derékszögben álló támpillérekkel erősített, 1,7-1,8 m-es falvastagságú, kőalapo-
záson ugyancsak téglából épített újabb épületet emeltek – mégpedig úgy, hogy a nyugati 
középső támpillér ráépült a korábbi ház visszabontott falára. Az így már az apáti házon 
kívül elhelyezkedő építményt – mely egyértelműen többszintes toronyként volt értelmez-
hető – a feltárt alapfalak modern felfalazásával be is lehetett mutatni, míg a korábbi épü-
let kiterjedése csak a múzeumként helyreállított épület belsejében kerülhetett jelölésre.

Ják az Árpád-kori birtokos nemzetség névadójaként már igen korán birtokközpont-
ként szolgálhatott, s így Valter Ilona jogosan tételezte fel, hogy a plébániatemplomként 
funkcionáló korai körtemplom közelében, a domboldal déli részén elterülő faluban akár 
egy fából készült földesúri lakóház is állhatott a 11. században. Ezt válthatta fel azután a 
feltárt, téglalap alaprajzú téglaépület, melyre a kutató a palatium megnevezés használatát 
javasolta. Itt lakhatott a nemzetség tagjai közül az 1221 előtt élt Jován vagy Iván, s talán 



156 Várak Vas megyében

ismeretlen nevű apja is. Az épület(maradvány) jelentősége abban áll, hogy ilyen korai 
földesúri lakóházat még alig ismerünk az országból.

Ez azonban ugyanígy vonatkozik az azt felváltó második épületre is, melynek építé-
sét az ásató régész a bencés apátság alapítójához, Jován fiához, az írott forrásokból 1215 
és 1244 között ismert Jáki Nagy Mártonhoz, zalai és vasi ispánhoz kötötte. Méretei és 
főként alaprajza alapján jogosan nevezhető lakótoronynak, kérdés azonban, hogy tekint-
hetjük-e egyúttal erődített épületnek, netalán várnak? Árok, palánk, kerítés, körítőfal 
vagy más erődítés ugyanis nem került elő, bár a közzétett dokumentáció szerint csak az 
apáti ház szűkebb környezetében került sor teljes feltárásra. Az északi oldalon ugyanak-
kor alig lett volna hely erődítésre, nyugaton a korábbi épület maradványait nem vágta át 
árok. Kelet felé, a rotunda, majd a mai Szent Jakab kápolna előtt csak egy természetes 
vízmosás húzódott.

A jáki templomdomb helyszínrajza a templomokkal és a földesúri lakóhellyel 
(Valter 2004. után)
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Természetesen valószínűsíthető egy minimális kerítettség úgy az udvarháznak, 
curiának is nevezhető korai téglaépület, mint Márton ispán feltételezhető lakóhelye körül 
s ezen belül gazdasági épületekre is gondolhatunk. Az utóbbi esetben azonban nem kell 
feltétlenül a topográfiai helyzetüket vagy feltárt külső védővonalaikat tekintve egyértel-
műen várnak tartható, egyszerűbb, többségükben 13. századi erősségekre (az elterjedt 
nem túl szerencsés, sőt történelmietlen terminológia szerint kisvárakra/kis várakra) gon-
dolnunk, melyek toronyméretei általában 10×10 m körül mozognak. Ismereteink jelen-
legi fokán ugyanis még nem zárható ki, hogy a településeken belül, kegyúri templomok 
közelében is állhattak toronyként megjelenő, azonban nem különösen erődített, inkább 
udvarháznak tartható többszintes földesúri lakóhelyek. A terminológiának ugyanakkor 
nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani, ahogy persze sokszor a formai egyezé-
seknek sem – a szabadbattyáni Kula-torony, a jáki épülettel való feltűnő alaprajzi hason-
lósága ellenére csak a 16. században épülhetett.

A jáki földesúri lakóhely története a nemzetség itteni ágának 13. század végi kiha-
lását követő időszakból nem ismert. Maradványait legkésőbb az apáti ház 1780 körüli 
építésekor bonthatták el.
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KOPPÁNY ANDRÁS – MENTÉNYI KLÁRA

A KÖRMENDI BATTHYÁNY-KASTÉLY

A jelenleg elsősorban késő barokk–klasszicista megjelenésű kastélyegyüttes és a törté-
netileg hozzá csatlakozó, nagy kiterjedésű angolpark számtalan perióduson keresztül ala-
kult olyanná, amilyennek ma ismerjük. A késő középkorban emelt, négy saroktornyos fő-
épületben a 15–20. század elejéig szinte folyamatosan építkeztek, de a 18. századi barokk 
melléképületeket – különböző mértékben – szintén több ízben átalakították. Ebből kö-
vetkezik, hogy legtöbbször más-más korszakból fennmaradt részletekkel, téregységekkel, 
eltérő szintekkel és tegyük hozzá: építészi gondolkodással találja magát szemben a kutató. 
Természetes tehát, hogy a helyszíni falkutató és régészeti feltáró munka során előkerülő, 
sokszor csupán véletlenszerűen fennmaradt töredék elemek értelmezéséhez a különböző 
gyűjteményekben őrzött képi és írott forrásanyag feldolgozása is nélkülözhetetlen.

A 2003–2004-ben végzett, sajnálatos módon egyelőre szünetelő kutatás elsődleges 
célja az volt, hogy minél gazdagabb ismeretanyagra támaszkodva képes legyen támpon-
tokat nyújtani nem csupán egy építészeti helyreállításhoz, hanem egy olyan gondola-
ti-szellemi megújuláshoz is, amely a gondos megőrzés mellett a műemlék tudományos 
megismerése által a mai igényeknek megfelelően, árnyaltan fogalmazza meg a hajdani 
uradalmi központ hasznosítási lehetőségeit.

Sajnálatos tény, hogy az egykor különlegesen gazdag berendezés a II. világháború alatt, 
az épület belső terei pedig stukkó- és festett díszítéseikkel, egykori padlóikkal és nyílás-
záróikkal együtt az 1960-as évek felújítása során jórészt megsemmisültek. Egyelőre a ré-
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gészeti feltárást, a falazatok különböző periódusainak, valamint a több ízben átalakított, 
festett, faragott részletek tudományos kutatását – elsősorban pénzügyi nehézségek miatt 
– csupán kis részben tudtuk elvégezni. Az együtteshez a főépületen kívül a növényházak, 
a déli őrségépületek, az istállómesteri és a másik uradalmi lakás, az istálló és a kocsiszín, 
a két nagyobb melléképület: a nyugati lovarda és a keleti levéltár tartozik. Távolabbról ide 
kapcsolódik még a parkban álló 19. század végi vadászház, az északi kerítésfal mellett álló 
épületek, a keleti növényház mellett létesült későbbi istálló és a kertet övező falak.

A főépület saroktornyai, valamint a déli oldal kivételével körítőfalai is középkori ere-
detűek, és a II. emelet magasságáig állnak. Először az egyemeletes nyugati lakóépület 
épült meg a 15. század folyamán. Ehhez csatlakozott – eltérő járószintekkel és belső ma-
gasságokkal – a 16–17. században többször módosított északi és keleti szárny. Javarészt 
még feltáratlan pincéik mélysége szintén változó volt. A déli szárny elődje a jelenlegitől 

A körmendi kastély építési periódusai
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kissé eltérő alaprajzzal bírt. Lebontott helyén a mai épületrész csupán a 18. században 
jött létre, s készült el itt a nagy barokk kiépítés kastélyának főhomlokzata. Korábban a 
fő tengely a kelet-nyugati volt, itt helyezkedett el a később lebontott nyugati kaputorony, 
keleten pedig a park középvonalában álló obeliszkre néző ún. Sala Terrena. Az északnyu-
gati saroktorony kápolnája barokk eredetű, mint ahogyan a teljes II. emelet reprezentatív 
lakószintje is. Az északi szárny belső folyosója az itt található lépcsőházzal együtt a 19. 
század elején épült. A timpanonos lezárású, oszlopos portikusz a 19. század közepé-
ről származik. A jelenlegi ablakok kialakítása szintén 19. századi. A II. emelet egykori 
stukkódíszei – a kápolnával és a nagyteremmel együtt – a 20. század első évtizedeiben, 
Batthyány-Strattmann László által készíttetett, neobarokk díszítések voltak, amelyek egy 
általa újonnan kialakított lakószint kialakításához tartoztak. 

Az északi kapu két oldalán álló objektumok eredetileg a kastélyparkhoz tartozó nö-
vényházak (Orangerie) voltak. A ma álló, klasszicista utcai homlokzattal rendelkező épü-
letek Franz Vojta tervei alapján – lebontott barokk előzményeken – 1802–1803-ban jöttek 
létre. Külső hasonlóságuk ellenére ma is álló utcai frontjuk más-más funkcióval bírt, 
mert míg a keleti oldalon a mindenkori kertész(ek) alápincézett lakóháza volt, nyugaton 
egy kisebb pince fölött kávéház kapott helyet. Egymás tükörképeiként a keleti illetve a 
nyugati oldalon egy-egy kisebb emeleti szakasszal is rendelkeztek, amelyek (különö-
sen a keleti lakószobák) értékes és megőrzendő kifestést hordoznak. Az akkor még nem 
utca, hanem a belső majorság felé néző homlokzatok magas attikafal mögé rejtették a 
valóságos emeleti tereket illetve az udvarokat. Mindkét épület előtt hozzá közvetlenül 
kapcsolódó, egy légterű, magas és különböző módon fűthető, fa szerkezetű üvegház állt, 
amely meghatározta az észak-déli fő tengelybe eső, kastély felőli képüket. A 19. század 
végén, az 1880-as években ezeket lebontották, a korábbi csatlakozó pontokon új kerítés-
falat emeltek, s ezzel párhuzamosan építették fel a barokkos megjelenésű északi kaput is. 
A keleti belső terekben rekonstrukcióra méltó 20. század eleji díszítőfestések készültek. 

A déli bejárat két oldalán található, egykori őrségépületek hátsó, alápincézett szaka-
szukban ma is őrzik kisebb, barokk előzményeiket, amelyek értékes – és részben bemu-
tatható – külső festés maradványait hordozzák. Egykor ároktetővel fedték őket, befelé 
nyíló, klasszicista oszlopos tornácuk fennmaradt.

A keleti istállómesteri lak a 18. századi nagy barokk kiépítés idején a közvetlenül a 
főépület előtt kialakított istállóhoz és a kocsiszínhez teljesen hasonló tömegű és megjele-
nésű, földszintes épület volt. Erre a 19. század közepe táján építettek emeletet, viszont a 
mai tetőszerkezet a felmagasított párkányokkal már a 19. század végéről származik.

A régészeti feltárást és a falkutatást 2003 óta az Állami Műemlékhelyreállítási 
Központ munkatársai: Koppány András, Thúry László és Forgács Zita régészek, Simon 
Anna, Mentényi Klára és Borossay Katalin (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) művé-
szettörténészek, valamint Lángi József és Novák Judit restaurátorok végzik.

FELD ISTVÁN

DÖRÖSKE-KASTÉLY

Körmend és Vasvár között, a Rábától illetve a Herpenyőtől délre húzódó Hegyhát 
dombvidékén elterülő falu erődítményét a megye földrajzi neveit feldolgozó kötet alap-
ján Dénes József fedezte fel és Hideg Attila mérte fel az 1990-es évek első felében. 
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A Fő utca 6. számú magántelken található „Kastély” egy igen meredek lejtőkkel ha-
tárolt domb északi sarkán helyezkedik el, három oldalról szinte támadhatatlan volt, 
dél felől kétszeres szárazárok védte illetve választotta el a domb további részétől. Az 
alig 12x12 m-es kiterjedésű platón már csupán téglatöredékek utaltak az egykor itt 
állt (torony?)épületre, további építményt a két déli árok közötti kiszélesedő területen 
tételezett fel kutatója.

Dénes József a tőle 400 m-re álló, Árpád-korinak tartott templom hasonló tégla-
anyaga alapján építését az 1200 körüli időszakra helyezte, a magyarországi középko-
ri kastélyokat feldolgozó Koppány Tibor viszont úgy vélte, a 15. század közepe előtt 
emeltette birtokközpontjaként a mintegy húsz, környékbeli falu részeit birtokló nádas-
di Darabos család. Mindenesetre V. László 1453. évi új adományáról szóló oklevélben 
egy locus castelli szerepel, sőt, ennek 17. századi átirata szerint ekkor „cum castro 
Dereske” kapták a Darabosok. 1471-ben álló castellumként említik a családi osztozko-
dásról fennmaradt oklevélben, birtokosa, Darabos László németújvári várnagya volt. 
Koppány Tibor véleménye szerint Habsburg Miksa 1490. évi hadjárata során pusztul-
hatott el, Dénes József viszont még 16. századi használatáról is tud. Építéstörténetét 
csak régészeti feltárása tisztázhatja.
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A döröskei „Kastély” felmérése (Dénes 1995. után)
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KISS GÁBOR – ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS

VasVár

a) A várossá fejlődés folyamata a 10–13. században 

Vasvár várossá fejlődésének folyamatát szemléletesen ábrázolják a település 10–13. 
századi topográfiai változásai. Ezek a mozzanatok a következőképpen rekonstruálhatók: 

1.) 955–1000. A magyar fejedelemség 955 utáni, nyugat felől való védekezési poli-
tikája jegyében ekkor építették ki a dunántúli gyepűrendszert. Ennek belső vonala, a 
„római sánc” volt, amely egy fontos – az ország szívéből Itáliába vezető – távolsági 
utat (Katonák útja) zárt le. A Rába-völgyhöz itt csatlakozó sánc és tartozékainak (vá-
roskapu, halastavak) felépítése alapvetően meghatározta a későbbi település alaprajzát. 
E természetes és mesterséges gyepűakadályok ellenőrzésére, azzal szerves egységben, 
már ebben az időben felépítették a sáncvárat (a későbbi ispáni várat) a stratégiailag arra 
legalkalmasabb magaslaton. Ennek védelmét a gyepűrendszer egészéhez hasonlóan az 
őrök látták el.

2.) 1000–1118. A magyar államalapítás idején a már álló sáncvárat (ettől fogva ispá-
ni vár) Szent István (997–1038) Vas vármegye központjául jelölte ki. A határvármegye 
központjának hely kiválasztását elsősorban az Itáliába vezető távolsági út (Katonák útja) 
és az annak ellenőrzését szolgáló gyepűlétesítmények helye, másodsorban pedig a helyi 
utak csomópontja befolyásolta. A korabeli megyeközpontokra jellemző objektumok he-
lyét a topográfiai lehetőségekhez igazodva határozták meg. A főesperesi templom (Szűz 
Mária-templom) itt a királyi birtokban lévő ispáni vár belsejében épült fel. A várnépek 
plébániatemploma (Szent Mihály-templom) a körülötte lévő sírkerttel a medence egy má-
sik dombnyelvére került. A vár és a plébániatemplom között vezető út mellett alakult ki a 
várnépeknek otthont adó váralja-település egy nagyobb piactérrel. 

3.) 1118–1242. 1118-ban egy osztrák hadjárat alkalmával nagyobb pusztulás érte az 
ispáni várat és a települést. Ennek eredményeképpen topográfiai változások játszódtak le. 
A vasvári társaskáptalan ugyanis a 12. század közepén történt megalapításakor – nyilván 
a várban lévő főesperesi Szűz Mária-templom rossz állapota miatt – a Szent Mihály-plébá-
niatemplomot kapta meg. Emiatt a plébánia működése és temetkezés a vár területén folyt 
tovább. A káptalan első jelentősebb – Vasvár területéből kihasított – birtokadományát III. 
Béla királytól (1172–1192) kapta. Ezen adomány és az ebből származó jövedelmek tették 
lehetővé a káptalan számára az új templom és a monostor felépítését, valamikor a 12. 
század végén. 1217-ben már földművelő vendégnépei is ennek környékén laktak, ami ma-
gában hordozta egy külön település létrejöttének lehetőségét. Vasvár az 1240-es évekre az 
átmenő forgalom vámolásából és a környék vastermeléséből gazdaságilag megerősödött 
és elindult a városiasodás útján. Ezt a folyamatot szemléletesen jelzi, hogy ebben az idő-
ben Szent Domonkos kolduló szerzetesrendje királyi támogatással elhatározta, rendházat 
épít itt. Ennek valóra váltására aztán csak az 1250–1260-as években került sor. További 
jelentős változás, hogy a korábbi gyepűvonal („római sánc”) szerepe lassan megszűnt és a 
továbbiakban már csak mint terepalakulat befolyásolta a kialakuló birtokhatárokat.

4.) 1242–1294. Noha úgy hitték, hogy a vasvári ispáni vár képes lesz ellenállni a tatá-
roknak, 1242-ben mind a vár, mind a váralja-település elpusztult. Előbbit már újjá sem 
építették (a benne álló Szűz Mária-templom ezt követően hosszú ideig romos), az utób- 
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bi területét pedig 1254 előtt a 
társaskáptalan szerezte meg 
magának. Ebből és a monos-
tor alatti településből lett a ké-
sőbbiekben Szentmihályfalva. 
(Ez a fordulat indítja el a 13. 
század folyamán a települést 
a feldarabolódás útján.) Még 
ugyancsak IV. Béla (1235–
1270) idején egy másik vas-
vári birtokrész is magánkézre 
jutott. Ez a későbbi – első tu-
lajdonosa, a birtokán erődített 
kúriát építő Sechtinus után 
Zsidóföldé-nek nevezett –  
terület, amelyet 1276 után a 
Kőszegi család telepített be 
vendégnépekkel. 1294-ben ez 
a terület is a társaskáptalan 
tulajdonába került. A kiala-
kult harmadik rész királyi 
tulajdonban maradt. Ennek 
az addig beépítetlen terület-
nek a benépesítéséhez szin-
tén vendégnépeket hoztak, 
akik 1276-ban már itt laktak. 
A Kőszegiek és a király küz-
delme során az 1270-es évek-
ben háborús pusztulásokat 
szenvedett településüknek 
1279-ben IV. (Kun) László 
(1272–1290) adott kiváltsá-
got. Ez alapján Vasvár ezen 
részét a későbbiekben királyi 
városnak nevezték. 

b) Vasvár középkori topográfiája

A domonkosok Szent Kereszt-temploma és kolostora

a Szent Domonkos-rendi szerzetesek vasvári kolostorát a rendi hagyomány szerint 
IV. Béla alapította. Erre, lehet, hogy már a tatárjárást megelőzően sor került, hiszen a hely 
egy Itáliába vezető fontos út – a Katonák útja – közelében feküdt. A domonkosok megte-
lepedése a korabeli település városiasodását és gazdasági erejét is jelzi, hiszen lakossága 
ekkor már képes volt a koldulásból élő szerzetesek eltartására. A vasvári domonkosok 
első említése 1254-ből való, amikor a király kert létesítése céljából birtokcsere útján egy 

A későbbi Vasvár területe a 10. század második felének 
határvédelemi rendszerében.  

(Tervezte: Kiss Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs,  
rajzolta: Kiss Gábor) 

1.) „Római sánc”; 2.) Felduzzasztott patak völgye, (a későbbi 
halastavak helye); 3.) Gyepűkapu (a későbbi városkapu);  

4.) Sáncvár (a későbbi ispáni sáncvár).
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földdarabot ajándékozott a kolostornak. Ebből az adományból tűnik ki, hogy a kertet (és 
korábban a kolostor területét is) ekkor a vasvári káptalan birtokában lévő váralja-telepü-
lés területéből szakították ki. Maga a váralja település szélén álló rendház az 1250–1260-
as években épült fel. A Szent Kereszt tiszteletére szentelt temploma nagyméretű, egyha-
jós, nyitott fedélszékes, késő román stílusú épület volt. Bélletes kapuja észak felől nyílt, 
négyzet alakú, keresztboltozatos, falfestményekkel díszített szentélyét a hajótól szentély-
rekesztő építmény (ún. lettner) választotta el. Tornya a koldulórendi szabályoknak meg-
felelően a szentély mellett (ebben az esetben annak északi oldalán) kapott helyet. Mivel a 
templom a megyeszékhelyen állt, rossz idő esetén – annak nagy méreteiből következően 
– valószínűleg itt tarthatták a megyegyűléseket. A templom déli oldalán épült fel a rend-
ház négyzet alaprajzú, kétszintes épülete. A később (a török időkben) elpusztult keleti 
szárnyban kaphatott helyet a sekrestye mellett, pl. a káptalanterem. A déli épületszárny 
földszintjén a konyha mellett raktárak sorakoztak, emeletén többek közt lakószobák vol-
tak. A nyugati szárny emelete a szerzetesek keresztfolyosón át megközelíthető hálóter-
meit, földszintje pedig a munkahelyiségeket foglalta magában. Vizet a kolostorudvaron 
álló kútból merítettek, a konyhakerti növények a nyugatra fekvő kolostorkertben terem-
tek, ennek végében pedig a patak vizéből felduzzasztott tó a böjtök idejére halakat szol-
gáltatott. A szinte túlméretezettnek is nevezhető épületegyüttest a középkor folyamán 
alig modernizálták, jelentősebb átalakítására soha nem került pénz, ami egyben a neki 
helyet adó város hanyatlását is tükrözi. 1340-ben a rendházat állítólag 22 szerzetes lakta. 
A fokozódó török veszélytől tartva 1557-ben lakói elhagyták, ekkor a város földesura, 
a Gersei Pethő család vette birtokba. 1597-ben a Rába őrizetére rendelt katonaság szál-
lásolta be magát az épületbe. 1644 után Ákosházi Sárkány János egerszegi főkapitány 
és dunántúli vicegenerális kezére került, aki „foltoztatta” falait és délnyugati sarkán új 
bástyát (az ún. Sárkány-tornyot) építtetett. A kolostor romos épületeit aztán az 1684 után 
visszatérő domonkosok már az új barokk stílusban építtették újjá. A templom és a rend-
ház középkori állapotának rekonstruálásához kiválóan használható Sigismundus Ferrari 
olasz dominikánus (1589–1646) 1636 augusztusában kelt szemléletes leírása, továbbá a 
domonkosokat visszatelepítő Széchenyi György győri püspök (1558–1685) megbízásá-
ból 1678-ban készült részletes összeírás. Az ezekben leírtakat – legalább is részben –  
a kolostor 1985–1986. évi régészeti és műemléki kutatása tette kézzelfoghatóvá.

Halastavak

az Árokhegyen végződő „római sánc” folytatásában, a későbbi városkaputól északra 
a nyugat-keleti irányú átjárást a Csipkés- és Bél-patakok tavakká duzzasztott vizével 
akadályozták meg, amelyek a völgy alját így mocsarassá tették. Jó példa ez a megoldás 
a magyarság 10. századi eredetű, de még a későbbi évszázadokban is használt, a termé-
szetes akadályokat képező vizekre alapuló védekezésére. A gyepű hosszanti sánca (mint 
mesterséges akadály) e mocsaras tavak összeköttetésével csatlakozott a szeszélyesen me-
anderező és gyakran kiöntő Rába vizenyős árteréhez, amely tovább északkelet felé, mint 
természetes akadály állta útját a hívatlan betolakodóknak. A védvonal elavulásával e 
tavakat, mint egyszerű halastavakat használták. 1217-ben „a város kapujának kijáratá-
nál, a Szentgotthárdra vezető út mellett” említett meg a határjárás egy halastavat. A 18. 
századi térképek az említett szakaszon két, gátakkal felduzzasztott halastavat ábrázol-
nak. A déli alighanem a domonkosok Szent Kereszt-kolostorának kertjéhez tartozott. Az 
északi halastó zsilipjén kifolyó víztömeg valószínűleg már a középkor óta egy malmot 
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hajtott. Nem tudjuk, hogy ezt 
a malmot hagyta-e birtokosa 
a Szűz Mária-templom reno-
válására valamikor az 1290-
es években. Lehet, hogy e tó 
tulajdonosa lakott a tó fölött 
magasodó dombon épült, és 
mára teljességgel elpusztult 
erődített kúriában.

Ispáni vár

A megyeszékhelynek ne-
vet adó ispáni vár a Rába 
magaspartjának legmagasabb 
földnyelvén (azaz a mai teme-
tő területén) helyezkedhetett 
el. A várat őrző katonaság 
számára innen jó kilátás nyílt 
az alant elterülő Rába-völgy-
re, melynek szemmel tartása 
stratégiai fontossággal bírt. 
A korabeli várakhoz hason-
lóan nyilván fából ácsolt és 
földdel kitöltött sáncai egy 
háromszög alakú és több mint 
két hektár nagyságú területet 
övezhettek. Eredetileg a vasi 
Hegyhátat lezáró gyepű-lé-
tesítmények északi végének 
ellenőrzésére, a védelmi rend-
szer tartozékaként építették 
fel, azokkal bizonnyal egy 
időben, még az ezredfordulót 
megelőzően. Csak ez után, a 
11. század elejétől vált a vár-
megye központjává és lett be-

lőle ispáni vár. Eddig az időpontig védelmét, az egész gyepűhöz hasonlóan, az őrök látták 
el. A várban állt a Szűz Mária (avagy Nagyboldogasszony) titulusú főesperesi templom és 
ugyanitt kapott helyet az ispán és az esperes házán, továbbá a börtönön kívül az a vas- 
(1226) és sóraktár (1233) is, amelyek meglétére későbbi forrásadatok utalnak. Ispánjáról 
1108 óta maradtak fenn adatok.

1118-ban, a III. Lipót osztrák őrgróf (1096–1136) és a cseh Borzsivoj herceg (†1124) 
által vezetett had elfoglalta és felégette a „várat, amelyet vasnak hívnak”. Ekkor a vár 
épületei is komoly károkat szenvedhettek. Több mint egy évszázad múlva azonban ismét 
jó karban volt, hiszen 1242. február 2-án még azt gondolták róla, hogy képes lesz ellenáll-
ni a tatároknak. Ám ez nem így történt. A későbbi topográfiai adatok alapján a vár ekkor 

Vasvár megyeközpont szerepe  
a 11. századi határvédelemben 

(Tervezte: Kiss Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs,  
rajzolta: Kiss Gábor) 

1.) „Római sánc”; 2.) Felduzzasztott patak völgye, (a későbbi 
halastavak helye); 3.) Gyepűkapu (a későbbi városkapu;  
4.) Ispáni sáncvár; 5.) Szűz Mária főesperesi templom;  
6.) Váralja-település; 7.) A váralja-település piactere;  

8.) Szent Mihály plébániatemplom).
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teljesen hasznavehetetlenné vált és területe eladományozásra került. Így elképzelhető, 
hogy 1276-ban – legalább is részben – már a majdani Zsidóföldéhez tartozott. Temploma 
pedig az események után még fél évszázad múltán is romokban állt.

„Katonák útja”

A 13. századtól „Közép út”-nak vagy „Olasz út”-nak, később „Mura út”-nak neve-
zett távolsági útvonal a Hegyhát vízválasztóján haladt, ahol több kilométer hosszú sza-
kaszai máig megvannak. A középkori magyar királyság központját kötötte össze (rész-
ben az antik Borostyánkő-út nyomvonalán) Észak-Itáliával. 1515-től adatolható újabb 
nevét elsősorban a 14. század folyamán lezajlott gyakori hadvonulások után kapta. Már 
a kalandozó magyarok használták itáliai hadjárataik alkalmával. Több délnyugat felől 
érkezett támadás rajta keresztül érte az országot. Olyan híres személységek vonultak 
rajta hadaikkal, mint III. Henrik német császár (1059–1056) 1051-ben, II. István magyar 
király (1116–1131) 1117-ben, III. (Babenbergi Kegyes) Lipót osztrák őrgróf (1096–1136) 
és Borzsivoj cseh herceg (†1124) 1118-ban, I. Nagy Lajos magyar király (1342–1382) 
1347-ben, Toldi Miklós hadvezér 1353-ban és 1365-ben, stb. Noha az út elsősorban kato-
nai célokra létesült, kereskedelem szintén bonyolódott rajta, hiszen marhákat éppen úgy 
hajtottak rajta, mint ahogy itáliai exportcikkeket is szekereztek. Azon a ponton, ahol az 
út a „római sánc”-on áthaladt, nyílott a „Vaskapu”.

Királyi város

A tatárjárás követően, a Zsidófölde birtok és a társaskáptalan kezére jutott váralja-
településből létrejött Szentmihályfalva területének kiválása után Vasvár királyi város egy 
addig feltehetően lakatlanul álló szabad területen épült fel. Ez a középkori határjárások 
és az újkori birtokviszonyok alapján kirajzolódó terület korábban – vagyis az ispáni vár 
1242. évi pusztulása előtt – semmi esetre sem lehetett beépítve, hiszen az a vár eredmé-
nyes védelmét nagyban gátolta volna. A 13. század második felében bizonyosan sor ke-
rült új betelepítésre, hiszen vasvári vendégnépekről már 1276-ban szó esett. Mivel pedig 
1291-ben, III. András (1290–1301) korában „a vár alján lakó királyi vendégnépek”-et 
említenek, a telepítés eszerint királyi akaratból történt. A váralja kifejezés ekkor már a 
kialakuló királyi várost jelölte, amelynek IV. (Kun) László (1272–1290) adott kiváltságot. 
A létrejött királyi város központjában – amint arról az 1404/1414. évi városi oklevél tudó-
sít – az Újlakra vezető (azaz a Szentgotthárd–Pápoc közötti) út vonalán létrejött piactér 
volt található. Itt volt a piactér kútja is, amely egészen a 20. századig megvolt. 

Préposti lak

Kezdetben a vasvári társaskáptalan kanonokjai a Szent Mihály-templom melletti mo-
nostor épületében, mintegy szerzetesi közösség, együtt éltek. A 13. század végétől kezdve 
azonban már külön házakat szereztek vagy építtettek és azokban laktak. Talán ebben az 
időben készülhetett el a prépost új megerődített kúriája is a monostor dombja alatt, a pi-
actérre vezető út keleti oldalán, a Csipkés-patak partján, ahol a patakba becsatlakozó két 
kis ér felduzzasztásával egy kis halastavat is létrehoztak. Az 1952-ben történt részleges 
régészeti kutatás legfontosabb leletei a kúria egykori díszes cserépkályháinak szemétre 
szórt darabjai. A megtalált alakos kályhacsempék két korszakból, a 15. század első felé-
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ből, illetve a 16. század elejé-
ről származnak. Ezek szerint 
a kúria korábbi kályháit 50-70 
évi használat után mindig egy 
újabbal váltották fel. 

„Római sánc”

A magyar fejedelemség 
szállásterületét nyugatról 
védő gyepű belső vonalának 
egyik elemét képezte a Vasi-
Hegyhátat, annak egyik leg-
keskenyebb pontján átszelő 
és azt elzáró hosszanti sánc. 
Átjáró mindössze egyetlen 
egy volt rajta, a „Katonák 
útja” vonalában nyíló 
„Vaskapu”. A 8 km hosszú 
sáncvonal építésére vala-
mikor a 10. század második 
felében, a magyar kalando-
zásokat lezáró 955. évi augs-
burgi vereség után került sor. 
Létrehozásához (az árok ki-
ásásához, a töltés elkészítésé-
hez, stb.) mintegy 150 000 m3 
földet kellett megmozgatni, a 
boronaszerkezetű sánc meg-
ácsolásához pedig kb. 15 000 
m3 fát megmunkálni. A vonal 
fő védelmi elemét az előtte 
(nyugatról) futó árok és a töl-
tésen épített függőleges falú, 
földdel kitöltött, várfalszerű 
fasánc képezte. Ez utóbbin a 

vesszőből font mellvéd és az egymástól rendszeres távolságra épített fatornyok fokoz-
ták az őrség biztonságát. A sánc belső (keleti) oldalán található sáncút az utánpótlás 
szállítását tette lehetővé. A védelmi vonalat az idő múlásával többször javítani kellett, 
ellenséges pusztítás után egyes szakaszait pedig újjáépíteni. Védelmét az őrök (azaz a 
gyepű őrei) látták el. A rendelkezésre álló történeti adatok alapján a védművet többször 
is használni kellett. Először III. Henrik német császár (1059–1056) 1051. évi hadjá-
rata, majd 1118-ban III. (Babenbergi Kegyes) Lipót osztrák őrgróf (1096–1136) és a 
Borzsivoj cseh herceg (†1124) támadása alkalmával. Az utóbbi esetben az erődítmény 
meg is állította az idegenek előrenyomulását. Nagyjából a 13. századig lehetett katonai 
használatban, utána felhagyták és a későbbi írott forrásokban (pl. 1327, 1334) már csak 
„árok”-ként tűnik fel. Mint jól látható és azonosítható földrajzi tereptárgy ezután is 

A vasvári káptalan birtokszerzése 1242 előtt.  
(Tervezte: Kiss Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs,  

rajzolta: Kiss Gábor) 
1.) „Római sánc”; 2.) Felduzzasztott halastavak; 
3.) Városkapu; 4.) Ispáni sáncvár; 5.) Szűz Mária 

plébániatemplom a temetővel; 6.) Váralja-település;  
7.) A váralja-település piactere; 8.) A vasvári káptalan Szent 

Mihály-temploma és monostora; 9.) A vasvári káptalan 
földműveseinek monostor alatti települése.
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földbirtokok, illetve települések határát képezte, csakúgy, mint már 1217-ben, amikor a 
vasvári társaskáptalan birtokhatáraként leírták. Régisége miatt a 18. századi térképe-
ken „római sánc” névvel tűnik fel. Az építmény már Rómer Flóris (1815–1889) érdek-
lődését felkeltette, de alaposabb régészeti vizsgálatára csak jóval később (1959/1960, 
1985) került sor. 

„Sechtinus vára”

A várat egy Sechtinus nevű zsidó ember építette a valószínűleg IV. Béla királytól 
(1235–1270) kapott (és később róla Zsidóföldének elnevezett) birtokán, 1276 előtt. Maga 
a kisméretű, régészetileg máig kutatatlan vár, vagy inkább erődített kúria – a korabe-
li párhuzamok alapján – egy lakótornyot és annak tartozékait foglalhatta magában. 
Helyét Vasvár 1741-ből származó térképe pontosan jelzi. A vár tehát egykor az ispá-
ni vár maradványainak lábánál, a Rába magaspartjának kiugró dombnyúlványán állt, a 
Szentgotthárd–Pápoc közötti út közvetlen szomszédságában. A vár dombjának lábánál 
található, ma is használatban lévő igen régi kút (Zsidókút) alighanem egykor hozzá tar-
tozott. A várat nyilván új tulajdonosaik, a Kőszegiek is használták, ám 1339-ben az épít-
mény már biztosan nem áll, mert egy határper során helyét, mint „kastélyhely”-t említik. 
Közelében lehetett még az ugyanekkor említett „zsidótemető” is.

Szent Erzsébet kápolna

1334-ben a zalai káptalan határjáró oklevele említi a Szent Erzsébet-kápolnát. A Szent 
Domonkos-rend visszatelepítésén fáradozó olasz Sigismundus Ferrari (1589–1646) 1636 
augusztusában szintén leírta: „A kolostor kerítésén belül, nem messze a többi épülettől 
– mintegy visszavonulás céljára – egy kis szentély és kisebb építmények állnak.” Helyét 
pontosan jelzi a város 1741-ben készült térképe is, amely szerint alaprajza kör alakú volt. 
Ennek ellenére – lévén az épület az 1207 és 1231 között élt és 1235-ben szentté avatott 
Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András magyar király (1205–1235) leányának – a vasvári 
domonkos kolostort alapító IV. Béla király (1235–1270) húgának – tiszteletére emelték, 
nem lehet korábbi a 13. századnál. A párhuzamok alapján valószínű, hogy a Vasváron 
megtelepedő domonkosok ezt az egyházi épületet kapták meg elsőként és emellé építet-
ték fel aztán templomukat és kolostorukat. A kápolnát 18. század folyamán lebontották. 
Alaposabb régészeti feltárása még várat magára.

Szent Mihály-templom

A vasvári völgy egy beljebb fekvő földnyelvén épült fel a a település plébániatemplo-
ma, a Szent Mihály templom. Körülötte helyezkedett el a sírkert. Amikor a 12. század kö-
zepe táján sor került a társaskáptalan király általi megalapítására, annak helyéül a Szent 
Mihály templomot jelölték ki. (Írásos adat ugyan minderről csak 1217-ben szól először.) A 
plébánia ekkor a várban álló Szűz Mária templomba költözött és a dombon később nagy-
szabású építkezés vette kezdetét. Ezeket a munkálatokat alighanem III. Béla (1172–1192) 
adománya tette lehetővé, amit káptalan „szegénysége miatt” tett. Valószínűleg még a 12. 
század vége előtt elkészült a káptalan nagyméretű, háromhajós, toronypárral ékes hom-
lokzatú román stílusú temploma, amely kinézetre leginkább a még álló lébényi templom-
ra hasonlíthatott. Ennek déli oldalán a papi testület kolostorszerű háza állt, ami alapján az 
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épületegyüttest „monostor”-
nak nevezték. Ebben az épü-
letben nemcsak a kanonokok 
laktak, hanem itt működött a 
káptalani iskola és legalább az 
1220-as évek óta a hiteleshely. 
Hogy a tatárok vasvári pusztí-
tásai vagy a későbbi háborúsá-
gok okoztak-e kárt ezekben az 
épületekben, azt nem tudjuk, 
de 1291-ben Kőszegi Miklós 
nádor és János felgyújtatta a 
káptalan németek által meg-
szállt monostorát, amikor 
azok behatoltak a templomba. 
A csata hevében keletkezett a 
tűzvészben ekkor a káptalan 
több adománylevele elpusztult 
és más oklevelek is elégtek. A 
templomot ezután rövidesen 
kijavították és az épület a kö-
zépkor folyamán még egyéb, 
már gótikus stílusú moderni-
záláson esett át. A török idők-
ben, amikor erődítményként 
használták, erősen megron-
gálódott és a 18. század máso-
dik felében a város házainak 
felépítéséhez szinte az utolsó 
kőig elhordták. Maradványait 
1948-ban Járdányi Paulovics 
István tárta fel.

Szentmihályfalva

A település valamikor a 13. 
század elejétől veszi kezdetét. 
1217-ben, a Szent Mihály-
templom környékét, (vagyis a 
mai Szentmihály-domb vagy 

más néven Kisköves-hegy alatti részt), ahol a vasvári társaskáptalan földművelő ven-
dégnépeinek (hospeseinek) házai álltak, még név nélkül említette a káptalani birtokokat 
összeíró oklevél. Amikor 1242 után a társaskáptalannak sikerült megszereznie az ispáni 
várhoz tartozó korábbi váralja-település területét – és azt saját vendégnépeivel újratele-
píteni – alakult ki a későbbi település területe a Csipkés-patak két oldalán. A település-
rész végleges elkülönülése csak a 14. század elején következett be. Ekkortól használatos 
a Szentmihályfalva név, amelyet az 1334. évi határjárás kapcsán említenek először. A 

Vasvár királyi város feldarabolódása  
a 13. század második felében.  

(Tervezte: Kiss Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs,  
rajzolta: Kiss Gábor) 

1.) „Római sánc”; 2.) Felduzzasztott halastavak;  
3.) Városkapu; 4.) A domonkosok Szent Kereszt-temploma és 
kolostora; 5.) Szent Erzsébet-kápolna; 6.) Az ispáni sáncvár 
maradványai; 7.) Szűz Mária-templom (plébániatemplom) a 
temetővel; 8.) „Sechtinus vára”; 9.) Zsidófölde 10.) Vasvár 
királyi város; 11.) Vasvár piactere; 12.) Szentmihályfalva; 

13.) Szentmihályfalva piactere; 14.) A vasvári káptalan 
Szent Mihály-temploma és monostora; 15.) Szentmihályfalva 

monostor alatti része; 16.) Préposti lak.
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település elnevezése a jellegzetes 13. századi eredetű névtípusok közül való. Jelentése 
önmagáért beszél: a Szent Mihály-egyházhoz tartozó falu. 

Szűz Mária-templom (vagy Nagyboldogasszony-templom)

Az ispáni várban álló Szűz Mária-templom eredetileg a győri püspökség Vas megyei 
részének egyházi igazgatását végző főesperes egyháza volt. Az 1118. évi események kö-
vetkeztében olyannyira megsérült, hogy amikor a 12. század közepe táján sor került a 
társaskáptalan megalapítására – amelynek prépostja egyben a főesperesi feladatokat is 
ellátta – annak számára a Szent Mihály-templomot jelölték ki. Ily módon a két templom 
eredeti funkciója felcserélődött és a vártemplom plébániatemplommá vált. Ettől az időtől 
kezdtek temetkezni köréje. A tatárjárás idejére renoválhatták, de ekkor a várral együtt 
újra komoly károkat szenvedett. Később, az 1270-es években, IV. (Kun) László (1272–
1290) és a Kőszegek, vagy 1289–1291 között, Albert osztrák herceg és a Kőszegiek, illet-
ve később III. András király (1290–1301) közötti háborúskodások során újra megsérült. 
A 13. század végén ugyanis egy Chende nevű vasvári polgár végrendeletében malmát 
(illetve ennek jövedelmét) a templom romjainak újjáépítésére hagyta. 1362-ben a város a 
még mindig romos (vagy újból azzá vált) templomot már alapjaiból akarta újra felépíteni. 
E költségek fedezésére a malmot is eladták. Az akkor elkészült új épület falait a ma álló 
temetői (diósi) templom rejti, amely hivatalosan máig a város plébániatemploma. 

Váralja-település

az ispáni vár és a plébániatemplom (azaz a Szent Mihály-templom) közötti, arra al-
kalmas területen, a várat a templommal összekötő út mentén jött létre a 11. század folya-
mán a váralja-település (a suburbium). A domborzati viszonyok és a csak jóval később 
adatolható telekszerkezet alapján valószínűnek látszik, hogy először csak a nevezett út 
nyugati oldalán alakult ki a szabályos teleksor. Az út keleti oldala kezdetben nagy teret 
(piacteret) alkothatott. Az idő múltával ez az újabb telekosztások nyomán egyre jobban 
beépült, és a tér az út vonalában kisebb piactérré szűkült, déli végében egy kúttal (mely-
nek pontos korát ugyan nem ismerjük). Mindez azonban csak valamikor a 13. század 
folyamán következett be. A váralja-települést északon az oszkói út völgybe lefutó nyom-
vonala határolta, nyugat felől a gyepűerődítményhez kapcsolódó, felduzzasztott tavak 
(halastavak) és a városkapu. Déli oldalon a másik Oszkóba vezető út és a mellette folyó 
(mai nevén) Csipkés-patak alkotta a határt, mígnem keletről az Egervárra menő út. Ezt 
a szóban forgó területet nevezték 1217-ben civitasnak, ahol a vasvári várnépek laktak. 
Annak ellenére, hogy régészeti feltárás ez idáig még nem történt, ez lehet Vasvár terü-
letének legrégebbi lakott része. Minden bizonnyal 1242-ben a települést a tatárok földig 
rombolták, és ez a tény adott lehetőséget arra, hogy a vasvári társaskáptalan rövidesen 
birtokai közé sorolhassa. Elfoglalásának ténye az 1217. és 1334. évi határjárás, továbbá 
az 1254-es oklevél adatainak összevetéséből következik.

Városkapu

Vasvár kapuját (városkapuját) a Szent Mihály-egyház javait összeíró 1217-ben kelt 
oklevél említi. Helye a ma Csipkés- és Bél-pataknak nevezett vizek összefolyásánál volt, 
ott, ahol a Szentgotthárdra vezető út a délről (a mai Árokhegyre) érkező „római sánc” és 
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az észak felé futó patakok vizéből felduzzasztott tavak (halastavak) közötti keskeny ré-
szen áthaladt. A kapu eredetileg tehát ennek a gyepűvonalnak egyik védelmi eleme volt. 
Funkciója hasonló volt a kb. 3,5 kilométerre, délre található Vaskapuhoz, ám jelentősége 
– helyénél fogva – annál kisebb lehetett, mivel csak helyi utat zárt el. Az előtte (a nyu-
gati oldalon) lévő természetes árokban a patakok vize folyt, két oldalával pedig a gyepű 
már említett létesítményeire támaszkodott. Ez a kapu határolta nyugat felől a belső (azaz 
keleti) oldalán idő közben létrejött váralja-települést és ennek egyetlen ebbe az irányba 
futó útja, szintén rajta vezetett keresztül. Vasvár 1741. évi térképe a városkapu helyét már 
nyugatabbra jelzi, így idővel tehát (talán még a középkor folyamán) a régi kaput kijjebb 
helyezték.

„Vaskapu”

a „római sánc” és a „katonák útja” találkozási pontjában a sáncon egy keskeny, 
tornyokkal megerősített kapu nyílt. Előtte, a sánc árkán fahíd vezetett keresztül és a vé-
delem növelése érdekében itt útmegtörést is alkalmaztak. Maga a kapu ellenőrzési pont, 
esetleg vámszedőhely is volt. Neve mindenesetre erődítettségére utal. Miután 1985-ben 
régészetileg megkutatták, 2001-ben rekonstruált szerkezetét eredeti nagyságában helyre 
állították.

Zsidófölde

A lakatlan birtoktestet talán IV. Béla király (1235–1270) adományozta vagy adta haszon-
bérbe egy Sechtinus nevű zsidó embernek, hogy ott magának várat („Sechtinus vára”) épít-
sen. 1276-ban IV. Kun László (1272–1290) azt Kőszegi Miklósnak adományozta. 1294-ben 
ő, mint nádor már Zsidófölde faluként adományozta tovább a vasvári társaskáptalannak, 
amely így annak egyre növekvő birtoktestét gyarapította. Valószínűnek látszik tehát, hogy 
a birtokot a Kőszegiek telepítették be jobbágyokkal. A Zsidófölde név első ismert birto-
kosára, a nevezett Sechtinusra, illetve az ő nemzetiségére utal. Szintén alighanem őtőle 
nyerte nevét a Rába árterében fekvő „Setény árka” nevű hely is, amely mint határpont 
szerepel Zsidófölde és Vasvár királyi város határvonalán, egy 1416-ban kelt oklevélben. 
A 13. század végi jobbágyfalu telkei „Sechtinus vára” közelében, Szentgotthárd–Pápoc 
közötti út túlsó (délnyugati) oldalán sorakoztak. Erről tanúskodik néhány korabeli, a házak 
építésekor elásott áldozati edény. A település lakói ebben az időben vízért minden bizony-
nyal a vár alatti kútra (a Zsidókútra) jártak. Egy 2001-ben napvilágot látott véletlen lelet 
alapján tudni, hogy a 15. századra a település házai az említett út két oldalán már messze 
északkelet felé elhúzódtak, ami a lélekszám növekedéséről árulkodik.
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KISS GÁBOR

SORKIFALuD–ZALAK

Az Árpád-kori vár a mai Sorkifalud község által magába olvasztott egykori Taródháza 
nyugati határában található. A még soha fel nem szántott ősgyepen ma is jól látszó vár-
helyet – amelynek kör alakú árkát az eltérő színű növényzet még jobban hangsúlyozza –  
a helybeliek „Csikófuttató”-nak nevezik. Várunk a Sorok árterének déli szélén, a patak 
egyik régi mellékága által öntözött, mocsaras réten állt, kb. 100 méterre a gáttal halas-
tónak felduzzasztott Csikorgó-értől (a középkori Fűzvölgyétől), amelynek vízmennyi-
ségével vészhelyzetben környéke könnyedén elárasztható volt. A közelben, a Sorok déli 
oldalán, a domboldalon futó út mellett terült el Zalak falu, amelynek lakossága a várat 
terményeivel ellátta és azt karban tartotta.

Az 1987 és 1992 között végzett ásatások megfigyelései nyomán a kb. 20 méter belső 
és kb. 40 méter külső átmérőjű várat a következő módon építették fel és annak kinézete 
az alábbi lehetett: 

Miután az arra alkalmas területen kijelölték a vár helyét, annak közepére a természe-
tes humusz fölé nagyobb mennyiségű kavicsot hordtak a szomszédos domboldalból, a 
központi épület jobb megalapozására, mintegy fél méter vastagságban. Ezek után körben 
kiásták a mintegy 2 m mély, lapos aljú árkot. Ezzel a mélységgel egyben a talajvíz szintje 
alá jutottak és így az árokban még a legszárazabb időben is jó félméteres víz állott. Az 
árokból kikerült agyagos föld javarészével felmagasították a belső területet, de jutott a 
kiásott földből az árok külső oldalára is, ahol kisebb töltést emeltek belőle. Amikor ké-
szen voltak a vár belső területének elegyengetésével és tömörítésével, kezdődött el a már 
kitermelt és odaszállított faanyagból (tölgyfa) az épületek megácsolása.

A vár közepére egy 9x10 méteres, pontosan Ny-K-i tájolású, fából ácsolt tornyot épí-
tettek, amelynek rácsszerűen összeillesztett talpgerendázatát annak kereszteződési- és 
végpontjai alá tett – a szomszédos római villából odahurcolt – csatári kövekkel, tégla- és 
tetőfedő cserép darabokkal alapoztak meg. Ám a szokásoknak megfelelően, ezt megelő-
zően nem feledkeztek el a gödörbe tett építési áldozat bemutatásáról sem (fejjel lefele 
fordított agyagfazék alá tett baromfi). 

A várárok belső oldalát egy gyűrűszerű, belül szükségképpen kisebb helyiségekre 
osztott, szintén fából ácsolt épület kerítette, amelynek külső oldala képezte magát a vár-
falat. Ennek déli oldalán nyílt a kapu, a várárkon átívelő híddal. 

A vár központi épülete a néprajzból ismert zömökebb szoknyás haranglábakhoz lehe-
tett hasonló, amely legalább három- vagy négyszintes volt. Oldalait deszkákkal borítot-
ták, tetejét pedig fazsindellyel fedték, amelyet vasszegekkel erősítettek fel. A torony be-
járata annak déli oldalának közepén, a kapuval szemben nyílt. Földszintjének délnyugati 
sarkában pedig egy kemence állt. 

Zalak birtok neve egy feltehetőleg 1238-ra keltezető oklevélben tűnik fel először, a 
korábban eladományozott várföldek visszavétele kapcsán. Ekkor egy zalaki birtokrész 
jutott vissza a várjobbágyok kezére. Zalak neve 1256-ban is szerepel, amikor is az ovadi 
várjobbágyok a Lapsán fekvő földjükbő1 160 holdat eladtak a Herman nemzetségbeli 
Dés comesnek. 1269-ben pedig IV. Béla a Herman nemzetségbeli Kazó fia Körmendi 
Dés comesnek adományozta Zalakot, mert az a király parancsára Körmenden tornyot 
építtetett. Ezért megkapta az „egykor a vasvári ispáni várhoz tartozó, de üres és lakat-
lan Zalak földet”. Dés comes nem sokáig használhatta a birtokot, mert 1278-ban már 
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az ugyancsak Herman nembeli Bertalan fiai, Márton és Bal duin eladták Zalak birtok 
egy részét, nevezetesen „a Nagy úton lévő Nagy kapu közelében található Zalakon levő 
várhelyet annak régi sáncaival és árkaival, 10 márkáért Rubinus alvajdának, Herman 
comes fiának”. 

A vár tehát az 1278-as esztendőt már nem érte meg, hiszen ekkor csupán még felismer-
hető régi sáncairól és árkairól esett szó. Valószínű azonban hogy már 1269-ben sem állt. 

A várat leletanyaga alapján valamikor a 13. század első felében építették. Annak elle-
nére, hogy faépületeinek élettartama akár több száz év is lehetett volna, mégis alig fél év-
századnyi intenzív használat után módszeresen lebontották és annak minden használható 
anyagát elszállították. A területen néhány véletlenül elvesztett tárgyon (IV. Béla (1235–
1270) szlavón dénárja, II. Cseh Ottokár (1251–1276) bécsi veretű dénárja, ólomsúly, stb.) 
kívül jobbára semmi egyéb nem maradt, mint a hasznavehetetlen szemét, edénycserepek, 
kihúzkodott szögek, törött vas szerszámok (pl. sarló), különféle vasalatok, vesszőjüket 
vesztett számszeríjnyílhegyek, stb.

A zalaki vár kutatási alaprajza
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Nyilván a zalaki várföld eladományozása, annak idegen kézre jutása indokolta, hogy a 
várat lebontsák, fatornyát pedig esetleg más helyen, más célra építsék fel újra. Valószínű, 
hogy a vasvári ispáni vár alá tartozó zalaki vár eredetileg szerepet játszott a közelben 
futó római kori eredetű, észak-déli irányú utak ellenőrzésében, amint arra az 1278. évi 
oklevél „nagy kapu” említése is utal. Ezen funkcióját azonban a tatárjárás után elveszí-
tette, hiszen ekkorra már hadászatilag is elavultnak számított.
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FELD ISTVÁN

IKERVÁR

A település központjában található Batthyány-kastélytól mintegy 1,2 km-re, a Rába 
és a Herpenyő, illetve a Műcsatorna közötti, részben nádassal borított árterületen emel-
kedik a (korábban tévesen Pókadomb néven is említett) Rózsadomb, egy 162 m tszf. 
magasságú, 4-6 m magas, rendkívül szabályos, csonkakúp formát mutató, akáccal benőtt 
földhalom, melynek felső átmérője 17×19 méterre tehető. Platója keleti felében egy 2x3 
m-es gödör figyelhető meg. Körben az egykori folyómeder övezi, mesterséges árkot csak 
délkeleti részén tételeznek fel.

Tőle keletre mintegy 1 km-re, már a Műcsatorna keleti oldalán, a Herpenyő bal part-
ján állt az 1960-as években földmunkák során teljesen elhordott Fazékdomb, melynek 
jellege, mérete a visszaemlékezések szerint a Rózsadombéval egyezhetett meg. Bontása 
során állítólag elszenesedett falmaradványok, vörösre égett föld mutatkoztak, de nagy-
mennyiségű tégláról is tudomásunk van. Helyén egy árok nyomai még kivehetőek.

A Rózsadombot 1984-ben mérte fel Dénes József, Nováki Gyula és Sándorfi György. 
Az utóbbi kutató azonosította a két, motténak, azaz földhalomvárnak meghatározott 
építményt a magyar krónikákban az 1073. évi események kapcsán említett geminum cas-
tellummal, amely az Ikervár megnevezés latin megfelelője. Ebben az évben itt töltötte 
volna a karácsonyi ünnepeket Salamon király. Ez lett azután Dénes József „király mot-
tékra” vonatkozó elméletének egyik sarokköve – eszerint a korai Árpád-kor királyi ud-
varhelyeinek szinte minden esetben szerves tartozéka lett volna egy földhalomvár. Arra 
vonatkozóan azonban a kutató még nem fogalmazott meg elképzelést, hogyan működtek, 
pontosan mire lettek volna használatosak a mocsaras ártérben elhelyezkedő, kis alapterü-
letű ikervári építmények s miképp kapcsolódtak volna a Rába átkelőhelyénél feltételezett 
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udvarhely esetleges további 
létesítményeihez.

Kiss Gábor és Zágordhidi 
Czigány Balázs viszont – mi-
közben nem vonják kétségbe 
a 11. századi „Ikervár” egy-
kori létét a Rába gázlójánál –  
úgy vélik, hogy a helyi ha-
gyományban megőrződött 
két várhely közül a Herpenyő 
melletti Pókadomb természe-
tes eredetű, erődítésnyomok 
nélkül, míg a már elhordott 
s valóban motténak tartha-
tó Fazékdomb inkább a 13. 
századra lenne helyezhető. 
A ma is meglévő Róka- vagy 
Rózsadombot ugyanakkor a 
Batthyány-kastély parkjának 
egyik 18–19. századi épít-
ményeként értelmezik, me-
lyen egykor esőházikó állt. 
A hagyomány szerint – mely 

egyébként Battyhány Lajos mi-
niszterelnök tanácskozódomb-
jának is nevezi – egykor kö-
rülötte hattyúk úszkáltak. A 
korábbi topográfiai térképeken 
közelében az „Angolkert” meg-
nevezés található. Kétségtelen, 
hogy mesterséges földhalmokat 
úgy nálunk, mint Európa más 
országaiban számos, főként 19. 
századi kastély tájképi parkjá-
ban emeltek, így a Rózsadomb 
építési idejét csak egy ásatás 
tisztázhatná. Kiss és Zágorhidi 
a korai erősséget inkább a Rába 
nyugat magaspartjára, a temp-
lom vagy a kastély közelébe 
valószínűsíti, s a névből nem 
következtetnek feltétlenül két, 
különálló erősségre.

Ikervár helyszínrajza: 1. Rózsadomb, 2. a Fazékdomb helye 
(Dénes József meghatározásai)

Ikervár-Rózsadomb felmérése (Sándorfi 1986 után)
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P. HAJMÁSI ERIKA

A SÁRVÁRI VÁR VÉDELMI RENDSZERE  
A LEGÚJABB KuTATÁSOK ALAPJÁN

A vár építési korszakai

A sárvári vár a 13. században épülhetett, 1327-ben a király szerezte meg a Kősze-
geiektől, a 14. század végétől – megszakításokkal – a Kanizsai család birtokolta. A 16. 
században felesége, a fiúsított Kanizsai Orsolya révén a nádori tisztségre is jutó Nádasdy 
Tamás birtokába jutott, hozzá köthető a ma álló erődvonal kiépítésének megkezdése. A 
kiépítést fia és unokája folytatta, Nádasdy Tamás országbíró ugyanakkor tovább építtette 
a palotaszárnyakat is. A török kor után elsősorban a Szilyek építkeztek itt.

A vár védművei 

A sárvári vár 3 egységből, a vizesárokból, a külső védműből és a palotából áll. A 
2005-ben megkezdett felújítás a külső védőmű 5 bástyáját és az azokat összekapcsoló 
kötőgátfalakat (cortinákat) érintette. A bástyák külső felülete tégla- és kőfalazat. A belse-
jükben kialakított ágyúkamra egy-egy „V” vagy „L” alprajzú, dongaboltozatos helyiség, 
melynek mindkét végén kilövőnyílás van. A kötőgátfalak mellé földet halmoztak, melyet 
egy azokkal párhuzamosan futó további fal támasztott a palota felőli oldalon. Ezt a földet 
a 19. században elhordták a fal mellől, hogy ezzel a külső és a belső várfal között nagyobb 
területet nyerjenek és azt a vizesárok feltöltésére használták fel. A török veszély elmúl-
tával ideig-óráig még megpróbálták a bástyákat hasznosítani, ezekről azonban kiderült, 
hogy hosszabb emberi tartózkodásra alkalmatlanok. A bennük kialakított vízelvezető 
csatornák és vízelnyelők a korábbi tapasztalatok és a hadmérnökök tudásának ékes bi-
zonyítékai. Tárolásra sem igazán alkalmasak, mivel a hidegebb időben a befolyó víz jég-
csapként bizonyítja, hogy bort vagy sajtot hosszabban nem tarthattak itt. A sárvári vár 
bástyái mind különböző méretűek, de egymástól kevéssé eltérő formával, belsejükben öt 
különböző méretű ágyúkamrával. Leírásukat, a bennük tett megfigyeléseket északnyu-
gatról dél felé körbehaladva adjuk:

1. bástya: Eredetileg vörös kavicsos agyagot döngöltek bele padozatként. A fakaloda-
rendszer, mely a padozat alatt is megvolt, a magas talajvíz megszűnésével erős korha-
dásnak indult. Falai alatt cölöpök voltak leverve. A kazamaták belsejében a teherhárító 
ívek megroppantak, mivel a várárok vízének lecsapolásával a cölöpök teteje kikerülve a 
vízből elkorhadt, így az ívek különböző mértékben megereszkedtek, különböző módon 
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mozdítva magukkal a falakat. Bástyatorkában később osztófalat építettek, ezzel a donga-
boltozat önhordó szerkezetét szüntették meg. A korábbi lépcső pofafalát sikerült ebben a 
bástyában a víznyelővel és a vízelvezető csatornával együtt megtalálni, ezek bemutatásra 
kerülnek. A bástyában többször tároltak zöldséget és érlelték a vadhúst, keleti, később 
kialakított helyisége börtönként is szolgálhatott.

2. bástya:A megtalált eredeti vörös kavicsos agyagos padozatot és a 18. századi lép-
csőt lehetett rekonstruálni. Itt kerültek tanulmányi raktár jelleggel elhelyezésre a várban 
megtalált faragott gótikus és reneszánsz kövek, terrakotta idomtéglák.

3. bástya: Itt a változó méretű és formájú téglákból álló téglapadozat mellett egy-
másba illesztett homokkövekből álló, 2,3×2,7 m nagyságú, a bástya vizesárok sarka felé 
lejtő padozat került elő, melybe három, a lefolyást segítő vájatot véstek. Funkciójára vo-
natkozóan csak feltételezéseink vannak. Belőle, többek között boltozatába a hozzáépített 
ún. galambházba vezető ajtókat vágtak, melyek jelentős statikai problémákat okoztak. 
A helyreállítás során befalazásra kerültek, a bővítménybe új födémek és nyílászárókat 
építettek.

4. bástya: 1906-ban a bástyába kaput vágtak, hogy a gazdasági udvar forgalmát a 
palotaszárnnyal közös kaputól eltereljék. A csatornázások átgondolatlansága miatt a ké-
sőbbiekben a bástyafal alaptestét is átvágták, így észak és dél irányban is elmozdulnak a 
falak. A bástyatorok elbontásra került, miként az észak-déli irányú ágyúkamra. Csak a 
nyugat-keleti irányú ágyúkamra maradt meg, melyben a vízelfolyást segítő járatot építet-

A sárvári vár alaprajza Pámer N. és Tóth M. 1975. után 
(1: 13-14. századi épületrészek, 2: 17. századi épületrészek, a bástyás védőöv 1615-ből)
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tek. E bástyában négy elfalazott lőrés is előkerült, melyek láthatóak lettek a helyreállítást 
követően.

5. bástya: Új padozatába vörös kavicsos agyag lett bedöngölve, hogy hasonlítson az 
eredetihez. Vízelfolyást segítő csatornájának „folyókája” feltárásra került.

IRODALOM

Pámer Nóra – Tóth Melinda: Sárvár. In: Várépítészetünk. Szerk. Gerő László. Budapest, 
1975. 227–235.
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