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1. BEVEZETÉS

Fallal  körülvett  városok  a  középkor  előtt  is  léteztek.  A fallal  körülvett  sír-,  illetve 
templom-kerületek, kerített, gyakran fellegvárként kiképzett uralkodói paloták mellett 
a Kr. e. 4. évezred derekán jöttek létre az első falakkal övezett városok. Ezek egyik 
első példája az észak-Szíriában feltárt  Habuba-Kabira,  amelynek Kr.e.  3500 körül 
már  szabályos  falisávos,  tornyokkal  erősített  fala  volt.1 Ezt  követően a  harmadik 
évezredben  a  mai  Közel-Kelet  számos helyén jöttek  létre  erődített  városok,  elég 
talán,  ha  ennek  a  folyamatnak  az  érzékeltetésére  Ur szabálytalan,  vese  formájú 
városfalára,2 illetve  a  palesztínai  Gezer  vagy  Megiddó  pártázatos  koronájú 
kaputornyaira  utalunk.3 Efajta,  fallal  körülvett  bronzkori  települések  Európában  is 
létesültek. A spanyolországi Alméria tartományban feltárt Los Millares településének 
vastag,  kb.  2400-2300 közé datált  kőfalát  szabályos közökben félköríves bástyák 
erősítették.4

A falaknak természetesen ezekben a korai városokban sem csupán a védelem fizikai 
eszközeként volt szerepük, de jelképi erővel is bírtak. A fallal körülvett terület -legyen 
az kert vagy város- voltaképpen az ember által birtokbavett, fizikailag  meghódított, 
vagy szellemileg befogadott világ jelképe volt. Emiatt egyátalán nem lehet véletlen, 
hogy a falak nem csak a védelem, de a lehatárolás,  s  ami ezzel  egyet  jelent:  a 
meghatározás  képességével  is  bírtak.  Erre  legpontosabban  a  keresztény 
menyország  neve,  a  Paradicsom utal,  mely  szó  óperzsa  eredetű  és  körülkerített 
földet jelent. Tehát, aki a falon belül van, az része a világunknak, aki kívül rekedt, az 
a világunkból is kiíratott. Amennyiben a fal a lehatárolás, úgy a kapu a befogadás, 
illetve a távoltartás jelképe. Ennek okán a bezárt kapu a keresztény mitológiában 
gyakran a szeplőtelen fogantatásnak, Mária szűzi voltának kifejezésére is szolgál.
A  keresztény  mitológia  jelképeinek  tára  bővelkedik  a  falakkal  kapcsolatos 
szimbólumokban. Ezek közül most csupán egyet említsünk, a mennyei Jeruzsálem 
falait, melyek magasabb összefüggésben a világot határolják le, tehát voltaképpen 
azt  határozzák  meg.  A régi,  bűnös  világot  jelképező  város  pusztulását  követően 
(Máté 24,2.) egy új Jeruzsálem születik, melynek pontos leírását János apostol adja 
(János  jel.  21):  „10.  És  elvive  engem  lélekben  egy  nagy  és  magas  hegyre  és 
megmutatá nekem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott  
alá a mennyekből. 12. És nagy és erős kőfala van, tizenkét kapuja, és a kapukon  
tizenkét angyal…: 13. Napkeletről három kapu, északról három kapu, délről három 
kapu, napnyugatról három kapu. 14. És a város kőfalának tizenkét alapja van, és 
azkon a Bárány tizenkét apostolának nevei. 15. Aki pedig velem beszéle, annál vala 
egy aranyvessző, hogy megmérje a várost, és annak kapiut és kőfalát.” [1-4. ábra]
Tehát  Jeruzsálem  fala,  melyet  az  Úristen  alkotott,  magát  a  világot  jelképezi. 
Ugyanezt  kell  gondoljuk  a  középkori  városok  faláról  is,  melyek  egy-egy  kis 
univerzumot vesznek körül. 

A középkori  városokról  a  köztudatban  meglehetősen  egységes,  de  éppen  emiatt 
egysíkú kép él. Ez a kép egy fallal körülvett, sűrű beépítésű, zegzugos sikátorok által 
átszőtt települést mutat, amelyet keskeny és magas házak, templomok és tornyok 
erdeje  borít.  Nem  véletlen,  hogy  a  középkori  városokról  kirajzolódó  kép  szerte 
Európában  ennyire  egyöntetű,  s  ezért  elsősorban  nem  is  a  19.  században  oly 

1 Hajnóczi 1991. I. 48.o.
2 Postgate 1985. 47.o.
3 Moorey 1984. 103.o.
4 Harding 1986. 78-79.o., Renfrew 2001. 91-92.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY4



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

népszerű lovagregények tehetők felelőssé, bár hatásuk néha még a kutatók körében 
is  kimutatható.  A  középkor  embere  is  hasonlóan  vélekedett,  ha  meg  kellett 
fogalmaznia,  mit  ért  a  város fogalma alatt.  Werbőczy István 1514 táján elkészült 
Hármaskönyvében ezt  írta  a  városról:  „Városnak  nevezzük  mintegy  a  polgárok 
egyetemességét,  mivel  itt  a  népeknek  nagy  száma  gyűlik  össze.  A város  pedig 
házaknak és utcáknak a szükséges falakkal és erődítésekkel körülkerített sokasága,  
mely a jó és tisztességes életet szolgáló kiváltságokkal van ellátva.”5

Werbőczy szerint tehát a város egy olyan falakkal és erődítésekkel védett hely, ahol 
nagy  a  lakosság  száma,  ennél  fogva  sűrű  a  terület  beépítettsége.  Ez  azonban 
szerinte nem adja meg a város elégséges definícióját, hiszen ez a meghatározott és 
kézzelfogható  környezet  csupán  keretet  a  városi  élethez,  azt  kitölteni  csak  a 
kiváltságokkal  ellátott  lakóközösség  tudja.  Ezt  a  polgári  közösséget  nagyon 
kifejezően egyetemességnek nevezi,  utalva a tagok egyenlő jogi  helyzetére és a 
közösség önkormányzatának falakon belüli mindenhatóságára is.

A középkori városok élete valóban csak a Werbőczy által használt  egyetemesség 
felől közelítve tárható fel teljes mélységében. A középkori város, akár egy hatalmas 
élőlény,  megtelepülésétől  kezdve  szakadatlan  és  kölcsönös  kapcsolatban  állt  a 
természeti, gazdasági és társadalmi környezetével. Már magának a megtelepülésnek 
az eseménye is egy folyamat eredménye volt, melyet mindhárom környezeti tényező 
erősen befolyásolt. A város gyarapodása és felemelkedése, illetve hanyatlása is ezen 
tényezők együttes hatásának számlájára írható. 
A  város  életének  középpontjában  a  polgárok  közössége  állt.  Ez  kapta  meg  a 
kiváltságokat, amelyek valójában kiemelik a várost környezetéből, ez gyakorolta a 
jogokat,  ez szabályozta a város belső rendjét  is.  A város társadalma -bár jogilag 
egyenlő  alanyokból  állt-  erősen  rétegzett,  gazdag  kereskedők  és  egyszerű 
kézművesek  egyaránt  tagjai  lehettek.  Egyetlen  feltételt  kellett  teljesíteniük:  részt 
kellett vállalniuk a közösség terheiből. E terhek sorában a sorrend és a ráfordítás 
szempontjából is a városfalak építése állt az élen. Ez a hatalmas közös vállalkozás 
évszázadokon át a városi közösségek egyik legfontosabb tevékenysége volt, mely 
nemcsak próbára tette, de alakította is a közösséget.

Kutatási  munkámban ennek a közösséget próbáló munkának a feltárására tettem 
kísérletet.  Ennek  során  az  volt  a  törekvésem,  hogy  a  városfalak  építését, 
karbantartását és használatát a városi közösség társadalmi összefüggéseivel együtt 
vizsgáljam.  Meggyőződésem,  hogy  a  városfalak  építésével  és  kialakításával 
kapcsolatos  kérdések  csak  abban  az  esetben  válaszolhatók  meg,  ha  ennek  a 
tevékenységnek a társadalmi összefüggéseit is vizsgálat alá vonjuk.

A középkori magyar városok védműveivel kapcsolatos kutatómunkám során számos 
kérdésre kellett feleletet találnom. 
Elsőként  azt  kellett  tisztáznom,  hogy a  kutatási  programom szempontjából  mit  is 
tekinthetünk városnak a Kárpát-medencében. A meglehetősen szűkszavú források 
ugyanis  nem  rögzítik  egyértelműen  a  települések  „besorolását”,  illetve  a  kutatók 
véleménye sem egységes e tekintetben. 
Másodikként a vizsgálandó időszak kiterjedését kellett meghatároznom. A középkor 
fogalma meglehetősen tágan értelmezhető, s a különböző tudományágak más és 
más  időbeli  keretet  szabnak  meg.  Mivel  a  települések  szerencsés  esetben 
folyamatosan  lakottak,  gazdasági-  és  társadalmi  viszonyaik  mellett  az 

5 Werbőczyt idézi: Kubinyi 1993. 43.o.
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épületállományuk  is  szüntelenül  változik,  lehetetlen  pontos  -és  minden  városra 
egyaránt érvényes- időkorlátok közé szorítani a vizsgált korszakot.
A fenti két elsődleges kérdés tisztázása után, vagyis, hogy mely típusú települések 
melyik  időszakra  vonatkozó  vizsgálatát  végzem  el,  a  rendelkezésre  álló  adatok 
feldolgozásának módját kellett meghatároznom. 
Az adatokat táblázatban rendszereztem. Ennek elemzése után a több száz városias 
település közül 119-et választottam ki,  mint olyat, ahol a városias jelleg védőfalak 
formájában is jelentkezhetett. A további kutatómunka során már csak erre a város-
csoportra  koncentráltam,  és  igyekeztem  ezeknek  a  településeknek  a  védműveit 
részletesebben is feltárni. 
A részletekre irányuló kutatómunka eredményeit végül egy összegző tanulmányban 
foglaltam  össze,  amit  a  városok  részletes  ismertetése,  illetve  az  ábrákat  és  a 
táblázatokat tartalmazó melléklet kísér.

1.1. KUTATÁSTÖRTÉNET

A középkori magyar települések átfogó vizsgálata nem tekint vissza hosszú múltra.
A lakott helyek -városok, mezővárosok, falvak- vizsgálatát hosszú időn át elsősorban 
a  helytörténészek  végezték.  Munkájuk  során  -a  sok  helyütt  fennmaradt  városi 
krónikák hagyományait követve- igyekeztek a település lehető legrészletesebb képét 
megrajzolni,  felsorolva  minden  olyan  eseményt,  amelyek  a  területén  lezajlottak, 
tekintet nélkül arra, hogy ezeknek volt-e meghatározó szerepük a település sorsát 
illetően, vagy csak véletlenszerűen ott történtek meg. Ezek a munkák kizárólag a 
vizsgált  település  belső  életére  koncentráltak,  a  környezetével  kialakult  viszony 
vizsgálatára  nem  sok  figyelmet  fordítottak.  A többi  városhoz  fűződő  kapcsolatuk 
legfeljebb  akkor  került  a  figyelmük  homlokterébe,  ha  éppen  harcba  keveredtek 
egymással. Bácskai Vera a várostörténet-írásnak ezt az irányzatát városbiográfiának 
nevezte.6

A városok iránti általánosabb érdeklődést a 19. század végén az urbanizáció keltette 
fel, melyet fokozott a millenniumi készülődés heve is. Ez utóbbi lázas tevékenység 
kiterjedt  a  történeti  emlékek,  így a városok történetének feltárására is.  Ekkoriban 
elsősorban  regionális  monográfiák  születtek,  amelyek  zömmel  megyei  bontásban 
tárgyalták  -többek  között-  a  települések  történetét.  A rendszerezés  okán  egymás 
mellé  kerülő települések így tágabb összefüggés-rendszerben szerepelhettek,  bár 
nem  tagadható,  hogy  az  ezekben  szereplő  település-ismertetések  még  erősen 
kötődtek a korábbi „klasszikus” monográfiák hagyományaihoz. A regionális, megyei 
monográfiák sorában az első az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című 
nyolckötetes sorozat volt, ezt követte az úgynevezett millenniumi rejtett sorozat, mely 
Magyarország vármegyéi  és  városai címmel  jelent  meg,  21  vármegyét  és  annak 
történetét földolgozva. Végül  ebben a sorban meg kell  említeni Borovszky Samu: 
Magyarország  vármegyéi  és  városai című  24  kötetes  sorozatát  is.  Hasonló 
rendszerezésű, de kisebb területre összpontosító munka volt Orbán Balázs Erdély 
történetét megyei bontásban bemutató sorozata. A rendezési elve miatt ebbe a sorba 
illeszthető  Rupp  Jakab  négykötetes  munkája  is,  mely  „a  nevezetesebb  városok, 
helységek  s  azokban  létezett  egyházi  intézetek”  leírását  adta  egyházmegyei 
bontásban.
Ezekkel a regionális monográfiákkal egy időben merőben más rendszerezési elvet 
alkalmazó  munkák  is  születtek.  Ezek  nem  monografikus  igénnyel,  hanem  egy 

6 Bácskai 2002. 12.o.
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kiválasztott  időszakra  koncentrálva,  de  ott  teljességre  törekedve  igyekeztek  a 
forrásokat rendszerezni. Ezek közül ebben az időszakban jelent meg Csánki Dezső: 
Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában című munkájának első kötete, 
melyet  később  további  négy  követett.  Módszerében  és  alaposságában  ennek  a 
munkának  méltó  folytatója  volt  később  Györffy  György,  aki  az  Árpád-kori  
Magyarország történeti földrajzát írta meg négy kötetben. 

Az első tudományos vita, mely a középkori Magyarország városait összefüggéseiben 
kívánta vizsgálni,  a  harmincas években bontakozott  ki,  témája pedig a pannóniai 
városok életének folyamatossága volt. Pleidell Ambrus volt a vita elindítója, aki 1934-
ben írt tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a korai magyar városok 
(Esztergom, Fehérvár,  Győr és Zágráb)  -és ezáltal  a korai  magyar városfejlődés- 
alapjait  a  római  városok  képezték,  a  forrásokban  szereplő  latinusok pedig  a 
megmaradt  római  népesség  leszármazottai  voltak.7 E  felvetéssel  szemben  előbb 
Nagy Lajos,  majd László Gyula hozott  fel  érveket,  később pedig Székely György 
zárta  le  a  vitát  azzal  az  összegzéssel,  hogy  ugyanazon  helyek  kedvező 
adottságainak felismerése és kiaknázása nem feltétlenül jelenti  a pannóniai  római 
lakosság helyben maradásának igazolását.8

A következő lépést a városok átfogó szemléletű vizsgálatának irányába Erdei Ferenc 
tette meg, aki  1941-ben jelentette  meg írását  az Alföld településeinek különleges 
fejlődéséről  és  a  mezővárosoknak  a  magyar  településrendszerben  elfoglalt 
kiemelkedő szerepéről.  Szerinte kétféle városunk van: egy nyugatias és az alföldi 
típus. Utóbbival kapcsolatban elveti azt a tételt, miszerint a mezőgazdasági termelés 
nem lehet  városképző tényező,  továbbá példákkal  támasztja  alá,  hogy ez a tétel 
maradéktalanul a középkori Európa fejlettebb régióinak városaira sem alkalmazható, 
hiszen azokban is folyt mezőgazdasági termelés.9

Erdei  felvetésével,  mely  a  mezővárosok  szerepét  hangsúlyozta,  voltaképpen 
eljutottunk  ahhoz  a  vitához,  mely  idestova  fél  évszázada  tart,  s  a  magyar 
várostörténet-kutatás két legsúlyosabb dilemmáját igyekszik feloldani. 
Az egyik ilyen kérdés, mint láttuk, annak eldöntése, hogy a középkori mezővárosok 
miképpen -és milyen szinten- illeszthetők be a magyar városfejlődés folyamatába, a 
másik pedig a középkori települések városias jellegének vizsgálata.

A mezővárosok vitája  voltaképpen még Erdei  tanulmánya előtt  megindult,  amikor 
Mályusz  Elemér  egy  korai  írásában  a  középkori  mezővárosokat  a  magyar 
városfejlődésben zsákutcának, a negatív tendenciák megtestesülésének tekintette, 
lakóit  pedig  kirekesztette  a  polgárok  közül.10 Mendöl  Tibor  -igaz,  hogy  az  újkori 
mezővárosok példájából  kiindulva-  ugyancsak amellett  érvelt,  hogy a  mezővárost 
nem szabad városias településnek tekinteni, mert nem tölt be központi szerepkört.11 

Különösen  igaz  ez  -állította  Mendöl-  az  alföldi  mezővárosok  esetében,  amelyek 
inkább több egymásba tolt falunak, mint városnak tekinthetők. 
Ezzel  szemben  Szűcs  Jenő  a  középkori  mezővárosokat  kis  alcentrumokként 
értelmezve, azok településrendben betöltött szerepét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy 

7 A vitát idézi Székely 1957. 9.o., Eperjessy K. 1971. 11.o. 
8 Székely 1957. 7-21.o.
9 Erdei 1977. 68-106.o.
10 Mályuszt idézi Bácskai 2001. 32.o. és Kubinyi 1971. 59.o.
11 Mendölt idézi Novák 1986. 153-155.o.
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ezek  a  települések  dinamikusan  fejlődő  kézművesiparukkal  saját  piackörzetet 
teremtve nem egy helyen a városok komoly konkurensévé váltak.12

A középkori mezővárosok szerepét hangsúlyozza Bácskai Vera is, aki évtizedek óta 
ezt a jellegzetesen magyar település-típust vizsgálja. Ő volt  évtizedek óta az első 
kutató,  aki  Erdeihez hasonlóan szakított  azzal  a  korábbi  szemlélettel,  miszerint  a 
városiasság  fokát  elsősorban  a  kézműipar  fejlettsége,  illetve  a  településnek  a 
külkereskedelem terén játszott  szerepe határozza meg.  Ezzel szemben kimutatta, 
hogy a mezőgazdasági termelés is lehet városképző tényező, különösen akkor, ha 
kézművesiparral és kereskedelemmel párosul. Példának hozta fel az állattartásból 
fényesen gyarapodó alföldi mezővárosokat (Debrecen, Kecskemét és Nagykőrös), 
illetve a szőlőművelésből élő hegyaljai városokat.13 Fügedi Erik szintén elfogadta a 
mezővárosok városiasságát, azzal érvelve, hogy ezek gazdasági szempontból -mint 
piackörzetek- egyértelműen városi szerepkört töltenek be. Ugyanezzel érvelt Novák 
László is.14

A  másik  kérdéskör,  a  középkori  települések  városiasságának  meghatározása 
legalább ilyen élénk vitát eredményezett.
Az alapvető probléma a középkori városokkal kapcsolatban az, hogy sokukról nem 
lehet pontosan megítélni, valóban városok voltak, vagy csak annak nevezték őket. A 
települések jellegének megállapítására ugyanis a középkor folyamán több kifejezés 
is volt forgalomban, ezek jelentése azonban időről-időre változott.
Először Szűcs Jenő nevét kell megemlíteni, aki megállapította, hogy a németországi 
példákhoz hasonlóan a középkori magyar városokat is egy hármas (15 km, 50-60 km 
és 150-170 km sugarú) gyűrű vette körül,  mely gyűrűk mentén helyezkedtek el  a 
városhoz kapcsolódó,  de saját  piackörzettel  is  rendelkező mezővárosok.15 Ezt  az 
elméletet  Esztergom  késő-középkori  gazdasági  pangása  fényesen  igazolja. 
Esztergom ugyanis éppen Buda középső piackörzetének peremén helyezkedett el, 
ami  azzal  az eredménnyel  járt,  hogy a  piac elszívó hatásának következtében az 
ország korábbi fővárosa Buda kiszolgáló mezővárosává süllyedt.
Major  Jenő  a  mai  magyar  államterület  városhálózatában  egy  hatszöges 
kristálymodellt  mutatott  ki,  melynek  segítségével  modellezni  tudta  a  városhálózat 
hierarchikus térbeli rendjét. Elmélete szerint a településeket különböző szempontok 
(lakosság  száma,  szaküzletek  száma,  foglakozás  megoszlása,  stb.)  alapján  öt 
hierarchikus szintre lehet osztani.16

Major Jenő módszerét a középkori Magyarország településeire Kubinyi András írta 
át.17 Tíz  kritériumot  állított  fel,  melyek  alapján  pontozta  a  településeket.  Ezek az 
igazgatási szerepkörre (uradalmi központ, főúri székhely, bíráskodási központ, hiteles 
hely,  pénzügy-igazgatási,  illetve  egyház-igazgatási  központ),  az  egyházi 
intézményekre  (különösen a  kolduló  rendek jelenlétére),18 a  központi  szerepkörre 
(céhek  száma,  egyetemre  beiratkozott  polgárok  száma),  illetve  a  település 
12 Szűcs 1955.
13 Bácskai 2001. 35-38.o., A szőlőművelés városképző ereje külön tanulmányt érdemelne, hiszen a 
szőlő  munkálása  -különösen  a  középkor  egyéb  termelési  módszereit  tekintve-  már-már  a  tőkés 
termelést idézi: kevés helyen termeszthető, de ahol jól terem, ott szinte monokultúrát alkot, épp emiatt 
kifejezetten  élénkíti  a  kereskedelmet,  az  év  minden  szakában munkaerőt  -általában  bérmunkást- 
igényel,  és  ez  az  egyetlen  termelvény,  amivel  kapcsolatban  a  középkori  birtokjog-szokások 
megengedik a bebirtoklást.
14 Novák 1986. 153-163.o.
15 Szűcs J. 1955. 82-111.o.
16 Major 1966. 33-65.o.
17 Kubinyi 1971. 58-79.o.
18 A kolduló rendek jelenléte,  mint a városiasság egyik lényeges fokmérője először Fügedi Eriknél 
jelenik meg. Közli: Kubinyi 1971. 60.o., lásd még: Fügedi 1994b. 15-20.o.
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útviszonyaira,  vásáraira és jogi  helyzetére térnek ki.  Ezen kritériumok alapján hat 
hierarchikus  szintre  osztotta  a  magyarországi  településeket,  ezek  közül  azokat 
tekintette  városnak,  amelyek  az  első  három  szint  valamelyikére  kerültek.  Ennek 
alapján a középkor végén 180-200 várossal kell számolni Magyarországon, aminek 
jelentős  része -mintegy 150-  nem teljes szabadsággal  élő  város,  hanem püspöki 
város, vagy mezőváros. 

A középkori városok védműveinek összefoglaló elemzésére eddig még nem került 
sor. Természetesen a lokális és regionális monográfiák szép számmal ismertetik a 
kutatási  területükön  található  védműveket,  ezek  azonban  csak  mint  helyi 
érdekességek kerülnek szóba. Mind a városkutatás, mind a várkutatás csekély teret 
szentelt eddig a városok védelmi rendszereinek. 
A számos  monografikus  feldolgozás  mellett  az  utóbbi  időben  egyetlen,  a  témát 
átfogóan  bemutatni  szándékozó  könyv  jelent  meg,  egy  román  szerző,  Teodor 
Octavian  Gheorghiu  tollából,  aki  a  középkori  Közép-  és  Kelet-Európa  erődített 
városait dolgozta fel. Ez az imponáló kiállítású könyv azonban döntően a városok, 
városi  erődök  alaprajzi  tipológiájával  foglalkozik,  különös  tekintettel  a  szláv 
vártípusra.19

1.2. VÁROSTÖRTÉNET

A Római Birodalom hanyatlása egyben egy megszilárdult és virágzó városrendszer 
végét  is  jelentette.  A  3.  századtól  kezdve,  a  barbár  betörések  következtében 
megindult  az  Alpoktól  északra  lévő  terület  nagyvárosainak  elnéptelenedése,  a 
tehetős polgárok, kereskedők és hivatalnokok a birodalom szívébe húzódtak, s az 
elhagyott városokban csak kézművesek és kiskereskedők maradtak hátra. Ezek is a 
létfenntartásuk  érdekében  inkább  földműveléssel  foglalkoztak.  Ezzel  az 
elvándorlással párhuzamosan a birodalom belsejében is változások történnek: fallal 
vették körül  a városokat.  Rómában 274-ben kezdték el  építeni  az Aurelianus-féle 
falgyűrűt,  az  új  fővárost,  Konstantinápolyt  330-tól  pedig  már  eleve  hatalmas 
városfalakkal vették körül. Ravennában, mely kis időre a nyugati birodalom fővárosa 
volt, erre nem volt szükség, mert a várost körülvevő mocsár kellő védelmet nyújtott. 
Az egész birodalomban a települések visszahúzódása jellemző, a korábbi területük 
töredékén alakítanak ki fallal védett városokat. 
A  korábban  virágzó  városok,  civitasok  képét  a  4.  századtól  egyre  inkább  a 
kereszténység szakrális helyei határozták meg. Általában a falakon kívül, a temetők 
közelében épültek fel az első templomok, a fallal körülvett városban pedig a püspök 
alapította  meg  székhelyét.  Így,  római  civitasba  költözve  létesült  Regensburg, 
Augsburg,  Konstanz,  Worms,  Speyer,  Mainz,  Stassburg,  Trier  és Köln püspöki 
városa a mai Németország területén. Ezeknél a városoknál a falon kívüli temető és a 
mellette lévő templom lesz majd a középkori város centruma, s nem a római civitas. 
Ez utóbbit a germánok nem is városnak, hanem várnak (Burgnak) tekintik, s ennek 
megfelelően változtatják meg a városneveket is. 
A zömmel püspökségi székhelynek otthont nyújtó, ezért püspökvárnak is nevezett 
vár mellett, a kapu előtt kisméretű kereskedő-és kézműves telepek, wikek jöttek létre. 
Ezek fejlődésében a meghatározó az volt, ha a civitasszal közös fallal vették körül. 
Erre Kölnben 1106-ban került sor, de 1180-ban már újabb külvárost vettek körül fallal, 
bizonyságul arra, hogy ha lassan is, de megindul az Alpoktól északra is a városok 

19 Gheorghiu 2000.
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gyarapodása. Természetesen nemcsak adminisztrációs központok mellett alakultak 
ki ilyen kereskedelmi állomások, hanem fontos kereskedelmi utak csomópontjaiban. 
Ilyen telep lehetett Magdeburg, amelyet 830-ban I. Ottó emelt várossá.
Európa képét ekkoriban az országnyi kiterjedésű, átjárhatatlan erdőségek határozták 
meg, a városok és a falvak azokon a területeken gazdálkodtak, amit az erdőtől el 
tudtak hódítani. Ezeknek a csekélyke termőföldeknek az eltartó képességét erősen 
korlátozta az alacsony termésátlag. A termelés extenzív bővítését a kereskedelem és 
a közlekedés meglehetősen korlátozott volta egy határon túl már nem tette lehetővé, 
így  a  túlnépesedett  területek  lakosság-feleslegének  új  területet  kellett  keresnie. 
Először országon belüli kirajzásról beszélhetünk (pl.  Freiburg 1120., Lübeck 1158.), 
de a 13. és a 14. században Közép- és Kelet-Európát is elárasztják a telepesek. Ezt 
a  folyamatot  nagyban  ösztönözte  az  éghajlatban  a  11.  században  bekövetkezett 
kedvező változás. [5. ábra]
Nagyjából ez, a döntően a német településekre jellemző városképződési folyamat 
játszódott  le  a magyar  állam megszilárdulásának következtében is.  A hasonlóság 
egyik oka -a kezdetektől élénk politikai kapcsolatok mellett- abban keresendő, hogy 
akárcsak a német területeken, úgy Magyarországon is a kezdeti időszakban szinte 
csak az egyházi intézmények (a templomoktól a püspöki központokig) éltek helyhez 
kötött  életet,  ezeken  kívül  minden  más  mozgásban  volt.  A szállásváltó  félnomád 
állattenyésztés később meghaladott  példáján  kívül  e  tekintetben a királyi  központ 
mozgása említendő, amely még III. Béla korában, tehát a 12. század végén is az év 
nagy részét ispánságról ispánságra vándorolva töltötte. 
Az  első  protourbánus  telepek  így  elsősorban  a  világi-,  illetve  az  egyházi 
közigazgatási  központok,  ispánsági  várak  (Baranyavár,  Békés,  Bodrog,  Borsod, 
Csanád, Csongrád, Gyulafehérvár, Sopron, Szabolcs, stb.) vagy püspökvárak (Győr,  
Pécs) közelében települtek meg. Ezeknek a korai „városoknak” a megjában általában 
egy  földvár  állt,  körülötte  pedig  -az  erődítmény  védelmét  élvezve-  piac  és 
kézművesek  települése  jött  létre.  Ezekre  a  korai  „városokra”  az  összetettség 
jellemző, általában több, gyakran eltérő jogállású település laza halmazából álltak. A 
mai Győr területén eredetileg 12 önálló település, illetve városrész volt: a vár, Váralja 
(Káptalanváros), a domonkosok települése, Adalbertfalva, Királyföldje, Benedekfalva, 
a johanniták települése, Szabadi (vagy Szöllős), Révfalu, Malomsok, Felfalu, és az 
ún.  Névtelen  falu.20 Esztergom másfél  tucatnyi  település  halmaza  volt: a  vár, 
Víziváros,  Királyi  város,  Szentpál,  Szentkirály,  Szentistván,  Szentlázár,  Kovácsi, 
Újfalu,  Fenyérd,  Örmény,  Szentanna,  Hévíz,  Szenttamás,  Libád,  Petény, 
Szentgyörgy, Sziget és Kakat (a mai Párkány, illetve Stúrovo).21 Ezeknek az önálló 
településeknek  akkor  volt  lehetőségük  a  várossá  válásra,  ha  kereskedelemben 
betöltött  szerepüknél,  illetve  birtokosuk  hatalmánál  fogva  kiváltságokat  szereztek 
maguk  és  polgáraik  számára.  Így  emelkedett  ki  nemcsak  Esztergom  település-
halmazából, de a országos viszonylatban is az esztergomi Királyi város, mely hosszú 
időn  át  -különösen  Kálmán  király  uralkodásától  kezdve-  az  ország  pénzügyi 
központja volt, piaca pedig egyedül bírt országos árumegállító joggal.
Az első fallal körülvett városok is ezen települések közül kerültek ki. Feltételezések 
szerint a 10. század legvégén már védőfal övezte Esztergom Királyi városa mellett 
Győr, Veszprém és Gyulafehérvár városát is. Ezek a falak azonban ekkor még nem 
kőből készültek, hanem árkok és sáncok palánkokkal erősített gyűrűi voltak, szilárd 
építmények csak a kapuik lehettek.22

20 Borbíró-Valló 1956. 52-80.o.
21 Horváth I. 1994. 200.o.
22 Erre utaló adatokkal a tatárok pusztításával kapcsolatban Rogerius mester leírásából értesülünk.
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Az ekkori „városias” települések elhelyezkedése az ország területén meglehetősen 
egyenlőtlen volt. Ha az I. István korában alapított püspökségek központjait vesszük 
tekintetbe, akkor azt látjuk, hogy közülük öt (Esztergom, Győr, Veszprém és Pécs) a 
Dunántúlon, három közvetlen a Duna mentén (Vác, Kalocsa és Bács) fekszik, s csak 
Eger és Gyulafehérvár található az ország Dunától keletre eső részén.

Ez  a  helyzet  s  XII.  század  közepétől  kezd  megváltozni,  ugyanis  ekkorra  váltak 
általánossá  az  országban  a  feudális  termelési  viszonyok,  s  ennek  hatására  új 
városhálózat  kialakulása indult  meg:  a  kedvező fekvés,  a  közlekedésben játszott 
szerep számos települést (Buda, Sopron, Pozsony, Kassa) kiemelt a többi közül, míg 
több  korábbi  ispánsági  székhely  (Bihar,  Bodrog,  Borsod,  Baranyavár,  Csongrád) 
elvesztette jelentőségét. Ebben az időszakban indult meg az eddig jórészt lakatlan 
peremvidék lassú megszállása, amit ai idegen népelemek (németek, kunok, jászok) 
betelepítése, illetve betelepülése (románok) is segített.
A lakosság legnagyobb része (mintegy 90 %-a) falvakban élt, melyek nagysága és 
elhelyezkedésük  sűrűsége  területenként  különbözött,  de  általában  a  sűrű 
településhálózat volt jellemző, viszonylag kis határú, szabályos, utcás elrendezésű 
falvakkal. A XIII. század elejétől, a társadalmi, gazdasági viszonyok változása már a 
falvak rendszerére is hatással volt: megindult a pusztásodás folyamata, a kevéssé 
életképes falvak elnéptelenedése, s határuknak a szomszédos, erősebb településbe 
olvadása. A megnövekedett terület és a kedvezőbb fekvés lehetővé tette a magyar 
településhálózat  egy  új  elemének,  a  mezővárosnak a létrejöttét,  mely a  körülötte 
lévő, mintegy 10-15 km sugarú terület piaci központja lett.

Jogi  értelemben vett  városok Magyarországon a XII-XIII.  század fordulóján jöttek 
létre,  amikor  a  korábbi  feudális  központ  védelmében letelepülő szabad  hospesek 
kiváltságokat  (szabadságjogokat)  kaptak.  Ennek  legelső  példája  -még  I.  István 
korában-  az  esztergomi  Királyi  városban  élő  latinusok  kiváltságolása.  Később III. 
István  a  fehérvári  latinusok  számára  állított  ki  szabadalomlevelet,  amely  később 
„fehérvári  jog”  néven  vált  ismertté.  Ezt  a  városjog-gyűjteményt  később  újabbak 
követték: 1244-ben IV. Béla adta ki Korpona, majd nagyjából ezzel egyidőben Buda 
jogait, míg Kassa fokozatosan, a 14. század közepére teljesítette ki szabadságait. 
Ezek  a  jogok  kiterjedtek  a  közösség  jogi  (önkormányzat,  szabad  bíró-  és  pap-
választás,  más joghatóságok hatóköre alóli  felmentés,  szabott  fellebbezési  út)  és 
gazdasági  (egyösszegű  adó  fizetése,  egyebekben  adó-  és  vámmentesség, 
vásártartási jog, mérföldjog, árumegállító jog) önállóságának biztosítására, illetve a 
védőfalak építésének lehetőségére is.23

Ezeket  a  jogokat  nem  kapta  meg  minden  város,  sőt  általában  a  városok  nem 
egyszerre,  hanem hosszú folyamat  eredménye képpen jutottak  szabadságaikhoz. 
Erre a legjobb példa Kassa esete, amely az alábbi lépésekben jutott újabb és újabb 
kiváltságokhoz:
1261 felmentést  kapnak a katonáskodás és a várispán joghatósága 

alól, cserébe a királynak évente fél fertó aranyat fizetnek,
1290 az  egri  püspök  a  város  plébánosát  felmenti  a  főeseperes 

hatásköre  alól,  a  plébános  megkapta  Kassa  dézsmáját,  aki  ennek 
fejében a káptalannak évi 15 budai márkát fizet,

1300 k. városfal építésének engedélye (ekkorra már álltak a falak),
1319 vámmentesség az ország északkeleti részében,

23 A középkori városi privilégiumok feldolgozását Fügedi Erik végezte el. Fügedi 1961. 17-108.o., ill. 
1994a. 718-719.o.
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1321 felmentés a pénzbeváltási kötelezettség alól,
1342 igazságszolgáltatási  kedvezmény  megerősítése,  fellebbezési 

fórum: a tárnokmester,
1347 Budai jog,
1347 a plébánia kegyúri jogainak megszerzése,
1347 országos vásár tartásának joga,
1361 árumegállító jog,
1369 címer használatának joga,
1404 mentesség a harmincad fizetése alól,
1462 pénzverés joga.

A  középkori  városok  kialakulása  és  felvirágzása  szempontjából  nem  hagyhatók 
figyelmen kívül a döntően szász telepesek által létrehozott és királyi kiváltságokat 
élvező bányavárosok.  Az  első telepítésekre még a 12.  század derekán,  II.  Géza 
uralkodásának  idején  kerül  sor  (Beszterce), de  legnagyobb  számban  IV.  Béla 
(Korpona 1244,  Selmecbánya és  Gölnicbánya 1255.,  Igló 1268.),  illetve I.  Károly 
(Offenbánya 1325.,  Nagybánya és  Szomolnok 1327.,  Körmöcbánya 1328.)  alapít 
bányavárosokat.  Ezek  a  városok,  kiegészülve  a  döntően  a  kereskedelemből  élő 
Szebennel, Brassóval,  Kolozsvárral,  Bártfával,  Lőcsével és  az  imént  már  említett 
Kassával,  valamint  a  14.  század elejére  felvirágzó  Pesttel és  Budával alkotják  a 
középkori  magyar  városok  magját.  Ezen  később  Zsigmond  1405.  évi  városjog-
adományozása sem változtatott, noha ekkor tucatnyi település kapott városi jogokat, 
mert  ezek  nagy  része  saját  gyengesége,  vagy  adminisztratív  döntések 
következtében visszasüllyedtek a mezővárosok közé.
A magon kívüli  rész döntően a mezővárosokból  állt,  melyek a 13.  század elején 
bekövetkező  -és  a  tatárdúlással  felerősített-  pusztásodás  során  kiemelkedtek 
környezetükből,  s  helyi  piacközpontokká  váltak.  Ebben  a  kereskedelmi  útvonalak 
szerepe  is  jelentős  volt.  A korai  Árpád-korban  a  távolsági  közlekedés  útvonalai 
elsősorban  a  folyók  voltak.  Ezeket  egészítették  ki  a  kisebb-nagyobb  fontosságú 
szárazföldi utak. Ezek csomópontjaiban városias telepek jöttek létre, különösen ott, 
ahol a sóútvonalak húzódtak. A városok közül Szolnok már a nevében is hordozza a 
sót,  Kolozsvár  és  Szeged  döntően  a  sókereskedelemnek  köszönheti  létét,  de 
Debrecen is a sóút elágazásánál települt meg, és Kecskemét is azért vált jelentékeny 
településsé, mert a Szeged és Pest között futó sóút felező pontjánál, mint pihenőhely 
működött.
A mezővárosok  akkor  voltak  képesek  kiemelkedni  környezetükből,  ha  gazdasági 
erejük, illetve a birtokosok hatalma kiváltságokat volt képes a városnak kivívni.

2. A KUTATÁS MÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

2.1. ALAPFOGALMAK
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A középkori magyar városok védműveinek vizsgálatát a rendelkezésre álló adatok és 
források összegyűjtésére és rendszerezésére alapoztam. Ennek kapcsán először a 
vizsgálatba vont anyag kiterjedését  kellett  meghatároznom. Ez egyrészt  jelentette 
annak  a  tágabb  korszaknak  a  meghatározását,  amelyből  a  jellemző  adatok 
begyűjthetők,  másrészt  annak  eldöntését,  hogy  mely  település-típusok  ezirányú 
kutatását végzem el.

2.1.1. Város-e a mezőváros?

Kezdjük először a második kérdéssel, mert annak megválaszolása részben magában 
foglalja a feleletet az első kérdésre is.
A bevezetőben  már  kitértem  arra  a  vitára,  amely  a  mezővárosoknak  a  magyar 
települési  struktúrába  történő  beillesztéséről  kibontakozott.  Ennek  eredménye 
képpen  ma  a  kutatás  nemcsak  a  településrend  szerves  részének  tekinti  a 
mezővárosokat,  de  sok  tekintetben  sajátos  városfejlődési  modellnek  is.  A 
mezővárosok, mint a középkori városias települések legnagyobb létszámú csoportja 
már csak mennyisége okán sem hagyható ki a vizsgálatból. Bácskai Vera számításai 
szerint  a  középkor  végén  750-800  mezőváros  lehetett  Magyarországon.24 Súlyuk 
nemcsak  mennyiségük  miatt  jelentős,  hanem  a  településrendben  betöltött 
hangsúlyos szerepük miatt  is.  Kubinyi  András korábban már ismertetett  kritérium-
számítási  rendszere  szerint,  mely  a  városias  települések  valódi  súlyát  igyekezett 
meghatározni, 180-200 település tekinthető a középkor végén valóban városiasnak. 
Ezek  közül  azonban  mindössze  jó  35-40  a  szabad  királyi  városok  száma,  a 
fennmaradó 150-160 városias település a mezővárosok közül került ki.25 
A  tanulmány  vizsgálatának  tárgya  szempontjából  látszólag  értelmetlen  a 
mezővárosok számba vétele, hiszen, mint ahogy azt a nevében hordozza, eredetileg 
a mezőváros „mezei”, azaz fallal körül nem kerített települést jelentett. Ez azonban a 
középkor teljes időszakára egyátalán nem jellemző. A magyar városfejlődés egyik 
sajátossága,  hogy  számos,  magán-  vagy  egyházi  birtokos  kezén  lévő  település 
előkelő helyet tudott kivívni a városok hierarchiájában. De nem csak -sőt elsősorban 
nem- a városok teljesítménye volt ebben a folyamatban döntő, hanem a birtokosé, 
aki hatalmát és súlyát a birtokközpontjának fejlesztése érdekében is latba vetette. A 
magánbirtokosok közül Debreceni Dózsa esete lehet szemléletes példa, aki I. Károly 
híveként előbb Bihar és Szabolcs megye ispánja, majd 1318. augusztusában erdélyi 
vajda, 1322-ben pedig nádor lett.26  Debreceni udvarházában -amely jogi értelemben 
akkoriban még falu volt- rendezte be ispáni központját. Nemcsak  Szatmár megye 
gyűlését tartották itt 1322-ben,27 de mind I. Károly (1320-ban és 1325-ben), mind I. 
Lajos  király  (1347-ben)  vendégeskedett  itt.  Nem  sokkal  Dózsa  halálát  követően 
(1361-ben)  pedig  megérkezett  a  mezővárosi  jogokat  biztosító  kiváltságlevél  is, 
amelynek  indoklásában  I.  Lajos  egyértelműen  megfogalmazza,  hogy  “…
megfontolván  Debrecen  polgárainak  és  vendégeinek,  a  vidéke  összes  lakóinak 
hűséges szolgálatait,  érdemeit,  amelyeket  boldog emlékezetű atyánk és elődünk,  

24 Bácskai 2001. 39.o.
25 A  szabad  királyi  városok  pontos  számát  nehéz  meghatározni.  A  kiváltságok  adományozása 
következtében  egyrészt  gyarapodott  a  számuk,  ugyanakkor  számos  város  gazdasági  erejének 
csökkenése okán, vagy azért mert királyi birtokból magán vagy egyházi birtokban került át, elvesztette 
a  királyi  város-jogát.  Ennek  a  folyamatnak  eredménye  képpen  Bácskai  Vera  tanulmányában 
(Szlavóniát  leszámítva)  28  olyan  várost  sorolt  fel,  amely  a  középkor  végén  szabad királyi  város 
lehetett. Bácskai 2001. 26-32.o.
26 Csukovits 1994. 172.o.
27 Györffy Gy. I. 611.o.
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néhai  Károly  király  iránt  az  ellene  felkelt  hűtlenek  ellenében,  vérük  nem  kímélt  
hullatásával, később pedig irántunk is tehetségük szerint odaadással tanúsítottak…” 
adott Debrecennek mezővárosi kiváltságokat.28 
Egy másik csoport tagjai, az egyházi birtokosok sem tétlenkedtek, ha városukról volt 
szó. Az esztergomi Víziváros, miközben csak néhány száz méter választotta el az 
ország  legmagasabb  rangon  lévő  településétől,  a  Királyi  várostól,  1239-ben 
feltehetően azért kapott városi jogot és engedélyt városfal építésére, mert birtokosa 
az érsek volt. Pécs városa pedig -amely mezőváros volt, hiszen a püspök birtokolta-, 
odáig  jutott  a  gazdasági  és  a  szellemi  javak  halmozásában,  hogy  egyedüli 
mezővárosként bejutott a Kubinyi András által összeállított hierarchikus rendszer III. 
szintjére. Ez azt jelentette, hogy a 138 város adatait tartalmazó listán a 13. helyet 
foglalta el!29

Ezek  az  esetek  is  azt  jelzik,  hogy  a  mezővárosok  potenciálja  jóval  nagyobb, 
tömegüknél  fogva  pedig  nagyobb  lendülettel  bírtak,  mint  azt  a  kutatók  korábban 
gondolták.
Ráadásul -ha már a témánkat is érinteni kívánjuk- az sem állja meg a helyét, hogy a 
mezővárosokat nem védte (nem védhette) fal. Ha az a birtokos érdekeit szolgálta, 
adományozhatott  ilyen  jogot,  illetve  kijárhatta  ezt  az  uralkodónál.  Az  esztergomi 
Víziváros példáját már említettem, de Győr és Pécs püspöki mezővárosai is hasonló 
okokból kaptak kőfalakat a 13. illetve a 14. században. Falhoz persze mezővárosok 
másképpen  is  „juthattak”.  Számos  példát  ismerünk,  melyben  az  uralkodók  fallal 
körülvett városokat adományoztak el, visszafokozva ezeket a mezővárosok sorába. 
Utoljára  Mátyás  folytatott  városadományozási  politikát,  amikor  Késmárkot  és 
Trencsént a Szapolyaiak kezére adta.30

Egy  további  okot  szeretnék  még  elősorolni,  amely  a  mezővárosok  ez  irányú 
vizsgálatának indokoltsága mellett szól. Ez az alföldi mezővárosok esete. Az Alföld 
városiasság szempontjából már a középkor folyamán is meglehetősen különleges 
helyzetben volt, s ezt a speciális adottságú területet nyugodt szívvel kiterjeszthetjük a 
dél-Dunántúlra is. Ezen az Alföldet és a dél-Dunántúlt magába foglaló területen, a 
Fehérvár-Buda-Pest  vonaltól  délre Szeged volt  az egyetlen királyi  város,  így itt  a 
mezővárosok városalkotó szerepe még hangsúlyosabban jelentkezhetett. 
Szeged ráadásul olyan kivételnek tekinthető a városok között, ami a mezővárosok 
szerepét hangsúlyozó szabályt erősíti, ugyanis Szeged, noha királyi város volt, nem 
volt fallal körülvéve!31

Az alföldi  mezővárosok (Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd), noha mint 
láttuk, jelentős szerep hárult rájuk, látszólag kívül esnek a vizsgálat köréből, hiszen 
árkokból és sáncokból álló védőfalaikat legkorábban a 16. században építették fel. 
Ennek ellenére bevontam ezeket a vizsgálatba, ugyanis mind a védművek építése, 
mind  azok  használata  terén  olyan  jellegzetességeket  mutatnak,  amelyek  jól 
illeszkednek a középkori  városfalak üzemeltetési  szokásaiba, viszont lévén sokkal 
jobban dokumentáltak, segítenek a megelőző időszakot ez irányban megvilágítani.
Ennyi  talán elegendő annak igazolására,  hogy sem a városiasság megítélésekor, 
sem a védőfalak vizsgálatakor nem hagyhatók figyelmen kívül a mezővárosok, sem a 
középkorban, sem a kora-újkorban.

2.1.2. Meddig terjed a vizsgált -középkorként aposztrofált- periódus?

28 Balogh I. 1973. 11.o.
29 Kubinyi 1971. 74.o.
30 Kubinyi 1993. 
31 Kubinyi 1993.
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Az eddigiekből  is  következően  a  középkor  időszakát  nem tartom lezárhatónak  a 
megszokott  időpontban.  Sem a mohácsi  csata,  sem Buda török általi  elfoglalása, 
sem  az  Erdélyi  fejedelemség  megszületésének  dátuma  nem  zárja  le  a  magyar 
városok középkori történetét. A török hódoltság időszaka, beleértve a pogány és a 
keresztény hadjáratok pusztítását, a hódoltsági terület kétfelé adóztatását és a török 
által  adott  kiváltságokat  is,  a  városrendszer  fejlettségét  a  középkori  állapotban 
konzerválta.  Az alföldi  mezővárosok,  miközben már-már kapitalista  módszerekkel, 
megyényi területen gazdálkodtak, fél Európával kereskedtek, s népességük a többi 
magyar  városét  nagyságrendekkel  haladta  meg,  mindeközben  középkori  városi 
keretek között éltek. Természetesen ez a sajátos megrekedés az ország egészére 
jellemző, ami jól jellemezhető a céhek ismételt felvirágzásával. A céhes ipari termelés 
Európa nyugati  felében a 15. századtól  kezdve hanyatlani  kezdett,  Magyarország 
számos városában azonban a  17-18.  században élték  virágkorukat.  Nemcsak az 
alföldi városok, de -találomra kiválasztva- Eger céheire is igaz ez.32

Emiatt  is  érdemes  a  17-18.  századi  alföldi  mezővárosok  közigazgatási,  városfal-
üzemeltetési  szervezetét  megvizsgálni,  hiszen  ezáltal  az  ország  más,  kevesebb 
forrást felvonultató tájainak városaira vonatkozó következtetésekre is juthatunk.

2.1.3. Az adatok és források értelmezése

Miután megállapítottuk a vizsgálat  korlátait,  tehát,  hogy a királyi  városokkal  és a 
potenciális  falépítő  mezővárosokkal  egyaránt  foglalkozunk,  az  időhatárt  pedig  az 
alföldi  mezővárosok  esetén  a  17-18.  századig  terjesztjük  ki,  következhetnek  a 
források.  Először  lássuk  azt,  hogy  a  kézzelfogható  városfalak  mellett  milyen 
adatforrásokkal találkozhatunk.
-gesták, krónikák: A  településeket  csak  rendkívüli  esetben,  fontos  események 
(csata, békekötések) helyszíneként említik, bár a leírások elemzésével hámozható 
ezekből is ki információ. Az, hogy Esztergom, Győr, Veszprém és Gyulafehérvár 10. 
század végi városában védőfalak létét feltételezzük, abból a krónika-információból 
származik, hogy a felnégyelt Koppány testének egy-egy darabját ezeknek a kapujára 
tűzték  ki.33 Ugyancsak  krónikák  és  a  helyi  hagyomány  híradásaiból  gondolja  a 
kutatók többsége, hogy az esztergomi Várhegyen már Géza fejedelem korában állnia 
kellett egy monumentális kővárnak.34 
-képes  ábrázolások: A  városok  általában  ostromok  ábrázolásának  háttereként 
szerepelnek. Ezek elemzésekor tudomásul kell venni, hogy nem minden rajzoló járt a 
helyszínen,  és  az  ábrázolások  jó  része  nem  a  korabeli  állapotok  rögzítésének 
céljából készült. Sok esetben csatákról beszámoló hírlapok illusztrációiként jelentek 
meg.  Arra  is  van  példa,  hogy  ugyanazt  a  várost  (várat)  más  elnevezéssel  újra 
kiadták.35

-oklevelek, összeírások: A településekről ezek mondanak a legtöbbet. A topográfia, 
mint  segédtudomány -többek között-  ezekre az adatokra  támaszkodva tárja  fel  a 
városok mindennapi életét. Ezek közül a legtöbbet az alábbiak mondanak:

-adólisták:  1332-37  közötti  pápai  tizedjegyzék,  1480  körüli  pápai 
adólajstromok,  1571-es  török  defter  (adólista),  helyi  lakos-,  illetve 
adóösszeírások, tanácsi jegyzőkönyvek, stb.

32 Egerről: Breznay 1934.210-298.o., a kérést általánosságban vizsgálja: Eperjessy G. 1988.
33 Közli: Horváth I. 1979. 83.o.
34 ezzel a kérdéssel egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam. Rabb 1994a.
35 Jó példa erre Nagyvárad Wilhelm Dillich által készített metszete, amely tökéletesen egyezik egy 
ismeretlen mester péterváradi látképével. Közli: Takács M. 1989.
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-határjárások:  ezek inkább eltűnt  települések,  illetve  a  városok egykor  volt 
határának  feltárására  alkalmasak,  de  a  csekély  forrásanyagban  már  az  is 
gyakran  örvendetes,  ha  egy  település,  mint  a  másik  határosa  egy  ilyen 
jegyzőkönyvben szerepel.
-birtokösszeírások: Adott pillanatban, egyszerre létezett településekről (azonos 
birtokos  esetén)  tájékoztatnak  topográfiai  rend  nélkül.  Statisztikai 
vizsgálatokhoz alkalmazhatók.

-régészeti feltárások: Templomok  (romok),  temetők  vagy  teljes  települések 
feltárása  a  lelőhely  datálásához,  az  egykori  életmód,  társadalmi  rendszer 
megismeréséhez nyújt segítséget.
-analógiák: A  18-19.  századi  mezővárosok  életében  rejlő  jellegzetességek:  a 
természeti  viszonyok hatásának,  a gazdálkodás módjának és a hatáskörzetnek a 
vizsgálata (komplex településkutatás) részben visszavezethető a középkori állapotra.

Az írásos források gyakran -valamilyen formában- megnevezik a település jogállását, 
jellegét. Ezek az alábbiak lehetnek:
-beszédes helynevek:  a  -vásár,  -hely  végződésű, illetve a vásárnapokat magukban 
hordozó  településnevek  a  vásár  létéből  következően  jelentékeny  településekre 
engednek következtetni.36

-Villa: a mai értelemben vett falu, község. Kisebb falvaknál a villula vagy parva villa 
név  is  szerepelhet.  Egyszerre  földrajzi  (földterület),  társadalmi  (lakosság)  és  jogi 
(birtokviszony) fogalom.
-Locus:  elsősorban  földrajzi  fogalom  (hely),  birtokot  vagy  birtokrészt  jelöl,  de 
használják kisebb lakott hely (tanya) jelölésére is. Szinonímái lehetnek a vicus és a 
pagus elnevezések. 
-Terra: általában földközpont (föld) vagy kerített falurész jelölése. A XIII. századtól a 
megfelelője a possessio (helyneveinkben pl. a Boncfölde, Kozmatelke, stb.). 
-Praedium:  szó  szerint  ültetvényt  jelent.  Eredetileg  a  földesúr  gazdasági  üzemét, 
szolgálónépei munkáján alapuló házigazdaságát és egyben a mellette lévő, döntően 
földesúri épületcsoportból álló települést jelentette.
-Oppidum: fokozatos kiváltságokra szert tevő, magán- vagy egyházi birtokos kezén 
lévő település, mezőváros.
-Civitas:  valódi kiváltságokkal rendelkező, sok tekintetben független város, melynek 
birtokosa az uralkodó.
Külön  bonyodalmat  jelent,  hogy  a  települések  jellegére,  jogállására  vonatkozó 
megnevezések  egyrészt  időben  változó  jelentéssel  bírtak,  másrészt  maguk  az 
adatok  is  gyakran bizonytalanok.  Gyakran  találkozhatunk  a  civitas  seu  oppidum, 
azaz  a  mezőváros  vagy  város  meghatározással,  ami  már  önmagában 
bizonytalanságot  okoz.  Bácskai  Vera  mutatta  ki,  hogy  ez  a  szokás  az  idő 
előrehaladtával  elharapódzott.  Míg  1390  előtti  forrásokban  csak  50  ilyen 
megnevezéssel találkozunk, addig 1440-ig 249, 1490-ig pedig újabb 331 ilyen esetről 
tudunk.37 Az  is  előfordul,  hogy  egyazon  település  jogállására  viszonylag  rövid 
időszakon belül  többféle meghatározást találunk. Erre talán Nezsider (Fertőfő, ma 
Neusiedl am See) mutatja a legjobb példát: 1322-ben és 1324-ben possessio (tehát 
kisebb  falu),  1410-ben  villa  seu  possessio (falu  vagy  szállás),  1430-ban  civitas 
(város), 1437-ben és 1481-ben pedig oppidum (mezőváros).38

36 Ebben a témában Major Jenő végzett jelentős kutatást. Major 1964. 49-59.o.
37 Bácskai 2001. 31.o.
38 Csánki III. 673-674.o.
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Maga a  civitas fogalom is sokat változott az idő múltával. Rómában a polgárjoggal 
bíró lakosok által lakott várost jelentette, később -már a középkor hajnalán- inkább a 
város erődített magjára vonatkozott. Magyarországon civitasnak a források eleinte a 
11.  századi  megyeszékhelyeket,  királyi-  és  püspöki  központokat,  azok  földvárát 
nevezték, miközben a szabadsággal rendelkező városokat nem egy esetben “libera 
villának”  (szabad falunak) mondták.39 A civitas a 15. századra kapta meg a ma is 
ismert  jelentését, amennyiben ezzel a szóval kiváltságolt,  általában fallal körülvett 
települést jelölnek. Ez az a jelentés, amit a bevezetőben idézett Werbőczy is használt 
a városok meghatározására. 

2.1.4. A források forrásai

A középkori városokra vonatkozó adatok jó részét már feldolgozták. Ezek közül is 
kiemelendő  Györffy  György,  illetve  Csánki  Dezső  munkája,  amely  Magyaország 
történeti topográfiáját rajzolja meg az Árpádok- és a Hunyadiak korában. Ez a két 
grandiózus -bár nem teljes- vállalkozás megyei bontásban a fellelhető települések 
összes adatát közli. Mikor, hol, milyen összefüggésben említik az adott települést, ki 
volt  a  birtokosa,  milyen  intézmények  (egyház,  igazgatási  központ,  só-,  illetve 
pénzverő-kamarai székhely, harmincadhely) működtek benne, és mi volt a település 
jogállása. Ez a két forrás-gyűjtemény a városfalakról ritkán tesz említést.
Ezt a két munkát egészíti ki az Anjou-kori állapotokra vonatkozóan számos -utólag 
készített- térkép, amely már kitér a védművekre is.
Ahhoz, hogy a település fejlődésének, vagy hanyatlásának folyamata szemléltethető 
legyen, további pályájuk bemutatását is szükségesnek tartottam. Ezért felhasználtam 
Sebastiano Compagni 1509-ben kiadott leírását, illetve Evlia Cselebi 1660 és 1666 
közötti utazásai során készített útleírását is. Az előbbi forrás kiemelkedő fontosságú. 
Egyrészt azért,  mert egyértelműen a védművek szerint csoportosítva (vár, kastély, 
falu, palánkkal kerített város, kőfallal kerített város) sorolja a településeket, másrészt 
pedig azért,  mert  még a török által  nem háborgatott  ország leírását  adja.  Ugyan 
műve  1509-ben  jelent  meg,  de  feltehető,  hogy  magyarországi  adatai  még  a  15. 
század  végéről  származnak.  Összevetve  ezeket  Evlia  Cselebi  munkájával, 
kirajzolódik a török hódoltság által megnyomorított városrendszer képe.
A városok továbbélésének vizsgálata  szempontjából  fontosnak tartottam a  18-19. 
század fordulójának népszámlálási, térképészeti munkáinak elemzését is. Ezeket az 
adatokat  (II.  Józse-féle  népszámlálás,  birtokos-összeírások,  valamint  Korabinszky, 
illetve  Vályi  topográfiája  és  Lipszky  térképei)  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  által 
Magyarország történeti helységnévtára  címen indított,  a 17. kötetnél járó sorozata 
közli.

2.2. A FELDOLGOZÁS MÓDSZERE

Az eddigiekben ismertetett  korlátok közé szorítva először táblázatba rendeztem a 
rendelkezésre álló adatokat. Ennek a munkának az eredménye képpen született meg 

39 Györffy Gy. I. 280.o.
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az 1. és 2. táblázat, melyekben az írásos, illetve a grafikus formában rögzített adatok 
rendszerezése látható.
Az  1.  táblázatban40 az  írott  források  adatait  rendszereztem.  Már  a  települések 
azonosítása is nehézséget okozott, ugyanis a Györffy és a Csánki által feldolgozott 
időszakban nemcsak a  megyék megnevezése,  határa  és  kiterjedése,  de  sokszor 
maguknak  a  településeknek  a  neve is  megváltozott.  Mivel  Györffy  térképeken is 
rögzítette  a  településeket,  Csánki  pedig kísérletet  tett  az azonosításra,  a  legtöbb 
település azonosítása lehetővé vált.  Ebben a munkában nagy segítséget  jelentett 
Lipszky  János  térképe,  amely  a  20.  század  településeket  -és  országhatárokat- 
átformáló tevékenységétől még érintetlen országot ábrázolta hatalmas precizitással.
A  települések  adatait  megyénként  csoportosítottam  és  összesítettem.  Ennek 
összesítő táblázatát az alábbiakban közlöm:

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT MEGYÉNKÉNT41

(CSAK VÁROSIAS TELEPÜLÉSEK)

megye összes falusias mezőváros város vár 
tartozéka

erődített 16. szd.

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. kf. pal.

Abaúj 12 14 4 - 7 11 1 3 - 3 1 1 1 -
Arad 7 13 2 3 5 10 - - 1 6 - - - 3
Aranyosszék 1 1 - - - - 1 1 - - - - - -
Árva 1 1 - -
Bács 7 15 2 - 5 15 - - - 2 - - - 5
Baranya 17 33 2 6 14 26 1 1 2 11 - - 1 6
Bars 8 1 6 1 - - 2 -
Békés 4 4 1 1 3 3 - - - 2 - - - 1
Belső-Szolnok 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - - -
Bereg 5 8 3 - 2 7 - 1 1 3 - - - 1
Beszterce 2 - - 2 - - 1 1
Bihar 15 22 1 3 13 18 1 1 - 4 - 1 2 2
Bodrog 7 8 3 1 4 7 - - 1 3 1 2 1 2
Borsod 15 16 9 3 6 13 - - 3 4 - - - 1
Csanád 8 10 1 3 7 7 - 2 1 - - - - 1
Csíkszék
Csongrád 6 7 1 3 4 3 - 1 2 1 - - 1 2
Doboka 5 2 2 1 1 - - -
Erdélyi-Fehér 14 2 11 1 2 1 1 -
Esztergom 4 1 2 1 1 1 1 1
Fejér 6 10 1 3 4 6 2 1 1 2 - - 1 2
Fogaras 3 - 3 - 1 - - -
Gömör 9 11 2 3 6 8 1 - 1 6 - - - -
Gyegyószék
Győr 5 7 - 2 3 4 2 1 1 4 1 - 1 -
Heves 10 12 3 1 6 10 1 1 3 3 - - 1 1
Hont 9 - 7 2 - - - 1
Hunyad 6 8 2 - 4 8 - - 4 4 - - - -
Jászság 2 2 - - - - - -

megye összes falusias mezőváros város vár 
tartozéka

erődített 16. szd.

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. kf. pal.

Keve 3 3 1 - 1 2 1 1 1 1 - - - 1
Kézdiszék 1 - 1 - - - - -
Királyföld 6 2 3 1 3 1 4 -
Kiskunság 1 - 1 - - - - -

40 A táblázat terjedelménél fogva a mellékletben található.
41 Jelmagyarázat: I.: Árpád-kor (Györffy György) II.: Hunyadiak kora (Csánki Dezső) 16. szd.: Sebastiano Compagni és Evlia 
Cselebi adatai. A táblázat csak az I. táblázat 4. (Árpád-kor), 6. (Hunyadiak kora) és 7-8. (16. szd.) adatait tartalmazza. Csak 
azok a helységek kerültek ebbe a táblázatba, melyeket e fönti adatsorok tartalmaznak (ezek forrásáról lásd az I. táblázathoz 
fűzött megjegyzéseket a mellélkeltben).
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Kolozs 10 11 5 1 4 9 1 1 2 4 - 1 1 -
Komárom 3 7 - 1 3 5 - 1 1 2 - - - 3
Kőrös 12 - 11 1 - - - 1
Közép-Szolnok 1 9 - - 1 9 - - - 1 - - - -
Krassó 8 11 - 2 8 9 - - 3 6 - - - -
Kraszna 4 4 2 2 2 2 - - - 1 - - - -
Küküllő 5 4 3 - 2 4 - - - 3 - - - -
Külső-Szolnok 3 5 2 - 1 5 - - 1 - - - - 1
Liptó 11 4 5 2 - - 1 -
Máramaros 5 5 - - 5 4 - 1 1 1 - - - -
Marosszék - 1
Moson 3 8 - - 3 8 - - 1 2 2 - 1 2
Nagykunság
Nógrád 10 13 3 2 6 10 1 1 2 6 1 - 1 3
Nyitra 11 1 9 1 - 4 1 3 -
Orbaiszék
Pest 10 7 5 2 4 4 1 1 - - - 1 1 2
Plis 6 5 1 - 3 2 2 3 - 3 - 1 2 -
Pozsega 3 12 - - 3 12 - - - 8 - - - -
Pozsony 4 2 - 2 2 2 2 -
Sepsiszék
Sáros 12 - 9 2 7 3 - -
Somogy 23 - 23 - 8 - - 5
Sopron 1 15 - - - 13 1 2 - 4 1 2 - -
Szabolcs 10 - 10 - 1 - - -
Szatmár 2 11 - - 1 10 1 1 - 4 - 1 1 -
Szepes 4 35 - - 3 27 1 8 - 4 - - - 1
Szerém 12 - 12 - 9 - 3 2
Temes 23 - 22 1 11 - 1 2
Tolna 20 - 19 1 8 - - 7
Torda 2 6 - - 1 4 1 2 - 2 - - - -
Torna 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - - - -
Torontál 2 4 - - 1 4 1 - - 1 - - - -
Trencsén 13 11 2 10 - 1 -
Túróc 1 - 1 - - 1 - -
Udvarhelyszék 1
Ugocsa 1 - 1 - 1 - - -
Ung 7 - 7 - 2 - - -
Valkó 4 30 1 - 3 30 - - - 18 - - 1 4
Varasd 2 - 1 1 2 - 1 -
Vas 21 - 19 2 14 - - -
Verőce 1 -
Veszprém 11 1 9 1 2 - - -
Zala 35 - 35 - 10 - - 4
Zaránd 7 - 7 - 3 - - -
Zemplén 19 1 18 - 11 - - -
Zólyom 2 -

összesen 312 638 77 44 200 546 35 48 47 229 13 14 43 70
arány (%) 100 100 24,6 6,9 64,2 85,5 11,2 7,6 1,5 36,1 0,4 0,2 Σ= 113

Az adatok összehasonlítása esetén figyelembe kell  venni, hogy sem Györffy, sem 
Csánki feldolgozása nem terjedt ki az egész ország területére, és egymáshoz képest 
is vannak eltérések. Vannak olyan megyék, amelyeket mindketten vizsgáltak, olyan is 
akad, amelyet egyikőjük sem dolgozott  fel,  és van olyan megye is,  amelyet csak 
egyikük írt le. Ennek ellenére a táblázatból leolvasható, hogy komoly fejlődésen ment 
keresztül a 11-15. század során a magyar településrendszer. A vizsgált időszakban 
Györffynél 200 mezőváros szerepel,  Csánkinál  már 546. A Csánkinál városiasnak 
minősített települések jó része korábban alacsonyabb rangú település volt, ezt jelzi a 
falusias települések korábbi  magas (24,6 %-os)  aránya.  A korábbiak alapján már 
talán nem meglepő, hogy a városias települések között a mezővárosok dominálnak, 
ezek teszik ki az összes vizsgált városias település 64,2, illetve 85,5 százalékát.
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Tanulságos lehet  az erődített  települések alacsony száma, az  összes településre 
vetített  0,4,  illetve  0,2  %-a.  Ez  a  számadat  a  kutatási  módszer  egyik  elemével 
magyarázható.
Sem Györffy, de különösen Csánki nem tisztázta kellő pontossággal a várhoz tartozó 
települések státusát. Mivel ezek az esetek többségében valamely vár tartozékaként 
működtek, feltehető, hogy önálló védőművel nem rendelkeztek (mint pl. Kőhalom). 
Ezért  az  erődített  települések  esetében  kizárólag  azokat  a  településeket  vettem 
figyelembe, amelyek esetében a források kifejezetten városfalakra utalnak.
A kérdés tisztázását leginkább Compagni leírása segítette, hiszen az kifejezetten a 
védművek szerint csoportosította a török által még el nem pusztított városokat. Mivel 
adatai a 15. század végi állapotokat rögzítették, a késő-középkori városok falainak 
tekintetében  a  legegyértelműbb  forrásnak  tekinthető.  A  középkori  források 
hitelesítése érdekében a városokra vonatkozó adatokat összevetettem azzal, amit a 
18-19. századra vonatkozó helységnévtárak tartalmaznak, hiszen ekkor, jó esetben 
az erődítés egy része fennállt, vagy legalább az emléke megőrződött. 
Az 1. táblázatban egyéb adatokat is rögzítettem. Egyrészt közöltem Kubinyi András 
hierarchikus táblázatának adatait,  azt,  hogy az adott település melyik hierarchikus 
szintbe (I-VI) tartozik, illetve az egyetemre (Bécs és Krakkó) beiratkozottak száma 
alapján a (Kubinyi által) vizsgált 138 település rangsorában hányadik helyet foglalja 
el. Továbbá azoknál a településeknél, ahol ez az adat hozzáférhető, feltüntettem a 
1332-1337.  közötti  pápai  tizedjegyzék  adatait,  ahol  a  plébánia  által  fizetett  adó 
összege  szerepel.  Ennek  nagysága  alapján  következtetni  lehet  a  település 
nagyságára és gazdasági erejére is.
Az  adatok  ilyetén  módon  történő  elemzése  alapján  113  városias  településről 
mondható el, hogy a források szerint a vizsgált periódusban fallal voltak körülvéve.

A 2.  táblázatban42 azokat  a térképen,  útleírásban rögzített  adatokat vettem sorra, 
amelyek a 12-16. században a magyarországi városokat is említik. 
Ezek  elemzésekor  arra  kell  tekintettel  lenni,  hogy  a  Magyarországot  bemutató 
térképek  és  útleírások  általában  nem  kizárólag  hazánkkal  foglalkoznak,  azt  egy 
nagyobb  egység  (a  világ,  de  legalább  Közép-Európa)  részeként  érintik.  Idriszi 
útleírása  és  térképe  az  egész  akkor  ismert  világot  mutatta  be,  de  világtérkép 
részeként ábrázolja Magyarországot az ún. Katalán atlasz és Fra Mauro munkája is. 
Európa  térképén  jelölte  a  magyar  városokat  Dulcert  és  Etzlaub,  míg  Cusanus, 
Germanus, Münzer, és Beneventano pedig közép-európai kitekintésben. Az egyetlen 
térképész,  aki  kifejezetten  Magyarországot  ábrázolta  Roselli  volt,  ez  a  munkája 
azonban nem maradt fenn. Azt is számításba kell venni, hogy a szerzők jó része nem 
járt  Magyarországon.  Idriszi  például  II.  Roger  szicíliai  udvarában az  utazók és  a 
kereskedők elbeszélése alapján állította össze munkáját. A Katalán atlasz Dulcert, 
Beneventano,  Waldseemüller,  és  Salamanca  térképe  pedig  feltehetően  Roselli 
munkáját másolta. Megint csak Roselli  tekinthető kivételnek, aki mint iniciálé-festő 
több éven át Mátyás udvarában időzött.
A térképek adatainak összevetéséből  az  látszik,  hogy a  rangos,  kőfallal  körülvett 
városok  keltették  fel  leginkább  a  térképészek  figyelmét.  Az  alábbi  lista  azokat  a 
városokat sorolja fel, amelyeket legalább négy térképen feltüntettek (elől a megye 
megnevezése  áll,  azt  követik  a  települések,  amelyek  közül  kurzív írásmóddal 
azoknak a neve szerepel, amelyek az 1. táblázatban is kiemeltek voltak):
Abaúj:  Kassa;  Bács:  Bács,  Futak,  Titel;  Baranya:  Pécs,  Siklós;  Bars:  Léva; 
Beszterce:  Beszterce;  Bihar:  Debrecen,  Nagyvárad;  Csanád:  Csanád;  Csongrád: 

42 A táblázat terjedelménél fogva a mellékletben található.
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Szeged; Erélyi Fehér: Gyulafehérvár; Esztergom: Esztergom; Fejér: Fehérvár; Győr: 
Győr;  Heves:  Eger;  Keve:  Keve; Királyföld:  Brassó,  Szászsebes,  Szeben;  Kolozs: 
Kolozsvár; Komárom:  Komárom; Moson:  Bruck,  Moson,  Óvár; Nógrád:  Vác; Nyitra: 
Nyitra,  Szakolca;  Pest:  Kecskemét,  Pest;  Pilis:  Buda,  Visegrád;  Pozsony: 
Nagyszombat,  Pozsony;  Sáros:  Bártfa,  Sopron:  Sopron;  Szepes:  Késmárk,  Lőcse, 
Szepes;  Szerém:  Szalánkemén;  Temes:  Temesvár;  Trencsén:  Trencsén,  Zsolna; 
Valkó: Újlak; Varasd: Varasd; Vas: Vasvár, Veszprém: Veszprém; Zólyom: Zólyom.
Abban  természetesen  nincsen  semmi  meglepő,  hogy  a  térképészek  a  valóban 
jelentős településeket tüntették fel, az már annál meglepőbb, hogy a bányavárosokat 
(Körmöcbánya,  Korpona,  Selmecbánya,  Nagybánya  és  Besztercebánya)  alig 
említették. 

2.3. A FELDOLGOZÁS EREDMÉNYEI

Mint az előzőekben láttuk, a rendelkezésre álló adatok és források rendszerezése és 
feldolgozása  során  113  város  esetében  vált  kimutathatóvá  a  középkori  védőfal 
megléte. Ezek között azonban a 15-16. század fordulójára csupán 16 olyan királyi 
város  (Buda,  Pest,  Szeben,  Brassó,  Pozsony,  Körmöcbánya,  Kassa,  Sopron, 
Szeged,  Lőcse,  Kolozsvár,  Székesfehérvár,  Bártfa,  Késmárk,  Besztercebánya  és 
Nagyszombat) maradt, amely a Kubinyi-féle hierarchia I-III. szintjén áll, vagyis valódi 
városnak  tekinthető.43 A  többi  hanyatló  királyi  város  (Selmecbánya,  Kisszeben, 
Nagybánya  és  Korpona),  szász  város  (Beszterce),  vagy  egyházi-,  illetve 
magánbirtokosi tulajdonban lévő mezőváros.
Tehát ismét annak igazolását láthatjuk, hogy a mezővárosokban ugyanúgy látni kell a 
fal-építési  potenciált,  mint  a  királyi  városok  esetében.  Ezen  a  tényen  az  sem 
változtat, hogy ebben a listában azok a palánkok is szerepelnek, amiket kizárólag 
Evlia Cselebi említ meg. Amennyiben ezeket (24 palánkról van szó) levonjuk a 113 
városfallal körülvett települések közül, még mindig csupán 16 / 89 = 17,9 %-os a 
jelentős  királyi  városok  aránya  a  fallal  övezett  települések  között,  a  többi  pedig 
zömmel mezőváros.

3. A VÁROSOK VIZSGÁLATA

Az eddigiekben a feldolgozott források adataira támaszkodva tehát azt bizonyítottuk, 
hogy nem csupán a legfejlettebb, a rangsor legelején álló városoknak volt módjuk a 
középkor  folyamán  magukat  fallal  körül  venni,  hanem alárendelt  helyzetben  lévő 
települések előtt is nyitva állt ennek a lehetősége. Erre magánbirtokos tulajdonában 
álló település -mezőváros- esetében általában akkor került  sor, amikor a birtokos, 
félve a  jobbágyainak a  városokba történő vándorlásától,  saját  településének is  a 
konkurenciát jelentő városok jogait adta.
A fallal  körülvett  113 város természetesen nem fedi le az ország teljes település-
állományát,  hiszen mint  láttuk,  Kubinyi  András szerint  a  15-16.  század fordulóján 
180-200 város lehetett Magyarországon.44

A falak tekintetében a különbség azonban nem ekkora. Igaz, hogy más forrásokból 
számos  kerített,  de  a  táblázatunkban  nem  szereplő  városról  tudunk.  (Pápa, 
Szécsény, stb.) Másrészt azonban a források híján egyátalán nem jelenthetjük ki, 

43 Kubinyi 1971. 58-79.o.
44 közli: Bácskai 2001. 39.o.
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hogy  minden,  városias  jelleget  elérő  település  valóban  rendelkezett  védőfallal. 
Szegednek,  mint  a  só-elosztás  egyik  legfontosabb  központjának  a  középkor 
folyamán  egyátalán  nem  voltak  falai,  pedig  nem  csak  királyi  szabadalmakkal 
rendelkezett, de az Alföld egyetlen valódi városa volt!
A városias és a fallal  övezett városok száma közti  különbség egyik magyarázatát 
feltehetően a mentsvárak létében kell  keresnünk. Ezek és a hozzájuk kapcsolódó 
tartozék-települések  viszonyának  vizsgálata  azonban  Magyarországon  még 
gyerekcipőben jár.45 
Az 1. táblázat korábban közölt összesítőjében látható, hogy Csánki Dezső a vizsgált 
települések több mint 36 %-ának esetében (229 településnél) feltételezte, hogy egy 
várral  voltak  kapcsolatban.  Közülük  28  olyan  települést  sorolt  fel,  ahol  a  vár  a 
várossal  össze  volt  kapcsolva,  vagy  annak  belsejében  állt.  A  fönnmaradó  201 
esetben  azonban  semmilyen  kapcsolat  -a  név  azonosságán  vagy  a  térbeli 
közelségen kívül- nem mutatott ki (általában megelégedett azzal a megjegyzéssel, 
hogy a település a vele azonos nevű vár sorsában osztozott). 
Pedig  érdemes  lenne  azt  is  megvizsgálni,  hogy  a  mentsvárak  léte  mennyiben 
befolyásolta a közelében lévő település védelmi stratégiáját. Kiragadott példa lehet 
Kőhalom esete,  ahol  a  16.  század végén  az  erdélyi  fejedelmek a  várat  a  város 
polgárainak  adták,  akik  azt  kibővítették.  Ekkor  alakították  ki  a  fellegvár  körül  a 
középső vár piacát és a kamrákat, majd tornyokat (Szalonnás- és Szolgák tornya) 
építettek, illetve megépítették a Középső kaput, az alsó várban pedig kutat csináltak. 
Feltehető, hogy ezt a várat a város mentsvárként használta. Az itt lévő kamrákban a 
vész esetére élemiszer-tartalékot halmoztak fel (mint Prázsmár, vagy Szászhermány 
esetében), ami arra utal, hogy a város körül jelentékeny fal nem lehetett.
A  települések  és  a  várak  tisztázatlan  kapcsolata  némileg  torzíthatja  annak  a 
vizsgálatnak az eredményét is, mely a települések rangja és gazdasági ereje alapján 
kívánt következtetéseket levonni a városfalak építésével kapcsolatban. 
A  települések  városiasságának  egyik  legfontosabb  fokmérője  a  gazdasági  élet 
fejlettsége.  Erre  vonatkozó  közvetlen  adatokkal  azonban  nem  rendelkezünk, 
közvetettekkel azonban igen. Ilyen például az 1332-1337. évek között felállított pápai 
tizedjegyzék.  Ezt  a  Szentföld  felszabadításának,  illetve  az  egyház  központi 
költségeinek  fedezésére  kivetett  adót  a  középkorban  többször  is  szedték 
Magyarországon (1281-1286, 1332-1337, 1338- 1342, 1350-1354, 1373-1375), de 
ezek közül csak a 1332-1337. évek között kivetett adók begyűjtésének adatai állnak 
nagy  számban  a  rendelkezésünkre.  Ezen  adatok  -bár  csak  néhány  megyére 
terjednek ki- feldolgozása alapján a település gazdasági ereje és a védművek léte 
között az alábbi összefüggések mutathatók ki:

MEGYE VÁROS FALLAL VÁROS VÁRRAL EGYÉB TELEPÜLÉS

Abaúj Kassa 552.- Gönc 107.-, Szepsi 96.-
Arad Lippa 266.- Kerekegyház 89.-
Bács Bács 60.-, Pétervárad 70.- Derzs 174.-
Baranya Mohács 75.-, Pécs 267.-, 

Pécsvárad 180.- Siklós 150.-
, Szekcső 190.-

Bóly  196.-,  Danolc  80.-, 
Nekcse 256.-

Bars Körmöcbánya 120.-, Szentkereszt 60.-

45 Erről a témáról lásd: Feld 1989. 8-19.o.
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Beszterce Beszterce 108.-
Bihar Debrecen 134.-,

Várad+Olaszi 335.-
Borsod Szendrő 31 Edelény  27.-,  Kaza  35.-, 

Sajószentpéter 29.-
Csanád Csanád 43.- Besenyő 94.-
Erdélyi-Fehér Gyulafehérvár 152.- Alvinc 480.- Krakkó 750.-, Igen 960.-
Esztergom Esztergom 189.-
Fejér Fehérvár 1680.-
Gömör Rozsnyó 60.-, Gömör 77.-
Heves Eger 191.-
Hont Korpona  150.-, 

Selmecbánya 288.-
Bakabánya 93.-

Hunyad Boldogasszonyfalva  338.-, 
Déva 305.-

Kolozs Kolozsvár 1248.- Gyalu 307.-
Krassó Mezősomlyó 143.-
Küküllő Küküllővár 160.-
Máramaros Huszt 36.-
Nógrád Balassagyarmat  30.-,  Fülek 

18.-,
Vác 120.-

Nyitra Nyitra 12.-, Szakolca 72.-
Pest Cegléd  320.-,  Pest  kb. 

1600.-
Pilis Buda 1120.-, Óbuda 67.-

A fönti adatok garasban értendők. Azok a városok kerültek a listára, ahol a befizetett 
pápai adó nagysága a megyei átlag felett volt. A táblázat adatai azt mutatják, hogy a 
jelentősebb települések esetében sem épült városfal ott, ahol a közelben mentsvár 
épült.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A TELEPÜLÉSEK VÉDMŰVEIRŐL

település 11. szd. 12. szd. 13. szd. 14. szd. 15. szd. 16-17. szd.

Baja palánk
Balassagyarmat torony palánk
Bazin vár kőfal
Bács földvár téglavár palánk
Bártfa kőfal
Beszterce mentsvár+sánc palánk fal
Besztercebánya kőfal
Bélavár palánk
Bodrog földvár palánk
Brassó vár kőfal
Bruck palánk
Buda vár+kőfal
Cegléd sánc+árok
Csanád földvár palánk
Csongrád földvár palánk
Debrecen sánc
Dunaföldvár földvár? palánk
Eger vár palánk
Eperjes kőfal
Erdőd palánk
település 11. szd. 12. szd. 13. szd. 14. szd. 15. szd. 16-17. szd.

Eszék castrum palánk
Esztergom Királyi város palánk kőfal
Esztergom Víziváros palánk kőfal
Érsekújvár
Fülek vár palánk
Galgóc vár kőfal
Győr földvár/palánk kőfal palánk/erőd
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Gyula
Gyulafehérvár kőfal
Hagymás palánk
Hatvan palánk
Kalocsa
Kaposvár palánk
Karom palánk
Kassa kőfal
Kecskemét sánc+árok
Késmárk vár palánk
Kiskomárom vár palánk
Kismarton kőfal
Kisszeben
Kolozsvár kőfal
Komárom vár palánk/erőd
Korpona kőfal
Körmend vár palánk
Körmöcbánya palánk erődített tpl. kőfal
Kőhalom vár külváros
Kőkapronca vár palánk
Kőszeg vár
Léva vár palánk
Lippa vár palánk
Lőcse kőfal
Lugos vár palánk
Marosvásárhely erődített tpl. árok
Mecseknádasd
Modor kőfal
Mohács pvár+palánk
Moson földvár palánk
Nagybánya palánk+sánc kőfal
Nagyharsány vár palánk
Nagykanizsa vár új palánkvár
Nagykőrös sánc+árok
Nagyszeben 1. palánk 2.,3. fal 4. fal
Nagyszombat kőfal
Nagytétény palánk
Nagyvárad 1.palánk, 

2.kőfal
kőfal

Nezsider palánk
Nyitra vár palánk palánk
Orsova vár palánk
Ónod vár palánk
Óvár vár+kőfal
Paks palánk
Pancsova
Pápa 1. palánk várkastély, 

2.p.
Pest 1.kőfal 2. kőfal
Pécs vár kőfal
Pétervárad
Pozsony vár kőfal
Pölöske palánk
Radna vár palánk
Rózsahegy kőfal
Ruszt kőfal
Sáros torony+vár kőfal
Sárospatak vár+ palánk
Segesvár vár? kőfal
Selmecbánya vár palánk
Siklós vár palánk
Simontornya vár palánk
település 11. szd. 12. szd. 13. szd. 14. szd. 15. szd. 16-17. szd.

Simontornya vár palánk
Somogyvár földvár palánk
Sopron sánc+kőfal kőfal kőfal
Szabadka vár palánk
Szakolca kőfal
Szalánkemén vár kőfal
Szata vár palánk
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Szatmárnémeti palánk vár+kőfal
Szávaszentdemeter vár kőfal
Szeged vár palánk
Szekcső vár palánk
Szekszárd vár palánk
Szendrő vár palánk
Szentgyörgy vár kőfal
Szécsény
Székelyudvarhely vár
Székesfehérvár 1.kőfal vár, 2.kőfal
Szklabinya vár palánk
Szolnok vár palánk
Szond palánk
Temesvár vár palánk
Tihany palánk
Tolna vár palánk
Tótvárad
Újlak vár kőfal
Valpó
Vác vár kőfal
Vágbeszterce vár kőfal
Várasd vár kőfal
Verőce vár+kőfal
Veszprém vár
Visegrád
Zalavár vár palánk
Zombor 
Zólyom vár kőfal

A fönti  összesítő  táblázat  a  városi  védművek  típusait  és  építésének  feltételezett, 
illetve a forrásokban megtalálható idejét tartalmazza. Az adatokból következik az a 
sajátosság,  hogy  a  korszerűtlennek  tekinthető  sáncok  és  palánkok  rendszere 
nemcsak együtt él a korszerűbb -akár bástyákkal tagolt- kőfalakkal, hanem építésük 
éppen a 16-17. században lendül fel. Ennek természetesen funkcionális okai voltak, 
ezeket a továbbiakban még részletesen elemezzük.

3.1. A VÁROSFALAK VIZSGÁLATA

A továbbiakban a kijelölt 113, fallal övezett városias település részletes vizsgálatát 
végeztem el. Ez egyrészt arra irányult, hogy olyan jellegzetességeket tárjak fel az 
erődített  középkori  városokban,  amelyek  általánosan  érvényesültek  az  ország 
területén, másrészt pedig olyan részletekre is szerettem volna rávilágítani,  ami az 
egyes védművek egyediségét adja.

Az egyes városfalak vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy egyetlen 
általános  érvényű  jellegzetesség  tárható  fel  a  középkori  városok  védműveivel 
kapcsolatban,  s  ez a védelem társadalmi,  gazdasági  szempontok  alapján történő 
megszervezése.  Bárhol  és  bármikor  merül  fel  a  védekezés  fizikai  igénye,  a  15. 
századi  felvidéki  városokban,  a  Szászföldön,  vagy  a  17-18.  századi  alföldi 
mezővárosokban,  a  szokásos  megoldás  mindig  ugyanaz.  A  közösség  szigorú 
szabályok szerint építi fel és működteti védműveit, melyek mögött az egyéni és a 
kollektív felelősség együttes megnyilvánulása érhető tetten.
Ennek vizsgálata ugyan szokatlannak tűnhet egy építészettörténeti tárgyú dolgozat 
keretei  között,  de  meggyőződésem,  hogy  ezeknek  a  társadalmi  és  gazdasági 
viszonyoknak a feltárása nélkül a városi védművek használata nem érthető meg. Ez 
pedig  azzal  a  veszéllyel  járhat,  hogy  az  építészeti  sajátosságok  magyarázata  is 
rejtve maradhat.
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3.1.1. A VÉDELEM MEGSZERVEZÉSE

3.1.1.1. Érdekeltség a védelemben

A  települések  (mezővárosok,  városok)  saját  életterük  védelmét  legalább  olyan 
alapossággal  és  minden  részletre  kiterjedő  figyelemmel  szervezték  meg,  mint 
minden egyéb közös tevékenységüket. Ennek a védelmi szervezetnek a bemutatása 
látszólag csupán távoli kapcsolatban áll a védművek fizikai valóságával, de ezeknek 
az  épített  szerkezeteknek  sem  a  megvalósítása,  sem  a  használata,  sem  az 
esetleges átalakítása nem érthető meg a védelmi szervezet -és az abban esetleg 
bekövetkező változások- feltárása nélkül.

A városi közösségek önvédelmének legfontosabb alapelve a közös felelősségvállalás 
volt. Mindenkinek, aki részesült a közös együttélés által nyújtott előnyökből, annak a 
közösség részeként ki kellett vennie a részét a kötelezettségekből is. Ez nemcsak a 
birtokost megillető adók megfizetésére, a beszolgáltatások teljesítésére vonatkozott, 
hanem a védelem szervezetében való részvételre is.
A közös felelősségvállalás elve önmagában természetesen nem lett volna elegendő 
meggyőző erő a város polgárainak számára ahhoz, hogy részt vegyenek a település 
aktív  -illetve  később  látjuk,  alternatív  megoldásként  gyakran  felmerülő  passzív- 
védelmében.  A  közös  felelősségvállalás  elve  a  közös  tulajdon  védelmére, 
pontosabban a polgárok magántulajdonának közös védelmére alapozódott. Azon az 
elven,  hogy  mivel  minden  polgár  résztulajdonosa  saját  településének,  továbbá 
tulajdona  része  a  közösség  össztulajdonának,  elemi  érdeke,  hogy  annak 
védelmében szerepet vállaljon. A védelemnek ez az alapelve a legtermészetesebb 
módon érvényesült a középkori városi közösségekben, elsősorban azért, mert magát 
a  települést  is  ez,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  egyéb  más  -gazdasági,  jogi 
természetű- érdekközösség tartotta egyben.

A közös felelősségvállalás elvét a városok következetesen és szigorúan, sok esetben 
könyörtelenül alkalmazták. Aki nem volt képes megfelelni ennek a követelménynek, 
annak nem volt  maradása a közösségben.  Ennek egyik végletes megnyilvánulási 
formája  Schulof  Izsák,  Budai  krónika című  művében  olvasható.  Ebben  arról 
értesülünk, hogy a budai zsidó közösség „azokat a szegényeket, akiknek nem volt  
miből  élniük,  a  hitközség  kénytelen  volt  kiűzni,  hogy  máshová  menjenek”.46 

Természetesen ez esetben nem arról  lehetett  szó, hogy az egyébként  összetartó 
budai zsidó közösséget a szegény hitsorsosok látványa zavarta volna. Mint Szakály 
Ferenc rámutatott, a hódoltságban portyázó végvári katonák előszeretettel vadásztak 
a  budai  zsidó  közösség  tagjaira,  mert  értük  lényegesen  magasabb  váltságdíjat 
remélhettek, mint az elfogott törökökért. S nemcsak a váltságdíj összege nyomott a 
latba,  hanem  az  a  tény  is,  hogy  a  remélt  sarcot  biztosan  megkapják,  hiszen  a 
hitközség -a közös sors és a közös felelősségvállalás elvének megfelelően- minden 
egyes  tagjáért  felelősséget  érzett.  Tehát  amikor  döntést  hoztak  arról,  hogy  a 
szegényeket  kiűzik  maguk  közül,  azokat  távolították  el,  akik  ebben  a  közös 
felelősségvállalásban  nem  tudtak  részt  venni.  Kétségtelen,  ez  végletesen 
szélsőséges példája a felelősségvállalásra képtelen elemek eltávolításának, de ne 
feledjük, egy több irányból is sújtott és veszélyeztetett közösség válasza volt ez egy 
szélsőséges időszak kihívásaira.

46 Schulof 1979. 79-80.o.
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A közös felelősségvállalás elve már a polgárjog megítélésekor érvényesült. Általános 
esetben egy  város  a  közösségébe  csak olyan személyeket  vett  fel,  akik  szabad 
állapotúak voltak, tehát vagyonukkal és saját személyükkel szabadon rendelkeztek, 
vállalták a közösség ügyeiben, terheiben való részvételt és alávetették magukat a 
közösség szabályainak. 

A polgárok közé történő felvételkor „felvételi illetéket, purgerrechtet” kellett fizetni. Ezt 
természetben vagy készpénzben kellett leróni. Ezzel a leendő polgár kinyilvánította 
szándékának  komolyságát.  1421-ben  például  Plawniczer  Péter  bártfai  polgár  a 
polgárjog elnyeréséért 100 dénárt fizetett. Pozsonyban 1449-ben a  „purgerrecht”  1 
tallér volt, 1461-ben Kassán, az Eperjesről ide költöző Soltész János nyergesmester 
egy nyeget tartozott adni. Itt egyébként 1 forint volt a taksa ekkor.47 Debrecenben a 
16.  század  közepén  33  dénár  lefizetése  ellenében  válhatott  valaki  a  város 
polgárává.48 Sok városban, többek között az imént már említett Kassán is az illeték 
mellett a polgárjogért folyamodóknak kezeseket is kellett állítaniuk, akik garantálták, 
hogy a jelkentkező tisztes magaviseletű, akivel a városnak baja nem lesz. 

A  közös  felelősségvállalás  elvét  vették  figyelembe  a  városi  magisztrátus  tagjai, 
amikor  a  város  közösségébe  nemeseket  általában  nem  engedtek  felvenni.  Ezt 
Lőcsén így indokolták 1674-ben: „1. A nemességnek a városban és annak területén 
nincsen  birtoka,  ha  a  város  javaiban  kár  esnék  vagy  nem  adnának  pontos  
számadást,  a  városnak nincsen semmi biztosítéka.  2.  Akinek a városban birtoka  
nincsen, veszíteni valója sincsen, s ha veszély fenyegeti a várost, a birtok nélküli azt  
könnyen cserben hagyja.”49 Vagyis Lőcse város legfőbb gondja a városba költöző 
nemesekkel kapcsolatban az volt, hogy, mivel birtokuk a városon kívül van, az az 
anyagi  érdekeltség hiányzik, amely  a  közös  felelősségvállalás  részesévé tehetné 
őket.  Ráadásul  a  városba  bebocsátást  kérő  nemes  nemcsak  vagyoni  helyzetét, 
hanem jogállását tekintve is különbözött a város egyes polgáraitól. Míg a polgárok a 
város által élvezett jogokat e közösség tagjaiként élvezték, s ekként részesültek a 
közösségre háruló terhekből is, a nemes alanyi jogon élvezte saját kiváltságait.  A 
nemes  nem tartozott  a  városi  bíró,  illetve  magisztrátus  joghatósága  alá  és  nem 
osztozott a közterhekben sem. Ezért számos esetben találkozunk annak tiltásával, 
hogy nemesek a városokba költözzenek. Ahol erre mégis lehetőséget adtak, ott a 
felvételi  eljárás  sokkal  szigorúbb  volt  mint  „nemtelenek”  esetében.  Kolozsvárott, 
amennyiben nemes kívánt a városban letelepedni, külön eljárásra volt szükség, amit 
bevezettek  a  városi  jegyzőkönyvbe.50 Besztercebánya e  tekintetben  kivételnek 
számít, hiszen itt a telepesek által megszállt területen nemesi birtokok is voltak. Bár 
rendelkeztek  városi  házzal  -nemesi  szabad házaknak hívták  ezeket-,  a  nemesek 
voltak alávetve a városi joghatóságnak, és nem viselték a közterheket sem. Emiatt a 
polgárok igyekeztek is távol tartani őket a város ügyeitől.51

Másutt  a  beköltöző  nemeseknek  le  kell  mondaniuk  minden  egyénileg  élvezett 
előjogukról és kedvezményeikről, s a városban ugyanolyan polgárokként kell élniük, 
ugyanolyan  terheket  kell  viselniük,  mint  a  többieknek.  Különösen  a  16-17. 
században,  a  megrendült  közállapotok  miatt  számos  város  esetében  merült  fel 
nemesek városba történő beköltözésének igénye.  Szendrőn a 17. században közel 
47 Iványi én. 29.o.
48 Balogh 1973. 42.o.
49 Demkó 1890. 35.o.
50 Kiss A. 200b. 70.o.
51 Demkó 1890. 22.o.
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150 nemes lakott,52  Debrecenben 1564-1640 között a városi jegyzőkönyvek szerint 
118 nemes élt.53 A beköltözés folyamata később sem vesztett lendületéből, hiszen 
1715-ben 132, 1787-ben 207, míg 1840-ben 794 debreceni  nemes családot írtak 
össze. 54 1567-ben még bírót is közülük állítottak a város élére. 
Debrecenben a  magisztrátus  ezért  1610-ben  jegyzőkönyvben  rögzítette,  hogy  a 
beköltöző nemeseknek le kell mondaniuk kiváltságaikról:  „Privilégiumunk azt tartja,  
hogy minden nemes ember,  vagy akármely  lakos egy terhet  viseljen  a várossal, 
tanúvallomásban is jöjjön a bíró uram eleibe; azért, ha hajdú nem jönne tanúnak, 
bíró uram nyúljon hozzá és fogja meg.”55 A debreceni magisztrátus tehát hatalma alá 
hajtotta a nemeseket,  azoknak a terheket ugyanúgy viselniük kellett,  mint a többi 
polgárnak,  s  a  bíró  ugyanúgy ítélhetett  felettük.  Kolozsvárról  a  lézengő -kollektív 
nemesi jogaik okán a városokban szintén nem szívesen látott- hajdúkat a 17. század 
elején  kitiltották  a  városból,  sőt  arra  is  akadt  példa,  hogy  a  város  határában 
megfogott hajdúkat kivégezték.56

Az alföldi mezővárosokban a beköltözők esetében már nem minden esetben lehetett 
ezekkel  a  szigorú szankciókkal  élni.  Sőt,  ezek a települések éppen abban voltak 
érdekeltek,  hogy  lélekszámuk,  s  ezzel  teherviselő  képességük  minél  nagyobb 
legyen.  Kecskemét, Cegléd és  Nagykőrös lakosságának  nagy  részét  a  16-17. 
században  a  „külföldről”  beköltözöttek  tették  ki.  Ezek  a  gyakran  a  királyi 
Magyarország területéről beköltözők házhelyet és földet kaptak. A város birtokossá, 
azaz a védelemben érdekelt polgárrá tette őket. Ezt a népességvándorlást a török 
birtokos -a  Három Város esetében maga a szultáni kincstár- sem ellenezte, mert a 
beköltözők az adófizetők számát növelték, illetve pótolták a veszteségeket. Nemesek 
beköltözéséről  ezekbe  a  városokba  nincsen  tudomásunk.  A  későbbiekben 
felszaporodó mezővárosi nemesség a 17. század második felében a leggazdagabb 
családok  közül  emelkedett  ki,  illetve  a  török  kiűzése  után  telepedett  vissza  ősei 
birtokára.57 

A polgárjog megszerzése és annak gyakorlása számos követelménnyel kapcsolódott 
össze. Céhtaggá csak polgárjoggal rendelkező egyén volt felvehető. Debrecenben a 
szűcsök 1449. évi, Pozsonyban a szűcsök 1467. évi, Kolozsvárott a kötélverők 1486. 
évi, Eperjesen a kötélverők 1506. évi, ugyanitt az olajütők 1517. évi, valamint Bártfán 
a szűcsök 1529. évi  céhlevele szerint a céhbe csak nős, polgárjoggal bíró egyén 
vehető fel.58 

A városokban általában teljes szabadsággal csak a háztulajdonnal és polgárjoggal 
rendelkező egyének bírhattak. Kassa I.  Lajostól kapott privilégiuma több helyütt is 
erre utaló passzusokat tartalmaz: „…3. Egy kassai polgár sem adhatja el fekvőségeit  
vagy házát valamely idegennek, ha csak ez nem akar a város állandó lakosa lenni.  
[…] 5. Aki közülük fekvőséget vásárol, hogy ha egy év és egy nap alatt senki sem lép  
fel  ellene  törvényesen,  azután  minden  ellentmondás  nélkül,  nyugton  és  békén 
bírhatja.  […] 10. Aki városukban birtokos és ott akar lakni, velük együtt teljesítse a  

52 Gyulai 2002. 212.o.
53 Rácz I. 1989. 27-28.o.
54 Rácz I. 1989. 27-28.o.
55 Balogh 1973. 42-43.o.
56 Kiss A. 2005b. 69.o.
57 Novák 1989. 29.o.
58 Az céhleveleket közli: Iványi én. 26-27.o.
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szolgálatokat.”59 Ezek  a  pontok  arra  utalnak,  hogy  betelepülő  esetében  a  városi 
birtok, háztulajdon megszerzése időben megelőzte a polgárjogot. Erre azonban csak 
ellenőrzött körülmények között, egy év fellebbezési idő terhe mellett kerülhetett sor.
Mezővárosok  esetében  is  találunk  arra  példát,  hogy  a  szabadalomlevelet  kiállító 
birtokos a tulajdonlás és a helyben lakás kapcsolatát  hangsúlyozta.  Stíbor  vajda, 
Modor birtokosa  mezővárosának  1404-ben  adott  szabadalomlevelet.  Ebben  kitért 
arra, hogy csak az az idegen vehet Modoron házat, aki itt kíván lakni, továbbá az 
örökösök nélkül meghaló polgár házát csak modori lakos veheti meg.60

Amennyiben a birtokos fel kívánta venni a polgárjogot, a jogok és a kötelezettségek 
egyaránt terhelték. Szilágyi Mihály kormányzó 1473. évi, illetve Mátyás király 1486. 
évi értelmében  Kolozsvár  vezetőségét a  Budai jog alapján kellett megválasztani. A 
városi tanács (százférfiak tanácsa, felső tanács) tagjai egyenlő arányban magyarok 
és szászok legyenek, s köztük szintén egyenlő arányban képviseltessék magukat a 
gazdag és  a  céhes  polgárok.  A városi  tanácsból  választott  tizenkét  esküdtpolgár 
(alsó tanács) harmadának céhbelinek (míves embernek, kik a négy legfőbb céhet: a 
szűcsökét, a szabókét, az ötvösökét és a nyergesekét képviselték) kellett lennie. A 
gazdag  polgárok  esetében  -ők  alkották  a  város  vezetőségének  felét,  hiszen  az 
esküdtek és a bíró is a  százférfiak közül került  ki-  a városbeli  tulajdon léte,  és a 
belőle  fakadó  vagyonvédelmi  érdek  egyértelműnek  tekinthető.  Céhtaggá  lenni 
azonban háztulajdon nélkül is lehetett. Ez esetben a magisztrátus tagjai közé olyan 
képviselő is emelkedhetett, aki városi ház híján nem volt közvetlen módon érdekelt a 
város védelmében. Nem véletlen tehát, hogy a céhek szabályzatai rendre kitértek a 
város védelmében való aktív részvétel kötelezettségére, ellenkező esetben a város a 
céhlevelet nem fogadta el. 

A felvidéki  szabad királyi  városokban,  illetve mindenütt,  ahol  a  német  jog szerint 
éltek, a jogokkal és kiváltságokkal csak a házbirtokkal rendelkező polgárok élhettek, 
tisztségeket is csak ezek vállalhattak.61 Ez alól csak az esetben lehetett felmentést 
szerezni,  ha  az  illető  megfelelő  nagyságú  (anyagi)  biztosítékot  tudott  felmutatni. 
Budán 1403-ban  a  polgárok  éppen  ez  ügyben  fordultak  Zsigmond  királyhoz,  aki 
elrendelte, hogy: „bíróvá és esküdt polgárrá senki se választassék, kinek a városban 
birtoka nincsen, hanemha olyan biztosítékot nyújt, mellyel a király, a tárnokmester 
vagy a budai várnagy teljesen megelégszik.”62 Ezt az álláspontot tette magáévá a 
nem sokkal Zsigmond fenti rendelete után megszületett Budai Jogkönyv is, amely 
egyértelműen rögzítette a polgárjogot kérő idegenre kiszabott feltételeket:  „Ha egy 
idegen Buda városába akar költözni és ott polgárjogot akar nyerni, annak jó hírűnek  
és  öröklött  tulajdonnal  bíró  embernek kell  lennie.  Ha nincs  ilyen  vagyona,  akkor  
kerítenie kell olyan polgárt, aki igazolja, hogy abban az évben és utána is a várossal  
együtt  kiveszi  a  részét  jóban  és  rosszban  egyaránt”.63 Tehát  a  polgárok  sorába 
történő felvétel elsődleges szempontja a jelentkező vagyoni helyzete volt. Ennek oka 
egyértelműen abban keresendő, hogy csak a megfelelő nagyságú vagyon nyújthat 
garanciát  arra,  hogy  a  polgár  érdekelt  a  város  védelmében  és  a  rá  háruló  nem 

59 MVM 1. 40-41.o.
60 MVM 9. 202.o.
61 Ahogy a Freiburgi Jogkönyv 23. cikkelye rögzíti: „Akinek Freiburgban nem terhelt vagyona van, az 
polgár”. Demkó 1890. 18.o.
62 Demkó 1890. 35.o. A bíró kizárólag a vagyonos polgárok közül kerülhetett ki.  Ennek hátterében 
azonban nem a kollektív felelősség fokozott érvényesítésének szándéka, hanem az elégedetlenkedő 
szegényebb városlakóknak a vezetésből történő kiszorítása állt. Szűcs 1955. 283.o.

63 Bertényi 2000. 433-434.o.
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csekély  anyagi  terhet  vállalni  tudja.  Nem  véletlen  tehát  a  Jogkönyv  következő 
mondata tehát:  „Ha valaki nem polgára a városnak, azaz nem vesz részt a közös 
terhek viselésében, az természetesen nem vehet részt a közösséget érintő ügyek 
eldöntésében  sem.”   A bíró  és  az  esküdtek  választásában  is  csak  itteni  lakos 
polgárok vehettek részt.

Debrecenben a 18. századtól kétféle polgári jogállás létezett: a háztulajdonnal bíró 
és a házatlan polgáré. Ez utóbbi, mely számában mindig legfeljebb negyede volt a 
másik  csoporténak,  döntően  a  kereskedők,  hivatalnokok,  másutt  birtokokkal 
rendelkező nemesek soraiból  verbuválódott.  Ezek polgárjogot  szereztek ugyan és 
részt vállaltak az ebből eredő kötelezettségekből és jogokból is, de nem kívánták 
vállalni a ház birtoklásából adódó terheket (katonatartás, porciófizetés). A polgárok 
többsége  ezzel  szemben  rendelkezett  háztulajdonnal,  hiszen  a  határbeli 
haszonélvezet a háztulajdonhoz kapcsolódott. Ilyenek az ún. ház után való földekből, 
az erdőn ingyen kapott  kompetencia fából  való részesülés és a szabad bormérés 
joga.64 Mivel  Debrecenben  léteztek  polgárjog  nélküli  háztulajdonosok  is,  emiatt 
elmondható, hogy itt a háztulajdon és a polgárjog olyan szoros kapcsolata, melyre 
Erdélyből,  illetve  a  Felvidékről  példákat  ismerünk,  nem  alakult  ki.65 Ennek  a 
különbségnek az okát egyértelműen Debrecen 16-17. századi speciális állapotában 
kereshetjük.

A városok nemcsak a beköltözéskor igyekeztek garanciát kapni arra nézve, hogy a 
közéjük  jelentkező  személy  alkalmas-e  a  közös  terhek  viselésére,  de  arra  is 
ügyeltek,  hogy egyes polgárok elköltözése ne veszélyeztesse a kialakított  rendet. 
Ezért korlátozták, nehéz időkben egyenesen megtiltották az elköltözést. Kolozsvár 
magisztrátusa  1657-ben  határozatot  hozott  az  elköltözés  tilalmáról:  „Senki  ez 
hazában  [értsd:  Kolozsvárott]  lakók  közül,  sub  ammissione  bonorum,  ne 
merészellyen az országnak ebbeli állapotjában elmenni az városról, feleségét, javait,  
gyermekét  elköltöztetni,  mert  valaki  azt  cselekszi,  minden  javai  város  számára 
foglaltatik  és soha többször ide bejönni lakásának okáért nem bocsáttatik; mert az  
igazság  is  azt  kívánja,  hogy  ha  az  békességnek  idein  edgyütt  nyugudtunk,  
disturbumban is edgyütt oltalmazzuk Isten segítségéből ez hazában egymást.”66

Más  városok  ennél  szigorúbb  szankciókat  léptettek  életbe,  az  engedély  nélküli 
elköltözést, eltávozást, elszökést a polgári eskü megszegéseként értékelték. 1437-
ben, mikor az ellenség fenyegette Bártfát, Rawer Miklós és Priswiczer János a város 
határozata ellen Krakkóba távozott.  A magisztrátus tettükért  őket  halálra és teljes 
vagyonelkobzásra ítélte. A súlyos ítéletet végül úgy enyhítették, hogy előbbinek 300, 
utóbbinak 200 szekér követ kellett kitermeltetnie és a városba szállítania. 1605-ben 
Lőcséről Lang Kristóf -aki mellesleg tanácstag volt ekkoriban- megszökött a várost 
fenyegető veszély elől. A tanács a vagyonát lefoglalta, s arra ítélte, hogy a háború 
végéig 100 zsoldos darabont kiállításának és tartásának költségeit fedezze.67

Az eddigiekben felsorolt példák talán elegendőek annak bizonyítására, hogy a város 
védelmének  biztosítása  elsősorban  a  közös  felelősség  elvének  szigorú 
érvényesítésén és a védekezéshez kapcsolódó érdekeltségi rendszer fenntartásán 

64 Balogh 1973. 70-72.o., Rácz I. 63-115.o.
65 Rácz I. 1989. 51.o.
66 Kiss A. 2005a. 60.o.
67 Demkó 1890. 91.o.
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alapult.  Erre  épült  a  védművek,  falak,  tornyok,  bástyák,  kapuk  felépítésének, 
működtetésének és fenntartásának folyamata.

3.1.2. A VÉDELEM SZERVEZETE

3.1.2.1. A közigazgatás szervezete

A városok  védelmének  legfontosabb  alapelve  tehát  az  egyéni  és  a  közösségi 
tulajdon, és annak védelméhez fűződő egyéni és kollektív érdek kapcsolatán alapult. 
Ezt hangsúlyozandó a városi védművek -a kincstár, a harang és a pecsét mellett- a 
közösség tulajdonában voltak, s használatuk (védelmük) módját szigorú szabályok 
határozták  meg.  Ezek  egyik  fontos  eleme  a  város  közigazgatási  szervezetének 
felállítása, mely biztosította az információ kétirányú áramlását és rögzítette az egyes 
polgárok, csoportok és a közösség feladatait és lehetőségeit. Ennek a rendszernek 
elsősorban a védelem megszervezése terén volt kiemelkedő szerepe, bár bíró- és 
esküdtválasztásnál, illetve adóbehajtás esetén is eszerint jártak el.

Már  több,  korai  magyarországi  városnál  is  megtalálhatjuk  a  jelét  annak,  hogy 
területük  több  közigazgatási  egységből  állt.  A területi  differenciálódás  hátterében 
ezeknél a városoknál a város lakóinak eltérő jogállása állt. 

A részleges, vagy teljes önrendelkezési joggal bíró városok -általában fallal övezett- 
területe más okok miatt tagolódott részekre. Ezeknél nem az eltérő jogállás osztotta 
több részre a várost, hiszen jogi szempontból a polgárok -elvileg- egyenlők voltak 
egymással.  (Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, nemcsak polgárjoggal bírók éltek a 
városokban.)  A  felosztás  egyértelműen  annak  érdekében  történt,  hogy  az  így 
kialakított  többlépcsős  hierarchikus  rendszerben  mindenki  tisztában  legyen  a 
feladataival.  Ez  a  szervezet  szigorúan  a  lakhelyre  épült.  Míg  a  céhek  esetében 
azonos  foglalkozású  emberek  érdekközösségéről  beszélhetünk,  addig  a  városi 
közigazgatási  szervezet  esetében  kizárólag  a  lakhely  differenciál,  a  foglalkozás, 
illetve a vagyoni helyzet nem.

A város  területét  részekre  osztották,  ezeket  általában  negyednek  (Viertel,  illetve 
fertály) nevezték még abban az esetben is, ha ezekből nem négy, hanem több volt. 
Ez volt  Kolozsvárra is  jellemző,  ahol  a  16.  században öt  fertály volt.68 Negyedek 
létéről  tudunk  (a  fönt  említett  Kolozsvár  mellett)  Besztercebányán,69 Brassón,70 

Cegléden,71 Kecskeméten,72 Körmöcbányán,73 Lőcsén,74 Nagykőrösön.75 Ezeket 
Kecskeméten  és  Nagykőrösön  járásoknak  nevezték.76 A negyedek  élén  egy-egy 
vezető  állt,  ezeket  Kolozsvárott  fertálykapitánynak,  a  szászok  lakta  városokban 

68 Asztalos 2005b. 21.o. 
69 Demkó 1890. 89.o.
70 Orbán 1873. 111.o.
71 Itt pontosan nem negyedről, hanem négy tizedről esik szó. Galgóczi 1896. 87.o.
72 Novák 1986. 61.o.
73 Demkó 1890. 90.o., MVM 7. 101.o.
74 Demkó 1890. 89.o.
75 Galgóczi 1896. 87.o.
76 Novák 1989. 38.o., Galgóczi 1896. 87.o.
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Viertelmeisternek  vagy  negyedmesternek,  Kecskeméten  kisbírónak nevezték.  A 
városterület negyedekre történő felosztása német eredetű szokás volt, Bázelben és 
Bécsben még a 15. század közepén is ismert volt ez a rendszer.77

A negyedek további alegységei a tizedek, illetve a tizenkettedek (rottok) voltak, ezek 
elöljáróinak neve tizedes, illetve utóbbinál Rottmeister volt. A tizenketted általában a 
negyedek  harmadolásával  jött  létre,  bár  a  következő  két  példa  éppen  ennek 
ellenkezőjét bizonyítja. Besztercebányán 1573-ban és 1590-ben 22(!), Lőcsén 1644-
ben  48  Rottmeister működött,  előbbi  helyen  11-36  házat,  utóbbin  11-18  lakost 
felügyelve.78 A lőcsei beosztás minden bizonnyal úgy alakulhatott ki,  hogy mind a 
négy negyedet tizenkét részre osztották.
Természetesen a tized neve sem garantálta azt, hogy abból minden városban éppen 
tíznek  kellett  lennie.  Kolozsvárott  például  a  16.  században  111(!),  Kecskeméten 
1689-ben pedig 20, 1700-ban viszont csak 18 tized volt. 

A fertálykapitányok és tizedesek feladatai közé tartozott: 
1. közhírré tenni a város közérdekű határozatait, rendelkezéseit,
2. fenntartani a közrendet, betartatni a város törvényeit,
3. kivetni és behajtani az adókat,
4. azonosítani és elfogni a vétkeseket,
5. kihirdetni és megszervezni a közmunkákat,
6. megszervezni a város és a városfalak védelmét,
7. megszervezni a tűz elleni védekezést.

Mint  láttuk,  Besztercebányán  és  Lőcsén  a  negyedeket  tizenkettedekre  osztották, 
Körmöcbányán viszont  ezzel  szemben tizedeket  hoztak létre.79 Désen és Zilahon 
szintén a tized volt az alapegység, ezt utóbbi helyen kalandosoknak nevezték.80

Kolozsvárott a várost fertályokra (negyedekre) osztották. Ezekből a 16. században öt 
volt: Óvár, Magyar utcai fertály, Közép utcai fertály, Farkas utcai fertály és Monostor 
utcai fertály.81 Ezek nemcsak a városfalon belüli utcákat foglalták magukba, hanem a 
falon kívüli “hóstátokat” is. A Fő tér házai és polgárai, minthogy a teret fertály-alkotó 
utcák  határolták,  négy  különböző  fertályhoz  tartoztak.  A  fertályok  élén  a 
fertálykapitány  állt.  Kolozsvár  öt  fertályát  a  16.  században  111  tizedre  osztották, 
ezeket a tizedesek vezették.82 

Egerben 1690-ben a belső városban négy negyed volt.83 A 18. században azonban 
már összemosódott  a negyed és a tized fogalma, mert  1789-ben már tíz tizedről 
tudunk, melyek élén egy-egy fertálymester állt.84

Kecskemét  belsőségét  négy  járásra  osztották,  ezek  élén  egy-egy  kisbíró  állt.  A 
járások  tizedekre  tagolódtak,  ezek  száma  azonban  nem  volt  állandó,  1689-ben 
például  20  tizedről,  1700-ban  viszont  csak  18-ról  tudunk.85 A  tizedeket  az  ún. 
77 Demkó 1890. 88.o.
78 Demkó 1890. 91.o.
79 Demkó 1890. 90.o.
80 Kiss A. 200a. 60.o.
81 Kiss A. 2005a. 60.o.
82 Balogh J. 1985. 138.o.
83 Breznay 1933. 105.o.
84 Breznay 1933. 166.o.
85 Novák 1986. 61.o. Más források szerint a tizedek száma másként alakult: a 17. század elején 4, 
majd 6, a 18. század végén 8 míg 1818-ban 10 tizedre volt osztva a város. Entz-Genthon-Szappanos 
1961. 84.o.
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tizedbíró irányította. Erre a tisztségre tizedenként három személyt választottak, akik 
esztendőként  váltakozva  viselték  ezt  a  tisztet.  Mellettük  működtek  a  tizedesek 
(tizedvizsgálók) és a kapitányok, illetve segítségükre rendelt „két jó gazda” is.
Nagykőrös belső területe 1880-ig négy járásból és tíz kerületből állt.86 A négy járás a 
négy  kapu  (Budai-,  Ceglédi-,  Szolnoki-  és  Kecskeméti-kapu)  felé  futó  főutcát 
jelentette, élükön a tizedesek álltak. Alájuk voltak beosztva az utcakapitányok.87 
Ugyanez volt a helyzet Cegléden is, ahol a város belső területe szintén négy részből 
állt,  igaz,  ezeket  itt  nem  negyedeknek  vagy  járásoknak,  hanem  tizedeknek 
nevezték.88 A négy tized a négy kapu (Budai-, Berényi-, Szolnoki- és Kőrösi-kapu) 
felé  futó  főutcát  jelentette,  élükön  a  tizedesek  álltak.  Alájuk  voltak  beosztva  az 
utcakapitányok.89 
Ezzel szemben Debrecenben a város területe két (alsó és felső) járásból állt, melyek 
három-három főutcát foglaltak magukba. Az összesen hat főutca (Péterfia, Csapó, 
Cegléd, Varga, vagy más néven Anna, Hatvan és Piac utca) a hozzájuk kapcsolódó 
19-20 mellékutcával egy-egy kerületet alkotott.90 

Ez a közigazgatási beosztás volt az évenkénti tisztújítás alapja is. Ennek a szervezeti 
rendszernek megfelelően 
Kolozsvárott a város életét az 1458. évi Únió értelmében két testület irányította. A 
felső tanács, vagy más néven az ún. százférfiak tanácsa 50-50 magyar, illetve szász 
tagból állt, közülük választották ki a 12 esküdtet, akik az alsó tanácsot alkották. A 
bírót évenként váltakozva hol a magyar hol a szász közösség adta.
Kecskemét napi  ügyeit  a magisztrátus, vagyis a főbíró és a kezdetben 12, a 18. 
századtól 24 szenátorból álló tanács vitte. 
Nagykőröst  kezdetben  négy  később  tizenkét  esküdtből  álló  tanács  irányította.  A 
főbírót az adófizető családfők a tanács által javasolt 3 jelölt közül egy-egy esztendőre 
választották. A másodbíró személyéről -a tanácsbeliek közül- a főbíró döntött.91 Az 
elintézendő ügyek sokasodtával a tanács 1639-ben ketté vált: egy városi, vagy belső, 
és egy esküdt, vagyis külső tanácsra. 
Cegléd  magisztrátusa a rendelkezésünkre álló  csekélynyi  adatok  alapján hasonló 
lehetett,  mint  Kőrösé.  Kezdetben talán négy, később tizenkét tagja volt.  (Ez az a 
tanács, melynek kizárólag katolikusokkal történő 18. század közepi kibővítéséről az 
imént  már  szóltunk.)  Ezt  később  belső  tanácsnak  nevezték,  melyet  egy  külső, 
Cegléden hatvan főből álló, ezért „hatvanas tanácsnak” is nevezett tanács egészített 
ki.92 A két város vezetésében a különbség abban mutatkozott, hogy míg Kőrösön a 
főbírót a tanács által javasolt 3 jelölt közül az adófizető családfők választották, addig 
Cegléden az uradalom jelölte ki.93

Debrecen lakossága kerületenként 10-10 küldöttel képviseltette magát az -általában- 
hatvantagú  választott  hites  közönségben,  a  nagytanácsban.94 Őket  a  városban 
szenátoroknak nevezték. A város napi ügyeit  a magisztrátus, vagyis a szenátorok 
86 Galgóczi 1896. 87.o.
87 Galgóczi 1896. 154.o.
88 Galgóczi 1896. 87.o.
89 Galgóczi 1896. 154.o.
90 Rácz 1989a. 42.o.
91 Galgóczi 1896. 153.o.
92 Novák 1986. 61.o.
93 A felekezeti feszültségek csökkentése érdekében a főbírót egyik évben a katolikusok, a másikban a 
református hívek közül jelölte ki az uradalom. Novák 1986. 78.o.
94 A források egyöntetűen 60 főben adják meg a tanács létszámát, ennek ellenére a magisztrátus 
1571. évi jegyzőkönyve szerint abban az évben 68 főt választottak meg szenátorrá. A jegyzőkönyvet 
közli: Rácz 1989c. 34-35.o.
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közül  választott  12  esküdt  polgár  és  az  általuk  jelölt  főbíró  vitte,  a  nagytanács 
összehívására  csak  jelentős  események  (például  az  új  főbíró  hivatalba  lépése) 
kapcsán  került  sor.95 Az  egyes  kerületek  saját  ügyeiket  maguk  intézték  az 
utcagyűléseken. Itt választották meg a tanácstagokat (utszabéli esküdt uraimékat) és 
az utcakapitányokat. Ez utóbbiak, hasonlóan a felvidéki városok fertálymestereihez, 
illetve Kolozsvár  fertálykapitányaihoz a kerület  vezetői  voltak.  Alattuk működtek a 
tizedesek,  az  ő  munkájukat  pedig  a  tízházgazdák  segítették.  Ezeket  a 
tisztségviselőket a bíróhoz hasonlóan egy évre választották.96 A kerületeknek saját 
pénzalapjuk volt, az utcaszer vagy utca nyila.97 Ebből fedezték közös kiadásaikat, a 
pásztorok, éjjeliőrök, a kapuőrség fizetését és a tisztségviselők kiadásait.98 

Ez  a  közigazgatási  beosztás  a  leghatékonyabban vész esetén  működött.  A vész 
ellenséges támadók vagy tűzvész képében egyaránt jelentkezhetett,  a védekezés 
szervezete  és  működése  azonos  volt.  Ennek  módjáról  Körmöcbánya  1531.  évi 
„Viertelmeister-Ordnung”-ja  a  tanúskodik:  „…a  polgárok  kivétel  nélkül   a 
Viertelmeister és tizedese (Zehendter) ellenőrzése alatt állnak. Ezek tartják számon 
őket és fegyvereiket, ellenséges támadás esetén minden polgár fertály-mesteréhez 
siet fegyverével, ennek vezetése alatt megy a bíró háza elé s a vett parancs szerint a  
fal egyes részeinek vagy a kijelölt bástyák védelmére.”99

Lőcsén 1529-ben a bástyákat felosztották a tizenkettedek között. A felső kaput az 
első, a Menhard-tornyot a második tizenketted felügyelte, és így mentek tovább mind 
a tizenhárom bástya esetében. Mivel a forrás megjegyzi, hogy a felosztás nem volt 
tekintettel a foglalkozásra, arra utalhat, hogy ekkoriban Lőcsén kizárólag polgárjog 
alapján  védték  a  városukat,  a  céhek  ekkor  még  nem  vettek  részt  önálló 
szervezetekként a védelemben.100 Erre későbbről,  a 17.  század elejétől  maradtak 
fenn adatok, igaz erre már csak azért is szükség lehetett, mert ez idő tájra a tornyok 
száma 16-ra nőtt.
Brassóban a  védelem  szervezetének  felépítését  az  1491-ből  fennmaradt 
Hadiszabályzat  szabályozta.101 Ennek  egyik  alapelve  a  Zsigmond  idejéből  eredő 
hagyományra ment vissza, amennyiben a város polgárait csak a város és falának 
védelmére kötelezte, külső hadmozdulatokban való részvételre nem. Mátyás óta, ez 
utóbbi  tevékenységet  a  brassóiak  pénzben  váltották  meg.  Törcsvár  felügyeletét, 
melyben zsoldosok szolgáltak (békeidőben átlag 30-an),  egy várnagy látta  el,  aki 
maga is tagja volt a tanácsnak (Communitas), s ily módon a bíró alá volt rendelve. A 
város védelmét a  polgárhad  látta el.  Az imént említett  hagyomány, mely szerint a 
brassói  polgár  a  falon  kívül  nem kötelezhető  a  harcra,  azt  eredményezte,  hogy 
ostromok esetén a külvárosokat sohasem védték. 
Brassónak volt  polgárőrsége, melyet  városgárdának  hívtak. Ezek vezére mindig a 
város bírája volt,  mellé rendelték a város négy negyedének egy-egy képviselőjét. 
Ostromok  idején  minden  brassói  polgárnak  kötelessége  volt  a  kijelölt  falszakasz 

95 Balogh I.  1973. 52.o. A 12 esküdtről Evlia Cselebi is tudósít, kormányzónak nevezve őket, akik 
ezüstfogantyús bottal járnak. Beszámolóját közli: Karácson 1908. 242.o.
96 Sápi  1972.  17.o.  A 17.  század  közepétől  kezdve  azonban  elterjedt  az  a  gyakorlat,  hogy  a 
tisztségviselőket  hosszabb  időre  választották,  egy-egy  választás  között  gyakran  hat  év  is  eltelt. 
Penyigey 1980. 53.o.
97 Rácz 1989c. 75.o.
98 Balogh I. 1973. 52.o.
99 Demkó 1890. 90.o.
100 Demkó 1890. 90.o.
101 Ezt részletesen ismerteti Orbán 1873. 110-112.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY34



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

fegyveres  védelmében  részt  venni.  Aki  ostrom  idején  elszökött,  halállal  lakolt 
gyávaságáért.  Az  öt  hadvezér  (bíró  és  a  négy  negyed  képviselője)  alá  voltak 
beosztva -háború idején hadnagyként- a szenátorok. Ezek egyike a Fellegvárban, 
három másik a három várkapunál (a  Fekete utcai-, Barca- és  Klastrom-kapunál), a 
többi minden szögerődben (bástyákon) egyenként teljesített parancsnoki szolgálatot. 
A falak védelmét a kezdetektől fogva a céhek végezték. Minden egyes céhnek régtől 
fogva  kijelölt  falszakasza,  tornya  volt.  A polgárok  a  céhtagokkal  együttműködve 
teljesítették  védelmi  kötelességüket.  Saját  magukat  látták  el  fegyverrel:  karddal, 
lándzsával,  íjjal,  később  puskával.  Minden  kaput  legalább  50  polgár  védett,  a 
tornyokat 6-6, a bástyákat 10-10 polgár védte egy-egy tüzérmester irányítása alatt. 
Az utóbbi helyen lévőket kiképezték a szakállas puska (Doppelhacken) kezelésére is, 
falakon harcolók pedig harci bárdot forgattak.  A magasabb (templom-) tornyokban 
őrök vigyáztak. Fehér zászlóval az ellenség mozdulatait, vörössel a tűzvészt jelezték. 
A bástyák mindegyikén jelzőharangok szolgáltak a támadók túlerejének jelzésére. 
Hadiállapot  esetén  minden háztulajdonos a  nála lévő  vendégeket,  idegeneket  be 
kellett jelentsen a hadnagyoknak (szenátoroknak). A lakosság harcképtelen része a 
házakban várakozott, vizes edényekkel, pokrócokkal felszerelve. Mivel mindennemű 
zaj okozása tilos volt, a házaknál tartott kutyákat vagy el kellett űzni, vagy el kellett 
pusztítani. 
1507-től  kezdve elrendelték, hogy évente hadgyakorlatot kell  tartani.  Ennek során 
mindenkinek megmutatták,  melyik falszakaszon kell  védekeznie,  s ekkor történt  a 
hadra  fogható  lakosság  számbavétele  és  harci  felkészítése  is.  A  céhek 
vasárnaponként céllövészetet tartottak, pünkösdkor pedig mindegyik elfoglalta a neki 
kijelölt falszakaszt. Ilyenkor szakállas puskával és ágyúval is tartottak lőgyakorlatot, a 
legpontosabb lövő jutalmat kapott. 
Kolozsvárott a  (fertály-)  kapitány  és  a  tizedes  feladata  volt  a  városi  tanács 
döntéseinek kihirdetése, a közrend fenntartása, a lakó- és adónyilvántartás vezetése, 
az  adók  kivetése  és  behajtása,  a  bűnüldözés,  a  közmunkák  (erdőirtás,  gátak 
védelme, hidak, árkok, utak tisztítása) kihirdetése és megszervezése, a tűzvédelem 
és a városvédelem is. Amikor 1574-ben a magisztrátus eldöntötte, hogy a meglévő 
fal elé a  külső kisfalat  felépíti, akkor a kivetett 20-20 forintot a tizedeseknek kellett 
összegyűjteniük, s a magisztrátus két, kifejezetten a fal építési biztosának kinevezett 
tagjának átadniuk.102 
A tizedes feladata volt az őrök kijelölése és ellenőrzése (nem időznek-e éppen egy 
kocsmában),103 neki  kellett  gondoskodnia  arról,  hogy  szükség  esetén  minden 
fegyverforgató férfi készen álljon, a szükséges hadiszerek rendelkezésre álljanak.104 

Ennek  érdekében  rendszeres  lőgyakorlatokat  tartottak  mind  a  lakosság,  mind  a 
céhbeliek  számára.  Utóbbiak  ennek  költségeit  a  céhnaplóba  pontosan 
feljegyezték.105

Kőszegen a tornyok védelmében vettek részt a fertálymesterek és a rottmeisterek. A 
Felső-kapu  tornyát  egy  fertálymester  és  három  rottmeister  31  legénnyel,  az 
Öregtornyot  négy  fertálymester,  öt  tizedes  és  49  legény,  a  Rókafok-bástyát  két 
fertálymester, három tizedesmester és 27 legény, a Fürdős-tornyot két fertálymester, 
három  tizedesmester  és  29  legény,  a  Lombai-tornyot  két  fertálymester,  három 
tizedesmester és 30 legény, míg az Újtornyot egy fertálymester és 9 fő védte.

102 Kiss A. 2005a. 623.o., 
103 Ennek tilalmát 1578-ban külön rendeletben kellett kimondani. Kovács Kiss 2005. 58.o.
104 Kiss A. 2005a. 62.o.
105 Jeney-Tóth 2005. 37.o. Ezeknek a lőgyakorlatoknak, tárgylövéseknek az emlékét más városokban, 
pl. a Felvidéken is megőrizték: Demkó 1890. 86-87.o.
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Kecskeméten főbíró két tanácstaggal egyetemben negyedévente körbejárta a „város 
kapuit,  árkait  és  a  tövis  kerítést  meglátni”,  ellenőrizvén  annak  állapotát.  Ha 
károsodást észleltek, a velük lévő tizedesek útján a felelős lakost -akinek az adott 
szakasz,  „részecske” karbantartását feladatul kiosztották- megbüntették. Ha ember 
vagy állat által okozott kár merült fel, azért a legközelebbi ház tulajdonosa felelt .
Debrecenben a  kerítés, sánc, berena és  palánk néven egyaránt emlegetett védmű 
építését,  fenntartását  közmunkában  végezték,  az  őrség  fizetését  pedig  annak  a 
főutcának  (kerületnek)  a  pénzalapja  (utcaszer,  utca  nyila)  biztosította,  amelynek 
végén a sorompó állt.106 A lakosság mellett a céhtagoknak is kötelessége volt részt 
venni a város fegyveres védelmében. A céhek bevételének általában nyolcad részét 
költötték  erre  a  célra.  Ez  a  tradíció  később  is  fennmaradt  abban a  megváltozott 
formában,  hogy  ezt  a  summát  a  református  kollégium  diákjainak  eltartására 
fordították.107

A  védelem  szervezete  tehát  mindenütt  a  közigazgatás  szervezetére  épült.  A 
közigazgatási  alapegység  a  tized  (tizenketted)  volt,  ennek  vezetője,  a  tizedes 
személyes kapcsolatban állt  a körzetének lakóival (akik mellesleg erre a feladatra 
megválasztották.) A rendeletek kihirdetésén kívül ők vezették a körzet nyilvántartását 
arról, hogy kik hol laknak, mennyi adót fizetnek. Ők szedték be az adók mellett a 
védekezés biztosításához szükséges, a polgárokra kirótt pénzösszeget is. 
A tizedesek és  a  felettük  szolgáló  fertálymesterek  rendszeresen,  szükség esetén 
naponta felmentek a város magisztrátusába, s az ott kapott feladatokat leosztották a 
tized lakói között. 
A  polgároknak  saját  maguknak  kellett  gondoskodniuk  a  kézifegyvereikről:  íjról, 
kardról, puskáról. Fegyvereiket karban kellett tartaniuk, eladniuk pedig tilos volt, ezt a 
tizedesek rendszeresen ellenőrizték. 
A polgároknak, mint láttuk, rendszeres lőgyakorlatokon kellett részt venniük. Ennek 
érdekében  szinte  minden  városban  lövészegyleteket alapítottak,  lövőházakat 
építettek.  Besztercebányán  1549-ben  már  új  lövőházat  építenek  a  régi  helyett, 
Lőcsén  pedig  1512-ből  értesülünk  arról,  hogy  a  régi  lövészegyletet  átszervezik. 
Késmárkon, Selmecbányán, Körmöcbányán is már a 15-16. századból ismertek az 
efféle társaságok.108 
A  lövészegyletek  rendszeresen  versenyeket,  bemutatókat  tartottak.  Ezeken  az 
ünnepélyes céllövészeteken -mint Brassó példáján láttuk- azokon a falszakaszokon 
is  gyakorlatoztak,  ahová  az  egyes  tizedek  polgárait  előzőleg  beosztották,  hogy 
megfelelő terepismeretre tegyenek szert és a védők összeszokjanak egymással.
A lövészegyletek mellett megjelentek a torna-egyletek is, hogy a polgárok ne csak 
célozni tanuljanak meg, hanem a csatát szusszal is bírják. Körmöcbánya tanácsa az 
1537.  évi  rendőri  szabályzatban,  minthogy  a  játék  éjjel-nappal  a  városban  tilos, 
egyenesen arra utasítja polgárait, hogy  „aki mulatni akar, lőjön, vívjon, lovagoljon,  
sétáljon, fusson versenyt -ezáltal mérsékli testi vágyait s megedzi magát az ellenség  
elé.”109

A lövészegyleteknek csak a polgárok lehettek tagjai, céhbeliek nem! Ezek ugyanis 
eleve szervezett, katonásabb keretek között, a nap jelentős részét együtt töltve álltak 
készenlétben.

106 Balogh I. 1973. 53.o.
107 Balogh I. 1973. 87.o.
108 A lövészegyletek adatait közli: Demkó 1890. 86-88.o.
109 Demkó 1890. 87.o.
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A  védelemnek  és  a  közigazgatásnak  ez  az  egybeforrott  szervezete  tehát 
egyértelműen a védekezés céljai  szolgálta.  Bizonyság erre,  hogy a közigazgatási 
alegységek vezetői, a fertálymesterek és a tizedesek katonai rangok viselői voltak.

3.1.2.2. A céhek részvétele a védelemben

Magyarországon az első céhek a 14. század második felében alakultak meg. Ebből 
az időszakból  elsősorban a szászok lakta területről  maradtak fenn céhalapítással 
kapcsolatos adatok, de az első kassai és pozsonyi céhlevelek keletkezése is ekkorra 
tehető. Az első, valódi céhek Pozsonyban jöttek létre, hiszen 1376-ban már működött 
a  mészárosok,  pékek,  cipészek  és  vargák  céhe.110 Kolozsvárott  a  szűcsök  céhe 
1369-ben alakult meg,111 a tímároké 1465-ben.112 Az első kassai céh a takácsoké volt 
(a  szűcsök  1307.  évi  alapítólevele  ugyanis  hamis),  ezt  követte  1439-ben  az 
erszénygyártóké,  1450-ben  a  szíjgyártóké  és  1452-ben  a  mészárosoké.113 

Debrecenben  a  csapók  1398-ban  alapítottak  céhet,  őket  követték  1449-ben  a 
szűcsök, 1468-ban a szabók, 1478-ban a mészárosok, 1486-ban pedig a kovácsok, 
a  kardcsiszárok  és  a  szíjgyártók.114 A  vargák  céhének  megalakulásáról  pontos 
adataink nincsenek, de 1486-ban már mint száz éve működő céhről szólnak.115 
A fejlődés a 15.  században már  jelentősnek mondható,  hiszen ekkoriban -fontos 
hangsúlyozni,  hogy  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján-  Sopronban  9  céh 
(mészáros, pék, varga, tímár, szabó, szűcs, molnár, ács, posztókészítő és kovács), 
Pozsonyban újabb 2 (szűcs, posztónyíró), Bártfán is 9 (mészáros, pék, varga, szabó, 
kardkovács, bognár,  szíjgyártó,  serfőző és molnár),  Kassán 11, 1514-ben már 17 
céh, Kolozsvárott 10 (később 20), Budán 16, Pesten pedig 6 céh működött.116

Az  alföldi  mezővárosokban  a  céhek  alakulása  némi  késéssel  indult  meg, 
Kecskeméten  az  ötvös  céh  1557-ben,  a  szűcsök  1558-ban,  a  szabók  1585-ben 
hozták  létre  céhüket.  Nagykőrösön  az  elsők  a  szappanosok  voltak  még  a  16. 
században, majd a szabók következtek 1617-ben, a szűcsök 1628-ban, az ötvösök 
pedig 1660-ban.117

A céhek részvétele  városuk védelmében a 15.  századtól  mutatható ki.  Ennek az 
időbeli  elcsúszásnak  nyilvánvalóan  maguknak  a  céheknek,  illetve  a  céhes 
rendszernek a fejletlensége lehetett az egyik magyarázata. A másik ok, hogy a céhek 
a város védelmében éppen a 15. századtól kezdve vesznek hangsúlyosan részt, az 
abban keresendő, hogy ekkoriban fokozódott a védelem iránti igény. A Magyarország 
déli  határánál  időről-időre  feltűnő  török  sereg  komoly  fenyegetést  jelentett.  A 
Zsigmond  által  kiadott  1405.  évi  Városi  dekrétum  ezt  a  fenyegető  veszélyt 
egyértelműen megfogalmazta:

„3.  §  …országunk  főpapjainak,  báróinak  és  tekintélyesebb  előkelőinek, 
valamint ama követeknek tanácsára az e részben történt érett megbeszélés  
után  az  egész  ország  java  és  békességes  állapota  kedvéért  s  annak 

110 Szűcs 1955. 173.o., Köblös 1994. 555.o.
111 Asztalos 2005b. 20.o. Ez azonban nem a céhlevél keltének dátuma, hanem egy, a helybeli szűcsök 
számára  vásárlási  előjogot  biztosító oklevél.  Feltehető,  hogy ekkoriban még csak érdekközösség 
lehetett, céhhé formálisan csak 1479-ben alakultak. 
112 Szűcs 1955. 113.o.
113 MVM 1. 45.o.
114 Balogh 1973. 23.o.
115 Balogh 1973. 27.o.
116 Szűcs 1955. 118-119.o.
117 Novák 1986. 121-122.o.,
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nyilvánvaló  hasznára  végeztük,  határoztuk  és  rendeltük,  hogy  néhány 
városokat  védfalakkal  kell  körülvenni,  némely  szabad  községeket  vagy 
mezővárosokat a városok rangjára kell emelni, némely, inkább visszaélésnek 
látszó szokást el  kell  törölni,  másokat  mérsékelni  kell  és meg kell  javítani,  
némelyeket újonnan is meg kell állapítani, mint alább következik.
4.§   És  erre  az  elhatározásra  főképpen  annak  az  egy  dolognak  a 
megfontolása indította akaratunkat, hogy ez az ország az elmúlt időben, amint  
ezt a magyarok krónikáiban olvashatjuk, különböző csapások következtében, 
melyeket […] legutóbb a törökök mértek rá, gyakran siralmas pusztításokat, a  
népnek igen sanyarú elhurcolását s egyátalán számtalan borzalom nélkül elő  
nem sorolható és felbecsülhetetlen károkat volt kénytelen elszenvedni egyes-
egyedül  azért,  mert  kőfalakkal  ellátott  városok  vagy  egyéb  várépítmények 
hiánya  és  fogyatékossága  miatt  nem  voltak  oly  erődített  helyei,  ahol  az  
emberek  vagyonukkal  elzárkózhattak  és  meghúzódhattak  volna,  sőt 
ellenkezőleg, mindenük a szabadban prédára volt kitéve az ellenségnek.”118

A Városi dekrétumot egy tanácskozás-sorozaton fogalmazták meg, melyen biztosan 
részt  vettek  Debrecen,  Eperjes,  Hibbe,  Kassa,  Kolozsvár,  Korpona,  Lőcse, 
Németlipcse,  Rózsahegy,  Sárvár,  Sopron,  Szeged,  Zágráb,  Zólyom  és  Zsolna 
városának  követei,  de  feltételezhető,  hogy  ezeken  kívül  Pozsony,  Nagyszombat, 
Selmecbánya  és  a  többi  bányaváros  is  képviseltette  magát.119 Közöttük 
természetesen  akadtak  különbségek,  akár  a  vagyoni  helyzetük  okán  is,  abban 
azonban  egyetértettek,  hogy  a  városokat  védeni  kell.  Ennek  a  dekrétumnak 
legfontosabb eredménye az volt, hogy számos városnak engedélyezte kőfal építését. 
Ez a legtöbb esetben meg is történt, a felsoroltak közül mindössze Debrecen nem élt 
a  védekezést  fokozó,  de  egyben  a  település  rangját  is  jelző  kőfal  építésének 
lehetőségével.

A céhek működésének szabályait, a céhtagok jogait és kötelezettségeit a céhlevelek 
tartalmazták. Ezeket a város birtokosai: a földesúr, illetve önrendelkezési szabadság 
esetén a város magisztrátusa hagyta jóvá. Ebben rögzítették azt is, hogyan kell a 
céhnek  és  az  egyes  céhtagoknak  a  város  védelmében  részt  venniük.  Ennek  a 
szabályozására  azért  volt  szükség,  mert  mint  az  előzőekben láttuk,  a  céhtagnak 
ugyan  polgárjoggal  bíró  egyénnek  kellett  lennie,  de  nem  volt  kötelező,  hogy 
háztulajdonnal  is  rendelkezzen.  A  hiányzó  közvetlen  anyagi,  vagyonvédelmi 
érdekeltséget egy másikkal, a céh működéséhez fűződő közvetlen érdekkel kellett 
helyettesíteni.  Ugyanis a céh nem működhetett céhlevél nélkül,  azt pedig a város 
addig nem hagyta jóvá, amíg a védelemmel kapcsolatos passzusok nem szerepeltek 
benne.120 A  jóváhagyás  pillanatától  kezdve  pedig  már  a  céh  vezetőinek  volt 
kötelessége és elemi érdeke, hogy az alapításkor lefektetett szabályokat betartassa.

A  céhek  elsősorban  a  védművek  karbantartásában,  illetve  hadi  helyzet  esetén 
működtetésében játszottak szerepet, de a tűz elleni védekezés és a megelőzés is a 
feladataik közé tartozott.

118 Bertényi 2000. 312.o.
119 Mályusz 1984. 166.o.
120 Kolozsvárott  1521-ben a szabók, 1561-ben az ötvösök, 1589-ben a kőművesek céhszabályzatának 
ilyetén jóváhagyásáról tudunk. Balogh J. 1985. 131-132.o.
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Kolozsvárott a céhek látták el a városfalak védelmét, a nagyobb céhek önállóan, a 
kisebbek közül kettő-három összefogva egy-egy bástyát, korabeli helyi kifejezéssel 
„céhtornyot” gondozott.  A 15.  század közepén már 20 céh működött  a városban, 
közülük  a  legerősebb  és  legbefolyásosabb  a  mészárosoké  volt.  Ők  őrizték  és 
tartották  karban  a  város  főkapuját,  a  Közép-kaput,  az  ún.  Mészárosok  tornyát, 
melyben 16 ágyút lehetett elhelyezni. A várfal délkeleti sarkán álló bástya, melyet ma 
Bethlen-bástyának neveznek, a szabóké, a délnyugati a vargáké, az északnyugati az 
ötvösöké volt.  A  Monostor-kapuért a  szűcsök,  az  ettől  délre  lévő  Szén-kapuért a 
csizmadiák feleltek, a deli Torda-kaput a késcsinálók és a csiszárok, a keleti oldalon 
a Közép-kaputól északra lévő Magyar utcai kaput [. ábra] a kádárok őrizték, de egy-
egy torony jutott a kőművesek és a takácsok céhének is.121 
Izabella királyné 1558. évi rendeletében egyértelműen meghatározta a céhbeliek ez 
irányú  kötelezettségeit.  A céhtagok  feladata  volt  a  falak  és  kapuk  őrzése,  és  a 
céhnek saját  költségén kellett  felszerelnie  a  bástyájára  a  hajítógépeket,  ágyúkat, 
valamint  zavaros  időkben  a  falakon  őrt  állítani.  Ezek  a  kötelezettségek  csak 
békeidőre vonatkoztak, hiszen hadiállapot esetén mindenkinek a falakon volt a helye.
Szebenben  az  alábbi  céhek  nevét  őrizték  meg  a  kezelésükben  állott  tornyok: 
fegyverkovács, takács, fazekas, kádár, tímár, kovács.122

Brassó  tornyai  is  nevükben  hordozzák  az  azokat  karbantartó  céhek  emlékét:  a 
takácsokét,  a  posztóművesekét,  a  kötélverőkét,  a  bodnárokét,  a  szíjgyártókét,  az 
aranyművesekét  és  a  kovácsokét.  A  brassói  céhek  hadi  célokból  századokra 
(companiákra) voltak  osztva,  s  ezen  szervezeti  rendben  vonultak  a  falnak  rájuk 
kiosztott szakaszára.123 A háborús idők elmúltával a századok megszűntek, később 
már csak a kőművesek és az ácsok céhe tartozott éjjelenként két-két őrt állítani, de 
ezek nem városvédelmi, hanem tűzvédelmi szerepet töltöttek be.
Marosvásárhely  tornyait,  nevük  alapján  a  vargák,  a  tímárok,  a  szabók,  a 
mészárosok,  a  kádárok,  a  bognárok,  a  szűcsök  és  a  lakatosok  céhe  védte.124 A 
városfalnak és a védelem szervezetének mintáját Marosvásárhely Brassótól  vette. 
1602  előtt  néhány  polgára,  köztük  Borsos  Tamás  is,  aki  erről  emlékirataiban 
megemlékezett,  Basta  serege  elől  Brassóba  menekült,  ahol  a  védőfalak  láttán 
megfogalmazódott  bennük az,  hogy hazatérvén egy ehhez hasonlót  építenek.  Az 
építkezést „czéhenkint egybegyűjtvén” , vagyis a céhszervezet alapján, de nem csak 
a céheket igénybe véve végezték el.125

Nagybányán csak egyetlen torony maradt fenn, ez a mészárosok emlékét őrzi.126

Segesváron  a  tornyokat  a  csizmadiák,  a  szabók,  a  szűcsök,  a  mészárosok,  a 
kötélverők, az ónművesek és a tímárok őrizték. Közülük leggazdagabb a mészárosok 
céhe lehetett (akárcsak Kolozsvárott), mert ők nemcsak egy tornyot, de az előtte lévő 
hatalmas kiterjedésű bástyát is magukénak tudták.127

Lőcsén  a  17.  század  előtt  a  céhek  önálló  szervezetekként  nem  vettek  részt  a 
városfalak  védelmében.  Ez  az  állapot  1605-ig,  Bocskai  hajdúinak  fenyegető 
megjelenéséig tartott, melynek nyugtalanító hírére a város a céhbelieket is bevonta a 
védelembe.  Hutter  Gáspár  főkapitány  alá  négy  kapitányságot  szerveztek  ekkor. 
Ezekben nem nehéz a közigazgatási szervezet fertályait fölfedezni, már csak azért 
sem, mert a négy kapitányság alá 3-3 tizenketted tartozott. Az első kapitánysághoz 
121 Gaal Gy. 2001. 63-148.o. 
122 Kiss G. 1990. 386.o.
123 Orbán 1873. 83.o.
124 Kiss G. 1990. 319.o.
125 Orbán 1870. 14-15.o., Benkő K. 2001. 29.o.
126 Kiss G. 1990. 356.o.
127 Kiss G. 1990. 336.o.
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az első három tizenketted mellé sorolták a tímárok, a szabók, a pékek, a bádogosok, 
a rézművesek és a kőművesek céhét, míg a második kapitánysághoz tartoztak az 
aranyművesek,  szűcsök,  kalaposok,  szíj-  és  nyereggyártók.  A  másik  két 
kapitánysághoz  tartozó  céhek  listája  -ha  voltak  ilyenek  egyátalán-  ismeretlen.  A 
céhtagok  védték  a  kaputornyokat  és  a  bástyákat,  míg  a  polgárok  a  falakat  és 
falközöket.128

A tornyokat és kapubástyákat Kassán is azokról a céhekről nevezték el, amelyeknek 
gondozásában  voltak.  Az  alsó  kaputól  nyugatra  a  szíjgyártók,  pajzsgyártók, 
bodnárok,  ötvösök,  mészárosok  bástyája,  keletre  a  takácsok,  kovácsok, 
kocsigyártók, szűcsök, tímárok, borbélyok, szabók, fazekasok, vargák, rézművesek, 
csiszárok és az asztalosok bástyája állott.129

A  fönti,  különösen  a  Lőcsére  vonatkozó  adatokból  arra  az  egyértelmű 
következtetésre  juthatunk,  hogy  a  város  védelmében  résztvevő  két  csoport  (a 
polgároké és a céheké) közül a céhek harcértéke lényegesen nagyobb volt. Erre utal, 
hogy kevesebb lőgyakorlaton kellett részt venniük, a fontosabb védműveket (tornyok, 
bástyák) rájuk osztották, hadi helyzet esetén pedig a polgárokat közéjük osztották 
be.
A városok céheket preferáló magatartása érthető. A céhekben működő mesterek ha 
nem is  világlátott,  de  kötelező  vándorlásuk  miatt  az  átlagos  polgárnál  szélesebb 
látókörű  emberek  voltak,  akik  a  napi  munkájukat  is  együttműködve,  szervezett 
keretek között végezték. Ennek következtében kevésbé érhette őket váratlanul, ha a 
céh tornyát kellett védelmezniük, különös tekintettel arra, hogy ezt ugyanabban az 
összeszokott társaságban tették, mint amelyikben dolgoztak. 

Az eddigiekben vázolt szervezetben tehát minden városlakó, legyen az polgár vagy 
céhtag,  kivette  a  részét  a  védelemből.  Ennek  emléke,  különösen  a  céhek 
közreműködése legtovább a tűzvédelemben maradt fenn. A városoknak ellenséggel 
utoljára a Rákóczi-szabadságharc idején kellett szembenéznie, tűzvészek azonban 
később is pusztítottak.  Egerben a 18.  század végén a tűzoltó eszközöket  még a 
céhek  tartották  karban,130 Brassóban  pedig  még  a  19.  század  közepén  is  a 
kőművesek és  az  ácsok  céhe által  állított  két  tűzőr  vigyázott  a  békességre.131 A 
debreceni  kollégium diákjainak  részvétele  a  tűzoltásban szintén  ennek a  védelmi 
szervezetnek a szokásokban történő tovább élését igazolja. 
A város lakóin kívül szükség esetén azonban más csoportok is bekapcsolódtak a 
védelembe, igaz nem önkéntesen, hanem fizetség ellenében. 

3.1.2.3. Zsoldosok alkalmazása a védelemben

Nemcsak a birtokosuktól függő, de az önkormányzattal rendelkező városok esetében 
is számos példáját találjuk meg annak, hogy a városuk védelmére idegen katonákat, 
zsoldosokat alkalmaztak. 
A zsoldosok felfogadásának természetesen egy város esetében nemcsak önvédelmi 
okai  lehettek.  A legtöbb  város,  fizetségül  szabadságaiért,  a  birtokosának  (királyi 
város esetén a királynak) az adó megfizetése mellett katonaállítási kötelezettséggel 
is  tartozott.  Ez  eredetileg  azt  jelentette,  hogy  amikor  az  uralkodó  igényelte,  a 
városnak a  meghatározott  számú és  fegyverzetű  (lovas,  íjász,  gyalogos)  katonát 

128 Demkó 1890. 90.o.
129 MVM 1. 40.o.
130 Breznay 1933. 270.o.
131 Orbán 1873. 83.o.
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kellett  harcba  küldenie,  gondoskodva  a  kellő  fegyverzetről  és  az  ellátásról  is.  A 
városok  elég  korán  ezt  vagy  fizetett  katonák,  zsoldosok  alkalmazásával,  vagy  a 
katonaállítási  kötelezettség  pénzzel,  illetve  hadianyaggal  történő  kiváltásával 
igyekeztek helyettesíteni.132 Ezt maguk az uralkodók sem ellenezték, mert  nyilván 
nagyobb  volt  a  harcértéke  egy  professzionális  zsoldosnak,  mint  a  kényszerből 
berukkolt városi polgárnak, akinek a munkáját viszont a városnak kellett nélkülöznie. 
Szatmárnak például a II. Andrástól kapott kiváltságlevél szerint egy elöljárót és négy 
íjas  vitézt  kellett  kiállítania.133 Korpona  IV.  Bélától  kapott  kiváltságokat,  melynek 
fejében: „…ők pedig tehetségük szerint szükség esetén a királyról gondoskodnak és  
hadseregében szolgálnak.”134 Pest polgárai 1244-ben ugyancsak IV. Bélától kaptak 
kiváltságokat,  cserében  azért,  hogy  -az  adó  felett-  tíz  nehézfegyverzetű  lovast 
állítanak a király szolgálatába.135

Bártfa városát 1462-ben Mátyás arra kötelezte, hogy Szapolyai Istvánnak a csehek 
ellen három havi hadikötelezettséggel 100 lovast és 100 gyalogost, vagy legalább 
minden házhelytől egy-egy fegyveres embert küldjön.
Brassó ehhez hasonló kötelezettsége alól Mátyástól 1476-ban felmentést kapott, de 
csak annak fejében, hogy cserébe pénzt és hadieszközöket kellett adnia.136 

A felvidéki  városok előszeretettel  vették igénybe saját  védelmükre is  a  zsoldosok 
szolgálatait. Az alsó-magyarországi bányavárosok (Selmecbánya, Körmöcbánya és 
Besztercebánya)  1544-től  rendszeresen  alkalmazták  a  Fuggerek  zsoldosait. 
Körmöcbánya  1463-1466.  évi  számadáskönyve  szerint  állandó  várőrséget  és 
gyalogosokat tartottak havi fizetésen.137 Lőcse 1605-ben 200 zsoldost fogadott fel, 
majd  még  ebben  az  évben  300-ra  növelte  számukat.  A  zsoldosokat  általában 
portyázásra és kirohanásokra vették igénybe, zsoldjukat pedig a polgárokra vetették 
ki birtokuk nagyságának arányában.138

Brassóban a zsoldosok vezére, a várkapitány  (Stadthahn) a városkapitány alá volt 
rendelve, ez pedig, mint tanácstag a bírónak és a tanácsnak felelt. Kétféle zsoldost 
tartottak:  a  Törcsvár  védelmére  békeidőben  30  várkatonát  (Burgknechtet), mezei 
hadként  pedig  100  darabontot, kiket  mindig  a  székelyek  közül  verbuváltak.139 

Zsoldosok  alkalmazására  azért  volt  Brassóban  szükség,  mert  a  városnak  a 
polgárokból és a céhtagokból álló véderejét nem volt szabad a falakon kívülre vinnie.
Emiatt a külvárosok minden ostrom során védtelenül maradtak!

Külön  említést  érdemel  Nagykőrös  esete,  ahol  a  tizenöt  éves  háború  idején 
alkalmaztak zsoldosokat, mégpedig alapos „piackutatást” követően. A várost rendre 
sarcoltató  kóborló  tatárok ellen méregdrágán felfogadott  tatár  őrökkel,  a  portyázó 
magyar  végváriak  ellen  pedig  Érsekújvárról  toborzott  magyar  katonákkal  védték 
magukat!140

132 A 15.  század közepétől  törvény  is  kötelezte  a  városokat,  hogy  a  vármegyék által  kiállított  ún. 
telekkatonák ellátására különadót fizessenek. Ennek kivédésére vállalták általában a városok, hogy 
hadianyaggal,  ágyúkkal  és  zsoldosokkal  járulnak  hozzá  a  hadjáratokhoz.  A városok  katonaállítási 
kötelezettségéről lásd: Kubinyi 1979. 19-20.o.
133 MVM 15. 34.o.
134 MVM 11. 78.o.
135 Granasztói 1980. 76.o.
136 Orbán 1873. 13.o.
137 MVM 7. 103.o.
138 Demkó 1890. 89-90.o.
139 Orbán 1873. 110-111.o.
140 Szakály 1998. 15.o.
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3.1.2.4. Védelmi szövetségek

A  városok  némelyike  rövidebb-hosszabb  ideig  védelmi  szövetségben  állott 
egymással. Ezek közül kiemelkedik a felső- és az alsó-magyarországi bányavárosok 
szövetsége,  illetve  az  Alföldön  a  Három  Város  szövetsége.  Ezeknek  a 
szövetségeknek  az  alapját  a  gazdasági  érdekazonosság  képezte  és  általában  a 
katonai szövetséget megelőzte valamilyen joghatósági együttműködés. Ilyen volt a 
hét szabad királyi (tárnoki) város közös fellebbviteli bírósága, a tárnokszék, illetve a 
hét  felső-magyarországi  bányaváros  szövetsége  is.  Utóbbi  szövetség 
bányaügyekben jogalkotó és fellebbviteli fórum volt.

Míg az erdélyi szászok lakta vidéken 1485-től a szász egyetem, addig az északkeleti 
országrészben az öt város szövetsége működött. Ezt Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa 
és Kisszeben alkotta. Ugyan formálisan csak 1485-ben alakult meg ez a szövetség, 
de már négy évtizeddel korábban is együttműködtek egymással. 1441-ben I. Ulászló 
ostrom alá vette Kassát, ahová Giskra befészkelte magát. Az ostromban megrongált 
falakat  a  szövetséget  alkotó  városok  együttes  erővel  újították  fel.141 A szükséges 
pénzt úgy teremtették elő, hogy kölcsönöket vettek fel saját polgáraiktól.142

Az  alsó-magyarországi  bányavárosok  közül  Selmecbánya,  Besztercebánya  és 
Körmöcbánya 1544-ben hozta létre szövetségét. Ezen városok hetente haditanácsot 
tartottak  az  általuk  felfogadott  zsoldosvezérekkel  egyetemben.  A  kapitányok 
felesküdtek a városuk védelmére és arra, hogy a polgárokat nem sarcolják meg, a 
városok pedig arra, hogy mindent készpénzben fizetnek. A városok egymás között 
arra nézve is szövetséget kötöttek, hogy egymás ellen nem harcolnak.143

A  Három  Város  (Kecskemét,  Cegléd,  Nagykőrös)  gazdasági  és  joghatósági 
együttműködése a 14. század közepére vezethető vissza. Ekkor említik először a 
három  település  közös  erdőélését.144 Különleges  esetek  megvitatására  a  Három 
Város  bíróságát  hívták  össze,  melyben minden város  magisztrátusa képviseltette 
magát.145 E  városok  szövetsége  azáltal  erősödött  fel,  hogy  mindhárom település 
kiemelt  rangot  (szultáni  városi  rangot)  kapott  a  töröktől,  miközben  a  környékük 
teljesen elpusztult.  Kapcsolatuk védelmi jellege leginkább abban tükröződött,  hogy 
befogadták a másik városból jövő menekülteket. 

3.1.3. A VÉDELEM ANYAGI HÁTTERE

A városok védelmi kiadásai elsősorban magát a várost, annak polgárait  terhelték. 
Egy marosvásárhelyi tanácsi jegyzőkönyv szerint: „1634. október 20-án: lévén a bíró 
idősb  Szabó  Péter.  Mvásárhely  magának  kerített  kolcsos  várost  építvén,  azt  
privilégiummal is megerősítette.”146 

141 Kisszeben  nem  szerepelt  ekkor  a  városok  között,  a  sort  viszont  kiegészítette  Szomolnok  és 
Gölnicbánya
142 MVM 1. 46.o.
143 Demkó 1890. 89.o.
144 Novák 1989. 62.o.
145 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 27.o.
146 Benkő K. 2001.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY42



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

 Ha az egyének felől vizsgáljuk meg a védekezés kiadásainak összetételét, akkor 
először  is  a  személyes védelem és fegyverzet  említendő.  Mindenkinek  magának 
kellett gondoskodnia a megfelelő kézifegyver beszerzéséről, karbantartásáról, melyet 
a tizedesek és a fertálymesterek rendszeresen ellenőriztek. A hadi helyzet idején a 
falakon teljesített szolgálat egyéni ellátási költségei is az egyes polgárokat terhelték, 
ugyanúgy,  mint  a  rendszeresen  megrendezett  tárgylövés,  illetve  a  lövészegylet 
fenntartásának költségei. A rendszeres adó megfizetésén túl (melynek egy tetemes 
részét  a  város  a  védekezésre  fordította),  különleges  kiadásokat  is  kellett  a 
polgároknak vállalniuk. Kolozsvárott 1574-ben, amikor a magisztrátus döntést hozott 
arról,  hogy  a  meglévő fal  elé  egy  újabbat  építtet,  ennek költségét  felosztották  a 
polgárok között,  akiknek 20-20 forintot  kellett  a  tizedeseknek befizetniük.147 Akadt 
eset,  amikor  nem  pénzt,  hanem  építőanyagot  gyűjtöttek.  Ez  történt  Kolozsvárott 
1580-ban, amikor a Monostori-kapu és az északi szögletbástya közti falszakaszhoz 
minden tizedesnek és esküdtnek egy-egy szekér követ kellett hozatnia.148

Debrecenben erre kerületenként külön pénzalapot,  (utcaszert) hoztak létre, melyből 
az őrséget, illetve a sánc és a sorompó fenntartásának költségeit fizették.
Előfordulhatott, hogy tehetősebb magánszemély állt egy-egy védmű építése mögött. 
Kolozsvárott a Híd-kapu  őrizőházát például Ferenczi Antal építtette, aki háromszor 
töltötte be a főbíró tisztét.149 
A polgárok  és  a  céhek szerepvállalásának  átmeneti  esete  lehetett  az  imént  már 
említett Marosvásárhely falépítési munkája, aminek a költségeit a polgárok viselték, 
de „…céhek szerint rovatván ki”.150

A céheket szintén jelentős költségek terhelték,  hiszen -mint arról  Izabella királyné 
1558-ban  Kolozsvárott  rendelkezett-  a  gondozásukra  bízott  tornyokat  nemcsak 
karban kellett tartaniuk, de fel is kellett fegyverezniük.151 További terhet jelentett az 
állandó őrség állítása is, amit vagy zsoldosok felfogadásával, vagy a saját céhtagok 
kiállításával oldhattak meg. Ez utóbbi esetben költségként az őrségben álló céhtag 
kieső  jövedelme  merült  fel.  Debrecenben  a  céhek  meghatározott  összeggel,  a 
jövedelmük nyolcad részével járultak hozzá a védelem kiadásaihoz.152

A céhek némelyike nem bírt akkora anyagi erővel, hogy egy-egy tornyot elláthatott 
volna,  ekkor  két-három  kevésbé  tehetős  céh  fogott  össze.  A céh  anyagi  erejét 
meghaladó kiadások a várost terhelték.153 A lőpor és a fegyverek beszerzése, illetve 
nagyobb javítási munkák elvégzése sok esetben csak a város finanszírozásával volt 
biztosítható. 
Előfordult olyan eset is, amikor a város pénze sem volt elegendő, ez esetben egyéb 
források, például fejedelmi támogatás után kellett nézni. 
Arra  is  akad  adat,  hogy  a  főben  járó  bűnt  (szökés  hadiállapot  esetén)  elkövető 
személy büntetését a védelmi kiadásokban való fokozott részesedésre változtatták. 
Bártfán 1437-ben a magisztrátus tiltó határozata ellenére Krakkóba utazó két polgárt 
előbb halálra ítélték, majd arra kötelezték őket, hogy 200, illetve 300 szekér követ 

147 Kiss A. 2005a. 62.o.
148 Balogh J. 1985. 138.o.
149 Balogh J. 1985.  134.o. sajnos a források alapján nem lehet eldönteni,  hogy ezt Ferenczi  Antal 
valóban magánszemélyként tette-e, ugyanis éppen ebben az évben is ő volt a város bírója. Emiatt 
meglehet, hogy egy középítkezést írtak később a számlájára.
150 Benkő K. 2001. 29.o.
151 Jeney-Tóth 2005. 34.o.
152 Balogh 1973. 87.o.
153 Amennyiben szükség volt rá, hozzájárult a város ahhoz, hogy egy-egy torony építését több kisebb 
céh összefogva végezze el. (1570.) Balogh J. 1985. 132.o.
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szállítsanak  a  fal  építéséhez.  1605-ben  Lőcsén  a  szökött  polgárt  halálbüntetés 
helyett 100 zsoldos darabont tartására kötelezték a háború végéig.154

A városok,  amennyiben  nem tudták  fedezni  a  védekezés  költségeit,  gyakran  az 
uralkodókhoz fordultak anyagi segítségért. 
Eperjesnek Zsigmond 12 évi adómentességet adott 1404-ben, majd 1411-ben 2000 
forint  értékű  sóval,  illetve  az  eladásából  befolyt  pénzzel  támogatta  a  városfalak 
kijavítási munkáit. Mátyás 3 évi országos vámmentességet és harmincad-fizetés alóli 
felmentést  adott  hasonló  céllal  1459-ben,  1472-ben  pedig  a  megyét  utasította  a 
munkában való részvételre.155

Kolozsvárott a 16. és 17. században -a város elszegényedése miatt- elsősorban az 
erdélyi fejedelmek fordítottak gondot a város falaira, elsőként a Báthoriak javították ki 
a  Mátyás halála  óta  romladozó várat,  újra  felépítették  a Híd-,  a  Monostori-  és a 
Közép-kapu  tornyait,  majd  Bethlen  Gábor  költött  a  villámcsapásban  korábban 
elpusztult Szabó-bástya újjáépítésére. I. Rákóczi György fejedelemsége alatt (1630-
1648)  ismét  javították  a  falakat,  bástyákat,  de utóda,  II.  Rákóczi  György is  nagy 
gondot fordított a várfalak karbantartására.
Lőcsét Mátyás, miután a várost a lengyelek feldúlták, káraik enyhítésére és a város 
megerősítésére mindenféle cenzus fizetése alól felmentette.156 Később I. Ferdinánd 
1550-ben felszólította Abaúj, Torna, Liptó, Sáros és Szepes megyéket, illetve Bártfa, 
Eperjes és Kisszeben városokat, hogy a tűzvészben elpusztult lőcsei falak, tornyok 
és  bástyák  felújítását  ingyen  munkával  segítsék.157 1582-ben  és  1599-ben  az 
ismételten leégett város háromévi adómentességet kapott, mely utóbbi esetben 3161 
forintnyi adóhátralék elengedésével is kiegészült.158

Sopronnak  IV.  László  1277.  évi  privilégiuma  már  bizonyos  jövedelmeket  juttatott 
abból a célból, hogy a városfalakat és a tornyokat kijavítsák.159  Ezt a támogatást III. 
András  1297-ben  azzal  toldotta  meg,  hogy  -a  városnak  adott  országos 
vámmentesség  mellett-  elvette  a  fertői  vám felét  a  városban  álló,  de  a  kollektív 
védelemben részt nem vevő tornyok tulajdonosaitól, s odaadta a polgároknak, hogy 
a városfalat újítsák fel belőle.160 A várost I. Károly is támogatta, 1339-ben további két 
esztendőre a városnak adta a fertői vám felét, további falak építésének céljából.161 
A városfal fenntartása súlyos terhet jelentett a soproni polgárok számára (talán ezért 
is vonultak ki  innen oly gyakran),  ezért  Zsigmond 1397-ben évi  200 forintot  ad a 
városfalak  karbantartására  a  soproni  harmincad-jövedelemből.  A  falak  Mátyás 
uralkodása idejére már ismét elhanyagolt állapotban lehettek, mert megparancsolta, 
hogy  a  vármegye  nemessége  legyen  a  város  segítségére  a  falak  kijavításában, 
később pedig erre a célra évi 150 forintot is ad. A Zsigmond óta a városban működő 
királyi kapitányt, illetve az itt elszállásolt katonákat arra utasítja, hogy dolgozzanak a 
város megerősítésén. Később II. Ulászló az, aki 1496-ban a harmincad-bevételt két 
évre átengedi a városnak, hogy a falat felújítsa, majd 3 évre minden rendkívüli adó 
alól felmenti ugyanezen okból a polgárokat. 1515-ben előbb a városban lakó zsidókat 
szólítja  fel,  hogy  járuljanak  hozzá  az  erődítési  munkákhoz,  majd  mentesíti  a 
harmincad fizetése alól azokat, akik építőanyagot szállítanak a falhoz. II. Lajos előbb 

154 Demkó 1890. 91.o.
155 Csánki I. 286.o.
156 Csánki I. 252.o.
157 Demkó 1896. 28-29.o.
158 Demkó 1896. 29.o.
159 Szende 1994. 606.o.
160 Holl 1989. 53.o.
161 Gerő 1956. 166.o.
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500  forint  rendkívüli  adó  fizetése  alól  ad  felmentést,  majd  egyévi  teljes 
adómentességet ad abból a célból, hogy a falak építése befejeződhessen.162

162 Gerő 1956. 168.o.
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3.2. A VÉDELEM ESZKÖZEI

Az  eddigiekben  feltárt  gazdasági  és  társadalmi  összefüggések  ismertetése  után 
tekintsük át  azt,  amit  a  védelem fizikai  eszközeiről  a  vizsgált  anyag feldolgozása 
során  megállapítottunk.  Ennek  ismertetését  az  egyszerűbbtől  a  bonyolultabb 
szerkezetek  felé  haladva  végezzük  el  anélkül,  hogy  ezzel  bármifajta  fejlődési 
menetet  kívánnánk  felvázolni.  Az  egyszerűbb  szerkezetek  nem  csak  a  korai 
városfalakra jellemzőek, hanem a középkor teljes időszakában tetten érhetőek. Sőt, 
az  árokból  és  tömésfalból  álló  falrendszer  éppen  egyszerű  és  gyors 
kivitelezhetősége miatt fénykorát a 16-17. században élte.

3.2.1. Természetes vízmosások, folyók, állóvizek

Nemcsak várak,  de városok esetében is  találkozunk olyan törekvésekkel,  melyek 
arra  irányulnak,  hogy  a  természet-adta  lehetőségeket  kihasználják  a  védelmi 
rendszer kiépítése során.
Az  első  protourbánus  telepek,  mint  korábban  már  szó  volt  róla,  a  közigazgatási 
központok, ispánsági-,  illetve püspöki várak mellett  jöttek létre.  Az ispán, illetve a 
püspök székhelye gyakran egy földvárban volt. Ilyen volt Szabolcs, Borsod, Abaújvár, 
Hont,  Moson,  a  visegrádi  Sibrik-domb,  Baranyavár,  Bodrog,  Zemplén,  Bihar  és 
Doboka korai ispáni vára, de feltehető, hogy Fehérvár, Veszprém, Tolna, Szolnok, 
Csongrád, Heves és Nógrád is hasonló kiépítésű lehetett, bár ezeknél még a pontos 
helymeghatározás sem történt meg. Néhány földvár építésekor úgy választották meg 
a  leendő  vár  helyét,  hogy  a  természetes  akadályok,  árkok,  folyók  a  lehető 
legnagyobb védelmet  nyújtsák.  Ez történt  a szabolcsi  földvár  esetében is,  ahol  a 
háromszögletű  sáncgyűrű  két  oldalát  a  Tisza  fogta  közre.  Ehhez  hasonló  volt  a 
komáromi  korai  vár  kiépítése  is,  amely  a  Duna  és  a  Vág  folyók  találkozásánál 
kialakuló szigetcsúcson épült meg. A vár szigetszerű elhelyezkedése miatt ellenállt a 
tatárok  támadásának.  A  mellette  kialakult  külvárost  csak  a  nyugati  oldalon,  a 
szárazföld  felől  védte  palánk,  a  másik  két  oldalát  a  folyók  adták.  Erről  a,  folyók 
védelmi  szerepét  kihasználó  városfalról  később  Evlia  Cselebi  is  beszámolt.163 

Hasonló, a folyóágak közötti szigetcsúcs védelmét élvezte Győr is.
Előfordult, hogy a természetes védelmi lehetőségek átalakítására is szükség volt. Ez 
történt  Esztergom  esetében  is,  ahol  a  korai  védmű  kialakításánál  meglévő 
természetes vízmosásokat mélyítettek ki és kötöttek össze. Ebbe az árokrendszerbe 
bekapcsolták a Kis-Dunát is. Ennek maradványa őrződött  meg a 16. század végi 
ostrom-ábrázolásokon, ahol a Királyi várost rendre vizesárkok gyűrűjében ábrázolták. 
[31. ábra]
Nagyvárad  esetében  mind  a  város,  mind  Olaszi  külváros  kerítőfala  a  Kőrösre 
hurkolódott  vissza,  bekapcsolva  azt  a  védelmi  rendszerbe.  Váradnak  erről  a 
sajátosságáról már Rogerius is megemlékezett.
Nagykőrös esetében a várost kívülről övező természetes tavak, patakok rendszere 
említendő,  melyet  úgy  kapcsoltak  össze,  hogy  a  városba  észak  felől  csak  egy 
hidakkal szabdalt töltésen lehetett bejutni.

163 Karácson 1908. 137-138.o.
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3.2.2. Árkok és sáncok

A  középkori  városok  esetében  -kivéve  azt  az  esetet,  ha  egy  korábbi  védmű 
védelmében telepedtek meg, illetve leszámítva az extrém terep- és vízviszonyokat- 
vélhetően az árkok által nyújtott védelem kínálkozott a legegyszerűbb megoldásnak. 

Legkorábbi városaink közül Esztergom két városát is kezdetben árok védte. Sorban 
és rangban is a Királyi város volt az első. Ennek az esztergomi fejedelmi központ 
védelmében, a szárazföldi és a vízi kereskedelmi utak kereszteződésében létrejött 
piac köré települt korai városnak néhány évvel az ezredforduló előtt már biztosan volt 
védőfala,  hiszen  a  felnégyelt  Koppány  egyik  testrészét  Esztergom -ez  akkoriban 
egyet  jelentett  a  Királyi  várossal-  kapujára  kellett  kiszögezni.164 A  régészeti 
vizsgálatok  eredményei,  valamint  a  késő-középkori,  kora-újkori  metszetek  és 
térképek elemzése alapján a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a Királyi 
város helyén számos természetes árok és vízmosás lehetett, melyeket a környező 
hegyekből lezúduló esővíz mosott ki.  Ezeket az árkokat mélyítették ki  és kötötték 
össze az első védmű építői úgy, hogy a nyújtott trapéz formájú városalaprajz egyik 
oldalát a Kis Duna alkotta, míg az árok a fönnmaradó három oldalt kerítette le. Ebből 
egyébként az is következik, hogy a késő-középkori város területe nem bővült ki a 
korai állapothoz képest. Az árokból kitermelt földből a belső oldalon töltést emeltek.165 

[30.  ábra]  A sáncon két  helyütt,  ahol  azt  a  főutca metszette,  két  kaput  építettek: 
északon a Lőrinc-kaput, délen a Budai-kaput. Az előbbit egy 1202. évi oklevél már 
említi, tehát biztosan állnia kellett már akkor is, amikor még nem kőfalak övezték a 
várost.166 A kapu előtt, a vizesárkon egy-egy fahíd ívelt át.
Rogerius  mester  leírásából  tudjuk,  hogy  ez  a  védőgyűrű  a  tatárjárás  előtt  már 
valamiféle fallal is meg volt erősítve.167 Ez talán karóközös sövényfonat (tömésfal), 
vagy deszkapalánk lehetett.

A Víziváros is kezdetben árokkal lehetett kerítve. Nehéz eldönteni, hogy ez a védmű 
mikor  épülhetett,  hiszen  a  város  1239.  évi  alapítását  követő  harmadik  évben  a 
tatárok  felégetik  -csakúgy,  mint  a  Királyi  várost.  Míg  utóbbi  pusztulását  Rogerius 
mester  leírta,  addig  a  Vízivárosról  hallgat.  A város  alapítólevele  viszont  tartogat 
információt a sánc meglétéről, hiszen a Verpech-tornyot már meglévő objektumként 
írja le.168 Ez pedig azt jelent(het)i, hogy ekkorra a sáncnak is feltehetően állnia kellett, 
egyébként  meglehetősen  furcsa  lenne  egy  gyalogkapuként  is  szolgáló  torony 
látványa  a  hozzá  kapcsolódó  védőfalak  nélkül.  A  kérdést  a  Verepech-torony 
rendeltetése  némileg  árnyalttá  teszi.  Az  ugyanis  vízibástya  volt,  a  folyami 
közlekedést ellenőrizte, így akár magában is állhatott.

Az alföldi mezővárosok védelmi rendszerének is -igaz, néhány évszázaddal később-
az árkok és a sáncok voltak a fő elemei. Az ismert példák (Debrecen, Kecskemét, 
Nagykőrös  és Cegléd)  esetében ezek alkották  a  fő  védelmi  vonalat.  Kialakításuk 
hasonló volt az esztergomi sáncokhoz: a kimélyített árkok gyűrűjének belső oldalán a 
kitermelt földből egy töltést emeltek. Az árok és a töltés kifelé néző, rézsűs oldalát 
rendszeresen  karbantartották,  trágyával  betapasztották.  Ezen  a  felületen  tüskés 
ágakat,  bokrokat  telepítettek.  A  sánc  tetejét  sövényfonattal,  földdel  töltött 
164 Horváth I. 1979. 129.o.
165 Horváth I. 1979. 133.o.
166 Horváth 1979. 135.o.
167 Katona 1987. 180-181.o.
168 Horváth I. 1979. 114.o.
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vesszőkasok sorával magasították. A sánc állékonyságát élőfák ültetésével fokozták. 
Arra  biztos  adattal,  hogy  az  árokban  az  év  nagy  részében  víz  lehetett,  csak 
Nagykőrös  esetében  rendelkezünk.  Itt  ugyanis  az  árkot  következetesen  eleve  a 
város legmélyebben fekvő, és ezért legvizesebb részein vezették.

Nagykőrös  és  Kecskemét  esetében  a  település  szívében  álló  erődített  templom 
utólagos megerősítéséhez is árkokat készítettek. A 17. század végének zűrzavaros 
időszakában rendelték el, hogy a templomot körülvevő fal köré sáncot készítsenek a 
helyiek. Ez Kőrösön egy kettős árok volt, sánccal kiegészítve. A kerítőfal négy kapuja 
előtt egy-egy híddal, melyek közül kettő csapóhíd volt. Földmunkák során a templom 
körül futó árokrendszer nyomai előkerültek.

A sáncok  sorában  még  meg  kell  említeni  a  kazettás  sáncot  is.  A sáncot  alkotó 
földtömeg összetartására fagerendákból, általában keresztvéges kapcsolattal földdel 
feltöltött kamrákat hoznak létre. Ilyen erődítés lehetett Nyitrán, a Zobor-hegy tetején, 
illetve Sopron városfala alatt is.169

3.2.3. Palánkok

A palánkfal  fakerítésből  és  földtömésből  állt.  Háromféle  változatban  készítették, 
aszerint, hogy milyen erős falat kívántak építeni.170

A leggyengébb  az  egymás  mellé  állított  hegyes,  vékony  karókból  épült  fal,  ezt 
latorkertnek, sorompónak vagy  korlátnak nevezték, és elsősorban ott alkalmazták, 
ahol csak rablókat kellett távol tartani.  Kiegészítő falként is alkalmazták, általában 
egy  erősebb,  gyakran  tömésfal  előtt.  Balassagyarmat  fala  előtt  egy  ábrázolás  is 
megörökített  ilyet.  Ezt  a  vékony  falat  alkalmazták  Evlia  Cselebi  szerint  Fülek 
külvárosának árkain,  Komáromban a szárazföld felőli  oldalon és Esztergomban, a 
Víziváros Dunára néző falánál. Ez utóbbinál az itt sorompónak mondott vékony fal a 
város kőfala elé épült azért, hogy a víz felől ostromlókkal a védők még a fal előtt meg 
tudjanak vívni. Evlia Cselebi ezt írja erről a stratégiáról: „Ezen falon kívül, a Duna 
partján, a fal tövében, teljes hatszáz lépés hosszúságban egy sorompó és egyszerű  
palánka-fal  is  van.  […]  E  sorompó  a  vár  falát  védelmezi.  Háború  idején  ha  az 
ellenség hajón jön, a hitharcosok ezen sorompók mögé menve harcolnak.”171 Tehát a 
sorompó egyfajta pajzsként szolgált.

A közepes erősségű falat két karóközös, fonott sövényfalból építették. A két fal közét 
földdel kitöltötték, a fal külső és belső oldalát sárral betapasztották, a tetejét ferde 
hajlású zsindelytetővel fedték le. Ezt a falat tömésfalnak hívták. A török előszeretettel 
építkezett ily módon. Sok esetben (pl. Esztergomban) a kőfalat erősítették kívülről 
ilyen falszerkezettel.  Ilyen falszerkezet  készült  Lippán,  Mohácson,  Nyitrán,  ahol  a 
domboldalra  települt  Mártonhegyi  várat  (magyarul  külvárost)  vették  körül  ezzel  a 
faltípussal, de Gyulán, a középső város fala is ilyen volt. Eger és Kanizsa vára is 
ezzel a technikával készült.172 Azért alkalmazták a 16-17. században széles körben, 
mert  egyrészt  könnyen  és  gyorsan  lehetett  építeni,  másrészt  a  földfeltöltés  jól 
ellenállt az ágyúgolyóknak.

169 Nyitra: Köblös-Szőke 1994. 499., Sopron: Nováki  1975. 335-337., illetve Tomka P. 1977. 65-86.o.
170 Szántó 1980. 28-29.o.
171 Karácson 1904. 275-276.o.
172 Szántó 1980. 31.o.
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A legerősebb falat, az ún.  rótt palánkot  sűrűn elhelyezett függőleges faoszlopokból 
állították össze oly módon, hogy az oszlopokat vaskapcsokkal fogták össze. Evvel a 
technikával  bástyákat  is  készítettek.  A  Balkánt  és  Közép-Európát  egymással 
összekötő hadiút  egyik fontos állomásának,  Eszéknek a külvárosának falát  is  rótt 
palánkból építették fel.173

Ez a falszerkezet  merevségben versenyre kelhetett  a kőfallal,  élettartama viszont 
sokkal rövidebb volt, mert a nedvességgel érintkező részei hamar elkorhadtak.
A palánkfalak  tömeges  építésének  oka a  gyors  kivitelezésében  és  olcsóságában 
rejlett,  abban,  hogy  helyben  meglévő  építőanyagokból  készítették,  s  ha  kellett, 
könnyen  ki  is  tudták  javítani.  A  nedvességen  kívül  a  tűz  pusztításától  kellett 
megvédeni, ezt a célt szolgálta a kétoldali  tapasztás. Ezért a támadók a palánkot 
mindig ferde síkkal, rézsútosan lőtték, hogy a lepattanó lövedék a tapasztást leverje. 
A szabaddá tett gerendákat már könnyűszerrel fel lehetett gyújtani.

3.2.4. Fából készült falak

Fából  készült  városfalakról  legkorábban  Rogerius  mester  számolt  be,  aki  leírva 
számos város tatárok általi  ostromát,  több helyütt  is  ír  deszka-palánkokról,  illetve 
deszkából  készített  tornyokról.  Az  árkokon  belül  épült  fafalakról  és  fatornyokról 
számolt be Várad ostromának leírása során.174 De ugyanezt jegyezte fel Esztergom 
esetében  is,  ahol:  „Az  esztergomiak  aközben  árkokkal  falakkal  és  fatornyokkal  
megerősítették városukat.[…] A tatárok körülvették a várost, és a foglyok, akik velük 
voltak,  annyi  rőzsenyalábot  hordtak  oda,  hogy  a  város  egyik  oldalán  a 
rőzsenyalábokból  a  védőárok  szélére  együttesen  és  egyszerre  egy  magas  falat  
szerkesztettek és a fal mögött azonnal felállították a mondott harminc ostromgépet,  
úgyhogy a városra és fatornyokra éjjel-nappal lődözték a köveket.[…] Amikor pedig a 
tatárok a faerődítményeket lerombolták, földdel telt zsákokat hajítottak a gépekkel az  
árkok feltöltésére.”175

Annyi  mindenesetre  világosan  látható,  hogy  ezek  a  fából  készült  falak  inkább 
ideiglenes jellegűek lehettek.
Később, már a török hódoltság idején ismét felelevenítették a fából való falépítés 
szokását.  Ekkor boronafalakat  és hasonló technikával  készült  bástyákat építettek, 
elsősorban  ott,  ahol  a  végvárrá  lett  várhoz  település  is  kapcsolódott,  s  ennek 
védelmét gyorsan kivitelezhető módon kellett biztosítani.176

3.2.5. Egyszerű, tagolatlan falak

A korai,  palánkkal és sánccal körülvett  városok jó része (Esztergom, Vác, Várad, 
stb.)  -a  mocsarak  között  megbújó  Fehérvár  kivételével-  elpusztult  a  tatárjárás 
következtében. A tatárok visszatértétől való szüntelen félelem először meglehetősen 
különleges  védelmi  intézkedéseket  eredményezett.  Számos,  magaslatra  települt 
várral, püspökvárral rendelkező város esetében IV. Béla a város lakóit egyszerűen 
felparancsolta  a  várba.  Ez  történt  Esztergomban,  Fehérváron,  Győröt,  Nyitrán, 
Vasváron, Trencsénben  és  Zágrábban is.177 Ezzel az új település máris kőfalakkal 
találta magát körülvéve. Ez a megoldás azonban nem bizonyult  hosszú életűnek. 
Egyrészt a tatárok (még jó negyven évig) csak nem jöttek vissza, másrészt a lakók, 
173 Karácson 1904. 183.o.
174 Katona 1978. 170.o.
175 Katona 1987. 180-181.o.
176 Szántó 1980. 33.o.
177 Zolnay 1982. 254.o.
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akiknek  itt  újra  fel  kellett  építeni  házaikat,  nem  érezték  jól  magukat  az  egyházi 
igazgatási  központtal  egy  fal  mögé  zárva.  Így  egy  évtized  elteltével 
visszaköltözhettek régi városaikba. Ezeket az 1290-es évekre rendre kőfallal vették 
körül.
Esztergom Királyi városának, a tatárok által elpusztított sáncot és palánkot felváltó 
kőfalaira  vonatkozó  első  adatok  1290-1296-ból  maradtak  fenn.178 Ez  a  fal  egy 
szabálytalan trapéz alakú területet vett körül: ezt a nyomvonalat már a korábbi sánc 
építésekor kapta. A fal tagolatlan volt, csak két, a falnál feltehetően korábban épült 
kaputorony szakította meg.  A falat  tagoló rondellákat a törökök építették 1543 és 
1594 között. Az ábrázolások a város falait pártázatosnak mutatják. Feltehető, hogy a 
Kis Duna felöli oldalon ekkor sem épült kőfal, csupán sánc, illetve palánk, mint ahogy 
azt a török háborúk idején készített ábrázolások is mutatják [. ábra] A középkori város 
falát négy kapu tagolta, melyet kaputornyok védtek. A nagyjából észak-déli tengelyű 
főutca két végében állt a város két főkapuja: a déli oldalon a Budai-, az északin pedig 
a  Lőrinc-kapu.  Utóbbit  már  egy  1202.  évi  oklevél  is  említi,  az  előtte  húzódó 
városárokkal és a rajta átívelő híddal együtt. A harmadik kapu a Kis Duna felé nyílt, a 
Halpiacnál, ezt Dunai-kapunak hívták, a negyedik, a Szent Pál-kapu a déli falon, a 
Budai-kapu és a Kis Duna közötti szakaszon állt. A falak előtt árok futott, melyet a 
kapuk előtt hidak íveltek át. Tagolatlan fala volt ekkor Pozsonynak is.179

Fehérvár ekkoriban készült fala különbözött az esztergomitól, hiszen nem tagolatlan, 
hanem négyzetes alaprajzú bástyákkal tagolt fal volt.
Ugyancsak ekkoriban készült Sopron belső falgyűrűje is, mely a sánc gerincén futott 
végig.180 Ez a fal 1,5-2 méter vastag volt és talán 5 méter magas lehetett. Ebben a 
periódusban torony nélküli fal épült, egyedül az Előkapu két oldalán álló torony és a 
Zöld-torony épülhetett ekkor.181

3.2.6. Belsőtornyos városfalak

Vizsgálatom szerint a belsőtornyos városfalak meglehetősen ritkák Magyarországon. 
Egyetlen „klasszikus” példája van, a kolozsvári Óvár fala.
Kolozsvár fallal kerített városának északkeleti sarkában áll az Óvár. Ennek építése 
annak a városiasodási folyamatnak az eredménye, melyet I. Károly 1316-ban indított 
el azzal, hogy a város lakóit “akik a szabadság útjáról lealacsonyíttattak, […] István 
királytól  nyert”  szabadságaikba  visszahelyezte.182 A  kőfalakkal  körülvett, 
megközelítően szabályos téglalap alaprajzú vár négy sarkán egy-egy, a falakon belül 
épített kis torony állott, melyek közül a délkeleti, évszázadokig tömlöcnek használt, s 
ezzel  kivívott  tekintélye  okán  csak  nagybetűs  Toronynak  nevezett  épület 
maradványai  ma  is  láthatók.183 A keleti  fal  közvetlen  közelében  állt  a  vár  első 
temploma, előtte szabálytalan alaprajzú piactérrel (Kis-tér), ebből szűk utcák nyíltak 
nagyjából észak-déli, illetve kelet-nyugati tengellyel.

3.2.7. Külsőtornyos városfalak
178 Horváth I.1979. 133.o.
179 Köblös 1994. 553-555.o.
180 Szende 1994. 607.o.
181 Holl 1989. 53.o.
182 Csánki V. 311.o.
183 Kelemen L. 1982. 105.o.
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Ez  a  faltípus  volt  a  leggyakoribb,  amivel  városokat  vettek  körül.  Első  példája  a 
Székesfehérvár  13.  század  végén  épült  fala,  ahol  a  fal  tengelyében  szabályos, 
négyzet alaprajzú bástyák álltak.184 
Ugyancsak Kolozsvár példáján mutatható be a külsőtornyos városfal kialakításának 
módja. [51. ábra] A kolozsvári új várfalak építése Zsigmond privilégiumát követően 
hamarosan megkezdődött,  s  néhány évtized múlva be  is  fejeződött.185 A városfal 
végleges  kiépítettségében  -az  északi  szakasz  kivételével-  két  rétegű  volt,  a 
magasabb belső fal  előtt,  mintegy utcányi szélességű sávot közrezárva egy külső 
városfal is állott.186 A 15. század harmadik harmadában már a kaputornyok is álltak, a 
Közép-kapu [52. ábra] 1449-ben, a Monostori 1476-ban, a Híd-kapu [53. ábra] pedig 
1477-ben készült  el.  A közel  3 km hosszú, szabálytalan vonalvezetésű védőfalat, 
mely 45 hektár területet vett körbe, 18 torony és 4 bástya erősítette. A fal külső síkja 
elé épített tornyok négyzet alaprajzúak, két- illetve négyemeletesek, bástyái félkör 
alakúak  voltak.  A falakra  karfával  ellátott  kőlépcsőkön  lehetett  feljutni,  ahol  fából 
ácsolt, vagy falazott védőfolyosó vezetett körbe a pártázatos védőfal belső oldalán. A 
tornyok  egy  részében  harangokat  is  elhelyeztek,  ezeknek  minden  bizonnyal  a 
vészjelzésben lehetett  szerepük.  A Közép-kapu tornyán a  harangot  egy,  a  tetőre 
ültetett huszártoronyban helyezték el.187 A Közép-kapu tornya, mint a város főkapuja, 
a  többinél  nagyobb  méretű  és  erősebb  volt.  Előtte  -mint  arról  egy  1734.  évi 
beszámoló tudósít-  “egy szilárd építmény van, alatta egy felhúzható vagy csapóhíd 
biztosítja a közlekedést a városból ki s be járóknak.”188 A kapuk, kaputornyok mellett 
őrzőházak álltak, 1544-ben a Híd-kapunál, 1574-ben a Monostori-kapunál, 1581-ben 
pedig a Közép-kapunál épültek ilyenek.189 Bártfa városát is kőfal vette körül, ezt 11 
torony  és  3  kaputorony  tagolta.  Beszterce megközelitően  szabályos  téglalap 
alaprajzú városfalában 10 torony volt, Brassó falát 32 torony, illetve bástya erősítette. 
Lőcsén 1569-ben -a kaputornyokat is beszámítva- 13 bástyája volt a városnak. Ezek 
neve sorrendben a következő: 1. Ober-Thor, 2. Menhardts-Thurm, 3. Dicke-Thurm, 4. 
Nieder-Thor,  5.  Puschen-Thurm,  6.  Hencken-Thurm,  7.  Kloster-Thurm,  8.  Haber-
Thurm, 9. Wasser-Thurm, 10. Klein-Scharffeck, 11. Gross-Scharffeck, 12. Schützen-
Thurm, 13. Vorbritte-Thurm. [. ábra] 1670-re a számuk hárommal nőtt: 14. Gross-
Scharffeck, 15. Schlisser-Thurm, 16. Riemer-Thurm. Modor falai, melynek egy része 
ma is fennáll, 1610 és 1646. között épültek fel. Három kapuja volt, a már lebontott 
Bazini- és az alsó-kapu, illetve a ma is álló felső-kapu.190 Nagyszebenben a külső, 
olasz rendszerű bástyákkal megerősített védőöv megépítése után a várost 39 torony 
és  4  kaputorony  védte,  melyeket  az  egyes  céhek  gondoztak  és  őriztek. 
Nagyszombat falai  számos,  szögletes  alaprajzú  bástya,  6-6  kisebb  torony  és  4 
kaputorony  tagolta.  Nagyvárad is  kőfallal  volt  körülvéve,  benne  tizenkét, 
toronysisakkal  fedett  bástyával.  Pestnek -Evlia  Cselebi  szerint  „összesen tizenkét 
erős tornya van” Pécsnek pedig „nyolczvanhét erős bástyája van, melyek mindegyike 
egy-egy  remekmű”.  Segesváron  legalább  tíz,  szintén  a  céhek  által  védett  torony 
maradt fenn, illetve emlékét megőrizte az emlékezet.

184 Kralovánszky 1994a. 626-627.o.
185 Oly annyira, hogy a fal a 16. század elején már a felújításra is megérett. Ennek érdekében II. Lajos 
a  kolozsváriakat  egy  esztendőre mindennemű adófizetés  alól  felmentette.(1517.)  Balogh J.  1985. 
131.o.
186 Gaal Gy. 2001. 83.o.
187 Kelemen 1982. 125.o.
188 Gaal Gy. 2001. 120.o.
189 Balogh J. 1985. 133-137.o.
190 MVM 9. 204.o.
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3.2.8. Többrétegű városfalak

A legtöbb  város  az  idő  előrehadtával  több  falgyűrűvel  vette  körbe  magát.  Ezek 
általában több falgyűrűből és a köztük lévő falszorosokból és árkokból álltak.
Sopronban a 13. század végén már állt a belső falgyűrű, 1344-re minden bizonnyal 
elkészült  az  új,  23-25  méter  széles  várárok  is,  de  még  ebben  a  században 
felépülhetett a külső falgyűrű is. Ezáltal egy hármas falrendszer alakult ki, mely két 5-
6 méter széles falszorost fogott közre.191

Lőcsén a vár egy kisebb magaslatra épült. Ennek első védműve egy sánc lehetett, 
melyet a tatárok visszatérésétől rettegő lakosok építettek. A kőfalak építésére talán 
már 1312 előtt sor kerülhetett, hiszen I. Károly oklevele Lőcsén védműveket említ 
ekkor. 1318-ra az erődítés biztosan elkészült. Ekkor a korábban készült árok belső 
oldalán építkeztek, a külső oldalon még nem volt fal. A két főkapu barbakánja előtt, 
az árok külső síkján azonban már ekkor is volt  egy palánk-kerítés. Az árok 4,5-6 
méter széles és belső fala 5,5-6 m mély volt.  A belső szélénél emelt kb. 2 méter 
magas fal  koronája így jóval magasabbra, egyes helyeken 6-8 méterre került.  Az 
árokba,  melyet  később  zwingernek  neveztek,  a  fal  síkjából  sokszögű  bástyák 
ugrottak ki, hogy az ellenséget oldalazva is támadhassák. A fal építése úgy történt, 
hogy a talajt kitermelték a sziklaalapzatig és a szikla elé állították magát a kőfalat. 
Minden ilyen kiszögelés 3-5 lőréssel volt ellátva. A falak felső sávja csupán 60 cm 
vastag  volt,  pártázatos  koronájú.  A város  szintjénél  a  pártázat  5-6  méterrel  volt 
magasabban, itt  alakították ki  az ácsolt  gyilokjárót.  A falak békeidőben zsindellyel 
fedve voltak, ezt ostromokra készülve rendszerint lebontották.192

Kolozsvárott 1574-ben  egy  külső,  ún.  kisfalat  épített  a  város,  melynek  költségét 
pótadóból teremtették elő, melyet a tizedesek hajtottak be a lakosságtól.193

Brassóban a város északi és déli oldalán futott kettős fal. Ezek a tornyok elé épített 
bástyákkal egyrészt a völgy felé nyitott  várost védték fokozottan, másrészt arra a 
célra szolgáltak, hogy vész esetén közeikbe tereljék a város marháit.194

3.2.9. Erődítmény a városban 

Előfordul  olyan eset is,  hogy a városnak,  anélkül,  hogy várura lenne,  létezik  egy 
várfalon belüli erődítménye is. Ez gyakran egy erődített, fallal körülvett templom.
Körmöcbányán a vár a belváros északi részén, a főtér fölött magasodik. Kettős, erős 
és magas védőfal övezte, melyet öt hatalmas bástya tagolt. Ezek közül kettőt a 19. 
század közepén lebontottak. A várban áll a plébániatemplom.
Segesvár városa két  részből  áll:  a  Felsővárosból,  azaz magából  a  várból,  és az 
Alsóvárosból.  Favárának  építését  1198-ban  kezdték  meg.  Az  1241-es  tatárdúlás 
során elpusztult vár helyén új épült, melyről említést 1280-ból találunk először, egy 
birtokeladási oklevélben, királyi birtokként. 195

A Felsőváros  három erődítési rendszerrel és 14 védőtoronnyal rendelkezett. Ahogy 
Teleki Domokos a XVIII. század végén tett utazásainak leírásai között olvashatjuk: „A 
vár egy hegyen van, kerítéssel és sok erős bástyákkal vagyon megerősítve, hajdan 
erős lehetett, de már most a kerítése sok helyeken leromlott és meghasadozott.[...] A 
191 Gömöri 1990. 9.o.
192 Demkó 1896. 10-33.o.
193 Kiss A. 2005a. 62.o. Ekkor 20-20 pénz beszedéséről döntött a magisztrátus, melyet Budai Tamás 
és Veres György építtető biztosok kezeltek. Balogh J. 1985. 139.o.
194 Orbán 1873. 108.o.
195 Kiss G. 1990. 334.o.
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várnak pedig kőfalai és bástyái erre a magosabb részre is felvonulnak; de régenten 
ennek a résznek külön erődítése is volt.” 196

3.2.10. Erődített templom a városban
 
Számos  középkori  városunkban  található  olyan  templom,  mely  egykoron  saját 
védelmi övvel rendelkezett. Brassóban [. ábra], Kolozsvárott [. ábra], Debrecenben [. 
ábra]  találunk arra példát hogy a város belsejében egy körítőfallal övezett templom 
áll, de eredetileg Kecskemét,  Nagykőrös és  Cegléd temploma is kerített volt. Ezek 
-talán Kolozsvár és Brassó kivételével, ahol erre talán az Óvár, illetve a Cenki vár 
szolgált- a lakosság utolsó mentsvárai voltak. 
Az  alföldi  mezővárosoknál  a  belsőség magja  a  templom volt,  melyet  fallal  vettek 
körül.  A  nagykőrösi,  1500  és  1516  között  épített  templom  maga  is  robusztus 
kialakítású volt, 30 m magas tornyában íjászokat, puskásokat lehetett elhelyezni. A 
körítőfal  ovális  alakú,  magas,  90  cm vastag  kőfal  volt,  melyet  ölenként  egy-egy 
erősítő pillér merevített. A pillérek között lőréseket alakítottak ki, illetve egy-egy kaput 
a négy égtáj irányába.197 
Ez  a  templomerőd  a  város  utolsó  mentsvára  volt,  ezért  több  esetben  is  gondot 
fordítottak a megerősítésére. 1646-ban javították a kerítését, 1683 és 1688 között 
pedig  kettős  árokból  álló  sánccal  vették  körül.  Ekkoriban  Nagykőrösön  talált 
menedéket Cegléd, Vásárhely és Szentes lakosságának jó része.198 A Budáról kiűzött 
török hadak elleni  védekezésül  „parancsoltatott:  mind Kecskeméth mind Kőrös a’ 
templom  körül  egy  darabon  nagy,  mély  árokkal  sáncz  forma  kerítést  tsinálna  
magának, mellyet a’ két város igen kevés idő alatt tehetségéhez és tisztéhez képest  
el  készített,  kőrösiek  magoknak  napkeletrül  és  napnyugotrul  felvonó  kaput  
tsináltattak, délrül pedig és északrul pallók voltanak” –írta Balla Gergely 18. század 
közepi krónikájában.199 
A templomot tehát  egy kettős védőgyűrű vette  körül:  ennek belső eleme a kőfal, 
külső  része  pedig  a  sánc  volt.  A  korábban  megépített  négy  kapu  közül  kettőt 
pallóhídon, a másik kettőt  pedig csapóhídon át lehetett  megközelíteni.  A térképek 
tanúsága  szerint  a  körítőfal  kerekded  formájú  volt.  Az  1970-es  évek  elején, 
vezetékfektetés  során  a  térképek  által  jelölt  helyen  fal-  és  épületmaradványokra 
bukkantak, ami azt sugallja, hogy a körítőfal sánccal történő megerősítése előtt ezen 
a területen lakóházak állhattak.200 
Korpona [57.  ábra],  Selmecbánya, illetve  Körmöcbánya esete  ezektől  abban 
különbözik, hogy a fallal  övezett templom nem a város belsejében, hanem annak 
szélén található. A templom kerítése ezeknél a városoknál a városfal részévé vált.

3.2.11. Tornyok a városban

Tornyok  a  városban  többféle  rendeltetéssel  és  többféle  helyen  is  épülhettek.  A 
legfontosabbak a kaputornyok voltak, hiszen ezek magának a városnak is a jelképei 

196 Teleki 1993. 44.o.
197 Balanyi 1986. 174.o.
198 Máskor  is  megtörtént  ilyesmi,  1590-ben  például  (Tisza-)Kécskéről  menekült  a  lakosság 
Nagykőrösre. Beluszky 2001. 98.o.
199 Novák 1989. 33.o.
200 A feltárás eredményeit Balanyi Béla írása nyomán közöljük. Balanyi 1986. 183-184.o. és 185-186.o.
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voltak.  Ezeket  követték a rangsorban a gyalogkapu fölött  emelt  tornyok,  majd az 
egyszerű, falat tagoló tornyok. 
Bazinban a város falait 1643-ban kezdték építeni. Összesen 11 kiugró bástyatornya 
és 3 kapuja volt, melyek felvonó hidakkal voltak ellátva.
Bártfát szintén kőfal vette körül, ezt 11 torony és 3 kaputorony tagolta. A védműveket 
a céhek védték, mint számos más városban. A takácsok és a kovácsok nevét az 
emlékezet is megőrizte.201

Beszterce kővára megközelítőleg téglalap alaprajzú volt, ezt tíz bástya erősítette úgy, 
hogy 6 bástya a nyugati, azaz a könnyebben ostromolható oldalon állt. Eredetileg 
három, majd később négy kapuja volt, a fal körül vizesárok futott.202

Brassó falát harminckét torony és bástya tagolta. Ezeket itt is a céhek védték. Az ő 
emléküket  őrzik  nevükben  ma  is  a  tornyok: Takácsok  bástyája,  Posztóművesek 
bástyája,  Kötélverő-bástya, Bodnárok bástyája,  Szíjjártók bástyája,  Aranyművesek 
bástyája, Kovácsok bástyája.  Brassóban több terjedelmes méretű toronyról tudunk. 
Ilyen volt az előbb már említett  Takácsok bástyája, amely 1421-1436 között, majd 
1570-1573 között épült. Hatszögletű alaprajza fölé több emeletet húztak, falai 4-4,5 
m vastagok, fa szerkezetű fedett folyósója van, a város felé is erődített kapuja van, 
ami arra utal, hogy ez szolgálhatott a védők utolsó mentsvárául.203 A Hernyó-hegyen 
(ma Warte-domb) állt  a háromemeletes, 11 m magas, négyszög alaprajzú, három 
kapus  Fekete-,  valamint az ötemeletesnek épült, ma 14 m magas, félkör alaprajzú 
Fehér-torony.
Kolozsvárott a város főkapuját, a Közép-kaput, az ún. Mészárosok tornyát, melyben 
16 ágyút lehetett  elhelyezni,  a mészáros céh őrizte.  A várfal  délkeleti  sarkán álló 
bástya, melyet ma Bethlen-bástyának neveznek, a szabóké, a délnyugati a vargáké, 
az északnyugati az ötvösöké volt. A Monostor-kapuért a szűcsök, az ettől délre lévő 
Szén-kapuért a csizmadiák feleltek, a deli Torda-kaput a késcsinálók és a csiszárok, 
a  keleti  oldalon  a  Közép-kaputól  északra  lévő  Magyar  utcai  kaput  [55.  ábra]  a 
kádárok őrizték, de egy-egy torony jutott a kőművesek és a takácsok céhének is.204

Többrétegű, összetett erődítések esetén az egyes városrészek falait is tagolhatták 
-ekkor teljes egészükben- belső tornyok. Ilyenek voltak például Segesváron. [80-81. 
ábra]
Ahogy  Teleki  Domokos  a  18.  század  végén  tett  utazásainak  leírásai  között 
olvashatjuk:  „A  vár  egy  hegyen  van,  kerítéssel  és  sok  erős  bástyákkal  vagyon 
megerősítve, hajdan erős lehetett, de már most a kerítése sok helyeken leromlott és 
meghasadozott.[...]  A várnak pedig kőfalai  és bástyái  erre  a magosabb részre is  
felvonulnak; de régenten ennek a résznek külön erődítése is volt.” 205

A védekezésnek  fontos  elemei  voltak  a  tűz-  és  az  ellenség  jelzésére  szolgáló 
őrtornyok.  Ezt  a  szerepet  gyakran  a  templomtornyok  töltötték  be,  de  tudunk 
kifejezetten jelző, vagy őrtoronynak épített tornyokról is. 

Ritkábban,  de  lakótornyok  is  épültek  a  városon  belül.  Sopronban,  Budán, 
Pozsonyban és Nagyszebenben is kerültek elő erre utaló adatok, de egy-egy példa 
Székesfehérváron és Besztercebányán is ismert.206 Talán a Brassóban Orbán Balázs 
201 Ludwig 2000. 200.o.
202 Kőváry 1984. 53. o.
203 Orbán 1873. 108.o.
204 Gaal Gy. 2001. 63-148.o. 
205 Teleki 1993. 44.o.
206 Entz Géza adatát közli: Holl 1989. 52.o.
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által  említett  „védtorony” is  eredetileg  lakótorony  lehetett.207 A  legismertebb 
magyarországi  lakótornyokat  Sopronban találjuk.  Ezek  zömmel  a  13.  század 
közepén, illetve a század második felében épülhettek. [85. ábra] Ezekről több kutató 
azt feltételezte, hogy a város kollektív védművei lehettek, melyek a kőfalat tagolták. 
Ennek alapján Sedlmayr János egy sajátos falrendszer elméletét dolgozta ki, mely 
szerint a tojásdad alakú falat szabályos távolságokra az Előkapuval együtt 21 torony 
tagolta, a város közepe táján pedig egy keresztfal húzódott két újabb toronnyal. [84. 
ábra]  Mindezt  6  torony maradványaiból  következtetve.  Holl  Imre ezt  az  elméletet 
alapjaiban cáfolta meg.208 Legfőbb indoka az volt, hogy mivel a tornyok mindegyike a 
telek közepén helyezkedett el, aligha lehetett a kollektív védmű része. Ráadásul az 
újabb ásatások során sem kerültek  elő  tornyok,  illetve  ahol  Sedlmayr  harántfalat 
feltételezett, semmilyen erre utaló nyom nem került  elő. Ezek a tornyok valójában 
lakótornyok voltak. Ilyen tornyok még a 13. század végén is épültek, s hogy nem volt 
a védőfalhoz közük az mutatja, hogy III. András 1297-ben -amellett, hogy a városnak 
országos vámmentességet ad- azzal az indokkal veszi el a fertői vám felét a tornyok 
tulajdonosaitól, s adja a polgároknak, hogy a városfalat újítsák fel belőle.209 

207 Orbán 1873. 4.o.
208 Holl 1989. 52-54.o.
209 Holl 1989. 53.o.
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4. A KÖZÉPKORI VÁROSOK VÉDMŰVEINEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A következőkben  azoknak  a  városoknak  az  adatai  és  rövid  leírása  olvasható, 
amelyekről a feldolgozott források a városfal létét megemlítik. A települések ábécé 
sorrendben  szerepelnek.  A  települések  leírásában  tapasztalható  egyenetlenség 
-egyik  városról  jóval  több  adatot  közlök,  mint  a  másikról-  részben  a  források 
egyenetlen  eloszlásával  magyarázható,  másrészt  azzal  az  ellentételezési 
szándékkal, hogy az ismertebb és jobban dokumentált városokkal szemben inkább a 
kevésbé ismert település adatainak közlésére fektettem hangsúlyt.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BAJA Bodrog - -
Első említés: Első említés városként:

1323. Baya210 -
Védmű első említése: Védmű jellege:

1664.211 Vár: kettős palánkfal, 2 kapu
Külv.: tömésfal a város körül

Baja  először  mint  falu  jelenik  meg  a  forrásokban,  1323-ban  “Liberum  forum  in 
possessio Baya” formában említik.212 Ekkoriban a pécsváradi apátság birtoka.  1400-
tól világi birtokosok kezére kerül. Előbb a Gesztiek, majd a Czoborok birtokolták.213 

Később mezőváros, majd szabad királyi város, de erre már az újkorban került sor.214

A  város  erődítéseiről  Evlia  Cselebi  emlékezett  meg.215 Leírása  szerint  a  vár 
ottjártakor  meglehetősen  réginek  tűnt.  Négyszögletes  alaprajzú,  rendezett 
erődítmény volt, kettős palánkfallal körülvéve. A falat két kapu (Ogrun-, Nagy-) törte 
meg, előbbi a gyalogosoknak szolgált. A várban (belső várnak nevezi Cselebi) ötven 
ház volt, ami tekintettel állandó túlzásaira, meglehetősen csekély méretű objektumra 
enged következtetni.  A külváros tömésfallal  volt  kerítve. Két kapuja volt:  nyugatra 
nyílt  a révkapu, míg délkeletre a Zombori úton lévő kapu. A városban háromszáz 
épület  állott,  mellettük egy mecset  és egy ferences kolostor.  Utóbbinak történetét 
Rupp Jakab dolgozta fel.216 A vár nem tartozott a magyar végvárak rendszerébe,217 

már csak elhelyezkedése okán sem.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BALASSAGYARMAT Nógrád - -
Első említés: Első említés városként:

1244. in Gyormoth218 1330. vásáros hely219

Védmű első említése: Védmű jellege:

1290. torony220 Torony
Vár
Palánk a város körül

210 Györffy Gy. I. 708.o.
211 Karácson 1908. 215.o.
212 Györffy Gy. I. 708.o., Csánki II. 189.o.
213 Csánki II. 189.o.
214 Rupp III. 22-23.o.
215 Karácson 1908. 215.o.
216 Rupp III. 24-25.o.
217 Szántó 1980. 
218 Györffy Gy. IV. 246.o.
219 Csánki I. 92.o.
220 Györffy Gy. IV. 247.o.
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1244-ben IV. Béla e helyen bocsátott ki oklevelet, de a település első valódi említése 
1290-ből származik, amikor Miko fia Byter átadta Gyarmatot öt faluhellyel Demeter 
fia Miklósnak. Ez az oklevél azért is nevezetes, mert említi a birtokos tulajdonában 
lévő, a településen álló tornyot.221 Ez minden bizonnyal egy lakótorony lehetett.
A török 1551-ben elfoglalta Gyarmatot és a várat földig rombolta. Újjáépítésére a 16. 
század végén került sor. Egy 1602-ből származó megyegyűlési jegyzőkönyv szerint 
a  megyét  terhelte  a  vár  felépítése,  melyhez  zömmel  palánkkarót  és  vesszőt 
szállítottak. A védőfal bizonyos részei kőből készülhettek, hiszen a barokk katolikus 
templom, a paplak és a vendégfogadó a vár kibontott köveiből épült fel.222 Egy 17. 
századi rajz szerint tapasztott tömésfalú védőfal vette körül.  A sokszögű alaprajzú 
falrendszert sarokbástyák és tornyok tagolták, a fal felső pártázata karókból állt. A 
városfalat egy latorkert (egyszerű palánk) kerítette körül. A háttérben egy régi kővár 
romjai  láthatók.  Talán  ez  szolgálhatott  építőanyag-bányaként  a  barokk 
építkezésekhez.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BAZIN Pozsony V. 74.
Első említés: Első említés városként:

1208. a bazini vár földje223 1598. sz.kir.v.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1295. vár
1643.

Vár: ovális alaprajzú vár a településen belül
Város: Kőfal a város körül, 11 torony, 3 kapu

Bazin neve először mint várföld jelenik meg a forrásokban. 1208-ban, majd a század 
közepe  táján  is  királyi  rendelkezés  alatt  állt.  A  16.  század  elejéig  a  település 
birtokosai a Bazini  és a Szentgyörgyi  grófok voltak,  Bazin lakói  az ő,  kiváltságok 
nélküli  jobbágyai  voltak.  1598-ban  Rudolf  királytól  Bazin  140  ezer  tallérért 
megváltotta  szabadságát,  ettől  fogva  szabad  királyi  város.  1608  és  1615  között 
Illésházy István, a korábbi birtokos visszanyerte birtokát, majd a város ismét szabad 
lett.
A vár a városban található, de a számos átépítés miatt korai formája (talán ovális 
alaprajzú volt) nem ismert.224

A város  falait  1643-ban  kezdték  építeni.  Összesen  11  kiugró  bástyatornya  és  3 
kapuja volt,  melyek felvonó hidakkal voltak ellátva.  Ezek egyikét,  a nagyszombati 
kaput 1663-ban, félve a töröktől- befalazták. A városfalakat az 1784. évi tűzvész után 
lebontották. A városi tanács azzal könnyített a város újjáépítésének terhén, hogy a 
lebontott tornyok anyagát használták fel az újjáépítés során.225 A falak emlékét még 
Rupp Jakab is felidézte.226

221 Györffy Gy. IV. 247.o.
222 Bojár-Voit-Baranyi 1954. 117.o.
223 MVM 9. 209.o.
224 Engel-Feld 1994a. 86-87.o.
225 MVM 9. 209-212.o.
226 Rupp I. 123.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BÁCS Bács VI. 94.
Első említés: Első említés városként:

1154. Idriszi leírása227 1154., ill. 1351. civitas Bachiensis228

Védmű első említése: Védmű jellege:

1164. ispánsági vár Korai ispánsági vár
14. századi téglavár
palánk a város körül, 2 kapu

Bács I.  István óta Bács megye központja volt,  ahol egy ispánsági földvár állt.  Ezt 
1164-ben Mánuél császár, 1241-1242 telén pedig a tatárok dúlták fel. Az ispánsági 
vár helyére I. Károly építtetett egy téglavárat, mely egy lakótoronyból, egy ötszögű, 
négy  saroktornyos  várból  állt.229 Ezt  Henszlmann  Imre  ásatásából,  illetve  Evlia 
Cselebi  leírásából  ismerjük.230 Utóbbi  beszámolt  a  kerített  külvárosról  is.231 A 
külvárost tömésfal vette körül, két kapuja volt: az egyik délkeletre, a másik északra 
nyílt.  A városfal  körül  egy mocsaras tó terült  el.  A városban 200 cserepes tetejű, 
zömmel kőből készült ház épült. 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BÁRTFA Sáros III. 16.
Első említés: Első említés városként:

1247.232 1320. civitas nostra, 1376. sz.kir.v.233

Védmű első említése: Védmű jellege:

1376. Vár
Város: kőfal a város körül

Bártfa  neve  először  1247-ben  jelenik  meg  a  forrásokban.  1320-ban  kapta  első 
kivátságait I. Károlytól, a továbbiakat pedig 1376-ban I. Lajostól, aki a városnak Buda 
és Kassa jogait adta.234 Ekkor a város már fallal volt körülvéve. 1412-ben Zsigmond a 
bártfaiaknak  adja  Bártfa  várát,  majd  1427-ben  megerősíti  országos  vásártartási 
jogukat.235 A várost  kőfal  vette  körül,  ezt  11  torony  és  3  kaputorony  tagolta.  A 
védműveket  itt  is  a  céhek védték,  mint  számos más városban.  A takácsok és  a 
kovácsok nevét az emlékezet is megőrizte.236

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BESZTERCE Beszterce III. 15.
Első említés: Első említés városként:

1241. Nosa237 1241. in opido quod Nosa dicitur238

Védmű első említése: Védmű jellege:

1453. vár
1464. városfal

palánk, majd kőfal + 10 bástya
lakótornyok a városban239

227 Györffy Gy. I. 212.o.
228 Csánki II. 136.o.
229 Marosi-Takács 1994. 73.o.
230 Henszlmann eredményeit közli: Rupp III. 13-14.o.
231 Karácson 1908. 217.o.
232 Koszta 1994a. 84.o.
233 Csánki I. 285.o.
234 Koszta 1994a. 84.o.
235 Csánki I. 285.o.
236 Ludwig 2000. 200.o.
237 Györffy Gy. I. 557.o.
238 Györffy Gy. I. 557.o.
239 MM I. 153.o.
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A település története egészen az őskorba nyúlik  vissza.  A középkorban,  II.  Géza 
király  uralkodása  alatt  német  betelepítéseknek  köszönhetően  szász  bányászok 
alapítottak  várost  Nosen  vagy  Nösen  néven.  Beszterce  az  oklevelekben  először 
1241-ben tűnik föl, ekkor még Nosen néven, mikor a Borgói-szoroson betört tatárok 
elpusztították  az  ezidőtájt  élénk  kereskedelmet  folytató  várost.240 Mentsváruk  a 
várostól  északkeletre feküdt (Burg),  ahol a 670×70-90 m-es ovális alakú falgyűrűt 
sáncárok övezte.241  Népes város lehetett ekkoriban, hiszen a tatárok 6014 embert 
öltek itt meg.242 [7. ábra]
Az 1284-es tatár támadás után a felégetett város újra felépült, lendületes fejlődése I. 
Károly uralkodására tehető. A Moldván keresztül a keleti irányú kereskedelembe is 
bekapcsolódott, kialakult a telepített városokra jellemző szabályos alaprajza. 1295-
ben  pénzverő-kamarai  székhely.243 Ekkor  már  rendes  tanácsa  volt,  és  1316-tól 
Kolozsvár pereinek fellebbezését is (Szeben mellett) Besztercére kellett benyújtani. 
1330-tól  a  város  közvetlenül  a  királynéi  joghatóság alá  tartozott.  1346-ban Nagy 
Lajos  király  elrendelte,  hogy  Beszterce  pereinek  fellebbezésével  Nagyszeben 
városához forduljon. 
A templomot fallal vették körül, a várost pedig palánkfallal erősítették meg. Hunyadi 
János  kormányzó  az  V.  László  királytól  kapott  besztercei  grófság  682  m magas 
hegyén 1453-ban várat építtetett. Mátyás trónra lépése után a besztercei grófságot 
elajándékozta, később királyi birtokként ispánok kormányozták. 
1464. június 4-én kelt oklevelével Mátyás a grófságot megszűntette, a várat 6000 
forintért  eladta  a  városnak,  sőt  engedélyével  a  várat  lebontották,  kövei 
felhasználásával  Beszterce  palánkvárát  kővárrá  alakították  át,  és  bástyákkal 
erősítették  meg.  Kőváry  László  szerint  a  tíz  bástyával  megerősített  fal 
megközelítőleg  téglalap  alaprajzú  volt.  6  bástya  a  nyugati,  azaz  a  könnyebben 
ostromolható oldalon állt. Eredetileg három, majd később négy kapuja volt, a fal körül 
vizesárok  futott.244 1602.  február  2-án  az  I.  Rudolf  király  által  kinevezett  Basta 
tábornok ágyúval ostromolta Beszterce várát. A 22 napi ellenállás után a –segítséget 
hiába váró- védők megadták magukat. 
Evlia  Cselebi  1661 szeptemberében járt  itt,  az  alábbiakat  tapasztalta:  „Beszterce 
vára  [...] egy  mocsaras  helyen,  fellegvárral  bíró  nagy  vár.  Erdély  váránál  
[Gyulafehérvárnál]  nagyobb.  Tizenegy bástyája s öt  kapuja van;  árka nincs,  mert  
mocsárban van [...] Palotái, magas épületei, templomai és magas tornyai vannak[...] 
Én szegény  [...]  egy éjjel a várban háltam, s gyönyörködve jártam és néztem azt  
végig. Annyi szépsége van, hogy az le nem írtható.245

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

240 Kiss G. 1990. 42. o.
241 Benkő 1994. 101.o.
242 Györffy Gy. I. 558.o.
243 Györffy Gy. I. 560.o.
244 Kőváry 1984. 53. o.
245 Karácson 1904. 115. o.
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BESZTERCEBÁNYA Zólyom III. 18.
Első említés: Első említés városként:

1255. 1255.246

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: fellegvár a városban
Kőfal a város körül

Besztercebánya  környéke  a  gazdag  arany-,  ezüst-  és  rézkészletek  miatt  már  a 
tatárjárás előtt benépesült. A tatárjárást követően türingiai eredetű német telepesek 
alapították újra, akik 1255-ben IV. Bélától kaptak kiváltságokat.247 Ezeket később V. 
István,  IV.  László  és  I.  Károly  is  megerősítette.  Az  alapító  családok  (gyűrűstéri 
polgárok)  hosszú  ideig  kezükben  tartották  a  város  vezetését,  csak  ők  bírtak 
bormérési joggal.248 A Ringet  -elliptikus piacteret-  az alapító 32 család háza vette 
körül,  ennek  közepén  Mátyás  építtetett  1478-ban  kör  alakú  kereskedelmi 
csarnokot.249 1509-ben Compagni kőfallal kerített városnak mondja.250 A várost övező 
kőfal  és  az  ezen  belül  épült  fellegvár  a  18.  század  végén  is  meglehetősen  jó 
állapotban volt, hiszen Teleki Domokos 1794-ben az alábbiakat tapasztalta ittjártakor: 
“A belső város kőfalakkal keríttetik és derék épületekkel bír,  nagyságához képest  
azonban néptelennek látszik. A vár a városban fekszik és hajdan erős lehetett.”251

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BÉLAVÁR Somogy - -
Első említés: Első említés városként:

1399. 1469. oppidum252

Védmű első említése: Védmű jellege:

1664. Palánk a város körül

A település első említése 1399-ből származik, ekkor még falunak mondják, 1469-ben 
azonban már mezőváros. Ekkoriban a fehérvári káptalan birtoka volt, 1536-ban Török 
Bálint kezén találjuk.253 A palánkról kizárólag Evlia Cselebi emlékezik meg, ő is csak 
néhány  szó  erejéig.  Kis  és  szegény  palánknak  mondja,  amiben  nincsen  semmi 
elrabolni való.254

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BODROG Bodrog - -
Első említés: Első említés városként:

1141-46 k. 14. szd. civitas, 1408. oppidum255

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár. korai ispánsági földvár
Város: váralja település 

246 Rupp I. 644.o., Almási 1994a. 102.o.
247 Almási 1994a. 102.o.
248 Rupp I. 648.o.
249 Rupp I. 648.o.
250 Stegena 1991. 19. ábra
251 Teleki 1993. 31.o.
252 Csánki II. 576.o.
253 Csánki II. 576.o.
254 Karácson 1908. 7.o.
255 Csánki II. 190.o.
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A bodrogi  földvár  I.  István  korától  Bodrog  megye  központja  volt.256 Jelentőségét 
mutatja, hogy I. László 1093 húsvétját itt ünnepelte.257 A földvár és a korai váralja-
település a tatárjáráskor elpusztult, a vár soha nem éledt újjá. A városnak viszont 
1303-ban már domonkos kolostora is volt, ami jelentékeny városias településre utal. 
1339-ben  I.  Károly  eladományozta  az  ekkor  civitasnak mondott  Bodrogot,  ettől 
kezdve  mezővárosi  rangú  település.  1509-ben  Compagni  palánkkal  körülvett 
városnak mondja.258 A település a török háborúk első századában elpusztulhatott, 
mert Evlia Cselebi már nem ismeri. Helye ma is vitatott.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BRASSÓ Királyföld I. 2.
Első említés: Első említés városként:

1234. Corona259 1294. c. de Brasov260

Védmű első említése: Védmű jellege:

1294.e. vár261

1385. városfal262
Fellegvár a Cenk-hegyen 
fallal kerített templom a városban 
kőfal a város körül, 15 torony, 3 kapu helyenként 
kettős fal és sánc

Brassó,  a középkori  Magyarország egyik legjelentősebb települése,263 a Barcaság 
déli szélén, a Cenk-hegy lábánál fekszik. A 12. században ez a terület még lakatlan 
puszta volt.  1211-ben II.  Endre a  terra  Borza  nevű földet  a  német  lovagrendnek 
adományozta, akik a király engedélyével várost és öt favárat építettek. Ezek egyike a 
feltehetően  Cenk-hegyen  lehetett.264 A lovagok  visszaélései  miatt  azonban  Endre 
visszavonta adományát, és 1225-ben kiűzte őket az országból. 
Brassó  első  okleveles  említése  (Corona  alakban)  1234-ből  maradt  fenn.  Az 
oklevélből kiderül, hogy ezen a helye a premontrei apácáknak monostora állott. Mivel 
ekkoriban Magyarországon ezen kívül  csak Szebenben volt  premontrei  monostor, 
úgy tűnik, Brassó már a 13. század első harmadában is rohamosan fejlődő városias 
hely lehetett.265 A korai város, mely Orbán Balázs szerint a Gespreng-hegy lábánál 
épült fel, minden bizonnyal még kerítetlen volt.266 A 60-as évek feltárásai itt, az Ó-
Brassónak is nevezett részen egy 13-14. századi kőépület és egy hatszögű torony 
maradványait  tárta fel.267 Egyéb 13.  századi maradványok elsősorban a Bertalan-
templom körül sűrűsödnek.
A Cenk-hegyi favár és Brassó első városa az 1241-es tatárdúláskor elpusztult. Az 
újjáépítés már nem a korábbi helyen, hanem a Márton-hegy mögötti völgyben, a mai 
város helyén történt. Ekkoriban a város fejlődése lendületet vett, hiszen 1252-ben, 
adománylevelében  IV.  Béla  a  brassói  szászok  földjeként,  annak  központjaként 

256 Györffy Gy. I. 712.o.
257 Takács M.1994. 116.o.
258 Stegena 1991. 19. ábra
259 Györffy Gy. I. 827.o.
260 Györffy Gy. I. 827.o.
261 Györffy Gy. I. 827.o.
262 Orbán 1873. 107.o.
263 Kubinyi András rangsora szerint a 15. század végén Brassó Szeben után a második város (ha 
Budát és Pestet külön városnak számítjuk). Kubinyi 1971. 74.o.
264 Orbán Balázs Timon Sámuelre hivatkozva úgy véli, ez „védtorony” 1211-1225 között épülhetett. 
Orbán 1873. 4.o.
265 Györffy Gy. I. 827.o.
266 Orbán 1873. 4.o., ezzel Györffy György nem ért egyet. Györffy Gy. I. 827.o.
267 Benkő 1994. 127.o.
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említi.268 1288-ban itt vendégeskedett IV. László, aki a másodszor is Magyarországra 
törő tatárokat üldözte.269 A következő írásos dokumentum I. Lajos király 1353-ban kelt 
oklevele, melyből az 1285-ös tatár pusztítás kitűnik. A Moldvába betört tatárok Erdély 
délkeleti  részét  is  érintették,  Brassót  kirabolták  és  felgyújtották.   Ekkortól  ismert 
Brassó ispánja is.

Brassónak két vára volt: a Cenki vár, amely a Cenk-hegyen épült, valamint a Márton-
hegyi  Fellegvár. A Cenki vár  első említése 1351-ben történt, királyi várként, amely 
felett István erdélyi vajda rendelkezett. 1358-ban Brassó kereskedelmi kiváltságokat 
kapott,  gyakorlatilag  a  kezébe  került  a  keleti  irányú  (Moldva,  Havasalföld  felé) 
kereskedés joga. A középkorban a város körül védőfal is húzódott, amelyet I. Lajos 
halála  után,  Erzsébet  anyakirályné  uralma  alatt,  1383-ban  kezdtek  építeni.  A fal 
építésében  királyi  rendeletre  a  barcasági  szász  falvaknak  segédkezniük  kellett, 
háború esetén pedig a védelmében is részt kellett venniük. A falak építése azonban 
elhúzódhatott,  mert  1395-ben Zsigmond ismét  hozzájárult,  hogy a város  polgárai 
házaik és a falak építéséhez követ termelhessenek ki.  1419-ben egy betörő török 
csapat a várost -falastul együtt- elfoglalta, számos foglyot ejtve. 1425-ben Zsigmond, 
aki ekkor fél évet töltött a városban, több évi adómentességet adott, hogy a védőfal 
végre  felépülhessen.270 Ekkoriban  Brassó  már  vásártartási,  árumegállítási  és 
pallosjoggal is rendelkezett. [10. ábra]

Mátyás 1471-ben kiadott szabadalomlevelében írja:  „A Barca földén fekvő Brassó 
dísze, védbástyája és kapuja ez oldalról birodalmunknak, oly nagyszerű, oly fényes  
épületekkel  és  védfalakkal,  hogy  mindenkinek  irigység  nélküli  dícséretét  méltán  
kiérdemli.”271   A pápai nuncius így említi a várost: „A Magyarország Oláhország felöli  
véghatárán fekvő Brassó, melyet leginkább németek laknak, annyira erős, hogy nagy  
hadseregnek  is  4-5  hónapig  ellent  tudna  állni,  mi  alatt  az  országból  segély 
érkezhetik.”272 

A Cenk-hegyen épült,  régészetileg eddig még nem kutatott korai  kővárat Hunyadi 
János kormányzósága alatt lebontották, romjait az 1439-ben már meglévő városfalak 
erődítésére használták.273 A város körüli védőfal gyűrűszerűen körülöleli a várost. A 
várfalak a hegyek lábánál húzódnak a keleti és a nyugati oldalon is, ez utóbbi két 
kapuval.  Egyik  a  Katalin-kapu,  melyről  1522-ben  tesznek  először  említést. 
Négyszögletes, háromszintes kaputorony emelkedik fölötte négy kis saroktoronnyal, 
homlokzatán  lőrésekkel.  A  bejárat  fölött  Brassó  címere  látható.274 1559-ben 
átépítették, ekkor nyerte el mai alakját. A klasszicista diadalkapu, a Bolgárszegi-kapu 
1827-ben épült. Itt kezdődött a románok által lakott Brassó, amely korábban bolgár 
település volt, Bolgárszeg néven. [8. ábra]

A város körüli fal harminckét tornya és bástyája közül máig is sok megmaradt. Bár 
ezek  közül  sokat  elhanyagoltak,  kivételesen  jó  állapotban  látható  a  Takácsok 
bástyája,  amely  1421-1436  között,  majd  1570-1573  között  épült.  Hatszögletű 
alaprajza  fölé  több emeletet  húztak,  falai  4-4,5  m vastagok,  fa  szerkezetű  fedett 
268 Györffy Gy. I. 827.o.
269 Orbán 1873. 5.o., Szentpétery 1961. 400.o.
270 Orbán 1873. 8-9.o.
271 Kiss G. 1990. 99.o.
272 Kiss G. 1990. 99.o.
273 Benkő 1994. 127.o.
274 Kiss G. 1990. 94.o.
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folyósója van, a város felé is erődített kapuja van, ami arra utal, hogy ez szolgálhatott 
a védők utolsó mentsvárául.275 Már 1750-ben volt egy helyreállítás, de 1910-ben és 
1950-ben is restaurálták. Jelenleg múzeumként funkcionál. 
A  Takács  bástyától északkeletre  található  a  Posztóművesek  bástyája.  A  kör 
alaprajzú,  megközelítőleg  12  méter  magas  torony  1450  és  1455  között  épült. 
Eredetileg  az  aranyműveseké  volt,  a  posztóműves  céh  1640-ben  kapta  meg 
gondozásra.
Ettől  a  toronytól  északkeletre,  a  védőfal  végénél  állt  az  előző  toronnyal  azonos 
magasságú, de nem kör, hanem hatszög alaprajzú Kötélverő-bástya. Erről 1416-ban 
tesznek  említést  először,  és  bár  1641-ben  leégett,  1689-ben  újjáépítették.  Innen 
nyugati  irányban  futott  tovább  a  fal,  egészen  a  mára  már  elpusztult  Bodnárok 
bástyájáig. A várhegy felőli  oldalon két  bástyát  is  lebontottak a 19. században. A 
Szíjjártók  bástyáját  1877-ben,  míg  az  1639-1641  között  épült  Aranyművesek 
bástyáját 1880-ban bontották le. Falát a város címere díszítette. 
Dél  felé  haladva  ma  is  látható  az  1515-1516-ban  épült  Graft-bástya,  ami  egy 
felvonóhíddal  biztosította  a  védők  átjárását  a  Fehér-toronyhoz. A négyszögletes 
alaprajzú bástya nevét a boltozata alatt átfolyó Graft-patakról kapta. Innen dél felé 
továbbhúzódó  fal  a  Kovácsok  bástyájába  torkollik.  Ötszögletes  alaprajzú, 
háromszintes  bástya,  1529-ben  említik  először.  E  két  bástya  előtt  található  utca 
eredetileg a kettős várfal közötti falszoros volt.
Észak felől két hatalmas torony szolgált a város védelmére. A Hernyó-hegyen (ma 
Warte-domb) áll a háromemeletes, 11 m magas, négyszög alaprajzú, három kapus 
Fekete-,  valamint az ötemeletesnek épült, ma 14 m magas, félkör alaprajzú Fehér-
torony. Mindkettő a 15. században épült, az előbbi egy villámcsapás következtében 
1599-ben  leégett,  ekkor  megfeketedett  falairól  kaphatta  a  nevét.  A  Fehér-torony 
1494-ben épült. 
A várost  1640-re  kerítették  körül  kőfallal.  1660-ban  két  lőportorony  felrobbant,  a 
védműveket csak 1667-ben állították helyre.

1661 novemberében Evlia Cselebi így írt Brassó városáról:  „Foglyaim azt beszélik, 
hogy András nevű király építette.  Erdély  királyainak uralma alatt  áll.  [...]  E szász 
magyarok  sohasem  lázadtak  fel  az  oszmánok  ellen.  [...]  A vár  alakja.  Völgyes,  
dombos, magaslatszerű helyen fekvő nagy vár ez, ámde mivel magaslata északi  
irányba fekszik, elővigyázóan azon a helyen két várszerű erős bástyát építettek s a  
várat a magaslatról szabaddá tették: a vár erős épület, s nagy bástyái vannak.  [...] 
Összesen kétezer katonája van s eközött német éppen nincs, és nem is helyeznek  
oda.  A  várban  összesen  tízezer  szoba  van,  mert  minden  palotában  öt-tíz  [...] 
kaméleon festésű lakás van s mindegyik  [...]  csupa zöld,  sárga, kék,  fehér színű 
kerámiával fedett tetejű szép palota. [...] Különféle kristály- és fénylő-üvegből készült  
ablakaik, erkélyeik és külön helyiségeik vannak. Díszes város, sűrűn egymás fölött  
fekvő kimagasló szép házakkal. [...] Egy országban sincsenek ilyen szőlők, kertekkel 
ellátott paradicsomszerű fényes- és tarkafestésű paloták.”276 

1491-ből  fennmaradt  Hadiszabályzat  a város védelmét részletesen szabályozta.277 

Ennek  egyik  alapelve  a  Zsigmond  idejéből  eredő  hagyományra  ment  vissza, 
amennyiben a város polgárait csak a város és falának védelmére kötelezte, külső 
hadmozdulatokban  való  részvételre  nem.  Mátyás  óta,  ez  utóbbi  tevékenységet  a 

275 Orbán 1873. 108.o.
276 Karácson 1904. 146.o.
277 Ezt részletesen ismerteti Orbán 1873. 110-112.o.
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brassóiak  pénzben  váltották  meg.  Törcsvár  felügyeletét,  melyben  zsoldosok 
szolgáltak (békeidőben átlag 30-an), egy várnagy látta el, aki maga is tagja volt a 
tanácsnak  (Communitas), s ily módon a bíró alá volt rendelve. A város védelmét a 
polgárhad látta el. Az imént említett hagyomány, mely szerint a brassói polgár a falon 
kívül  nem  kötelezhető  a  harcra,  azt  eredményezte,  hogy  ostromok  esetén  a 
külvárosokat sohasem védték. 

A városnak volt polgárőrsége, melyet  városgárdának  hívtak. Ezek vezére mindig a 
város bírája volt,  mellé rendelték a város négy negyedének egy-egy képviselőjét. 
Ostromok  idején  minden  brassói  polgárnak  kötelessége  volt  a  kijelölt  falszakasz 
fegyveres  védelmében  részt  venni.  Aki  ostrom  idején  elszökött,  halállal  lakolt 
gyávaságáért.  Az  öt  hadvezér  (bíró  és  a  négy  negyed  képviselője)  alá  voltak 
beosztva -háború idején hadnagyként- a szenátorok. Ezek egyike a Fellegvárban, 
három másik a három várkapunál (a  Fekete utcai-, Barca- és  Klastrom-kapunál), a 
többi minden szögerődben (bástyákon) egyenként teljesített parancsnoki szolgálatot. 

A falak védelmét a kezdetektől fogva a céhek végezték. Minden egyes céhnek régtől 
fogva  kijelölt  falszakasza,  tornya  volt.  A polgárok  a  céhtagokkal  együttműködve 
teljesítették  védelmi  kötelességüket.  Saját  magukat  látták  el  fegyverrel:  karddal, 
lándzsával,  íjjal,  később  puskával.  Minden  kaput  legalább  50  polgár  védett,  a 
tornyokat 6-6, a bástyákat 10-10 polgár védte egy-egy tüzérmester irányítása alatt. 
Az utóbbi helyen lévőket kiképezték a szakállas puska (Doppelhacken) kezelésére is, 
falakon harcolók pedig harci bárdot forgattak.  A magasabb (templom-) tornyokban 
őrök vigyáztak. Fehér zászlóval az ellenség mozdulatait, vörössel a tűzvészt jelezték. 
A bástyák mindegyikén jelzőharangok szolgáltak a támadók túlerejének jelzésére. 

Hadiállapot  esetén  minden háztulajdonos a  nála lévő  vendégeket,  idegeneket  be 
kellett jelentsen a hadnagyoknak (szenátoroknak). A lakosság harcképtelen része a 
házakban várakozott, vizes edényekkel, pokrócokkal felszerelve. Mivel mindennemű 
zaj okozása tilos volt, a házaknál tartott kutyákat vagy el kellett űzni, vagy el kellett 
pusztítani. 

1507-től  kezdve elrendelték, hogy évente hadgyakorlatot kell  tartani.  Ennek során 
mindenkinek megmutatták,  melyik falszakaszon kell  védekeznie,  s ekkor történt  a 
hadrafogható  lakosság  számbavétele  és  harci  felkészítése  is.  A  céhek 
vasárnaponként céllövészetet tartottak, pünkösdkor pedig mindegyik elfoglalta a neki 
kijelölt falszakaszt. Ilyenkor szakállas puskával és ágyúval is tartottak lőgyakorlatot, a 
legpontosabb lövő jutalmat kapott. 
Ez a védelmi szervezet Caraffa zsoldosseregének megérkezéséig állott fenn.
A város falrendszere 1711-ben is jó állapotban lehetett, hiszen az ekkor itt járt francia 
utazó, Aubry de la Motraye szerint: „…a város védművei erősek, sűrűn lakott.”278

278 G.Györffy 1991. 65.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BUDA Pilis I. 3.
Első említés: Első említés városként:

1247.279 
Védmű első említése: Védmű jellege:

1. Királyi udvarház a Várhegy északkeleti sarkán
2. Királyi vár és palota a Várhegy déli 
harmadában
3. Kőfal a város körül

Magyarország középkori fővárosa. A Várhegy háromszög alakú fennsíkjának déli és 
középső részén praeurbánus település már a városalapítás előtt is létezett.
A városalapítás IV. Béla uralkodása alatt történt. A 13. század első felének végén 
újabb tatár betörés hírére a király áttelepítette a pesti lakosság nagy részét a Budai 
Várhegyre. A pestiek magukkal vihették kiváltságaikat és pecsétjüket, így a két város 
a középkor alatt azonos kiváltságokat élvezhetett. A Pestről áttelepült nagy számú 
német lakos kezébe vette az irányítást. Az új település hivatalos neve castrum novi 
montis Pestiensis lett, a németek Pest német nevéről Ofen-nek nevezték. A pestiek 
betelepülése után jelentős regensburgi  réteg is áttelepült  Németországból.  Az így 
jelentős létszámban szerepet vállaló németek mellett a magyarok és olykor a szlávok 
is kivették részüket a város irányításában. A magyarok száma a tanácsban azonban 
nem haladta meg annak hatod, illetve legfeljebb negyed részét.
Az első királyi központ Budán Zolnay László feltevése szerint a Kammerhofnak is 
nevezett  épület  lehetett,  mely  a  Táncsics Mihály  utca 9-13.  számú házak helyén 
állt.280 A királyi  udvar innen költözött át  a feltehetően csak I.  Lajos uralkodásának 
idejére elkészült déli palota-együttesbe.
A növekvő külkereskedelem hatására nürnbergi és kölni előretörés következett be, 
majd ezek családtagjai illetve üzleti  megbízottaik bekerültek a városvezetésbe. Az 
egyre  erősödő  német  vezető  réteg  monopolizálta  a  posztókereskedelmet,  ezzel 
hátrányos helyzetbe hozva az ötvös, szűcs, mészáros és más kézműves szakmákat. 
Ezek a magyar-német ellentétek a plébániák közötti harcban nyilvánultak meg.

A fallal övezett Várhegy volt a belváros, itt volt a főplébánia, a németek egyháza, a 
Boldogasszony-templom. A Várhegy északnyugati  sarkán építették  a  magyarok  a 
Magdolna-templomot. A lakóházak többnyire emeletes kőépületek voltak, emeletükön 
díszes teremmel (palatium). 
A város körül több suburbium keletkezett. A hegy alatt volt a Szent Péter suburbium, 
a Várhegytől  délre eső külváros a későbbi  Alhévíz,  ahol a Szent Gellért  plébánia 
megelőzte a városalapítást. A 13. században alapították a domonkos, a ferences, az 
ágostonos  kolostorokat,  majd  a  14.  század  második  felében  épült  a  negyedik 
koldulórendi kolostor, a karmeliták számára.

Budához királyi és királynéi birtokközpont tartozott a 13. század második felében. A 
királyi lakhely pontos helye vitatott; egyesek szerint a városban épült királyi házban 
(Kammerhof), mások a sziklafennsík déli sarkán feltételezik. Ez a korai királyi palota 
az Anjouk idejében jobban kiépült, ekkor emelték az I. Károly fiárol elnevezett István-
tornyot, amely a vár legmagasabb tornya.
A  kedvező  földrajzi  fekvés  és  a  királyi  központ  növelte  Buda  kereskedelmi 
jelentőségét. A 13. század második felétől két évi vásárt és két hetipiacot tartottak itt. 
A 14.  század második  felében a királyi  udvar  Budára költözött,  ettől  kezdve vált 

279 Györffy Gy. IV. 596.o.
280 Zolnay 1982. 243.o.
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vonzóvá a fővárosi élet  számos nagybirtokos, főpap és báró számára.  Sok olasz 
kereskedő és zsidó is Budára költözött.

A városalapításkori  építkezések a 13.  század második  harmadában gyakori  késő 
román  stílusú  építőműhely  tevékenységét  mutatják.  A  Boldogasszony-templom 
épületén 1260-tól jelentkeznek a klasszikus gótikus stílusjegyek valamint szerkezeti 
megoldások.  Később,  a  14.  század  második  felében  jellemző  az  az  európai 
kapcsolatokat mutató stílus, amely az I. (Nagy) Lajos korában épült lakóházakon és 
egyházi  épületeken  tükröződik,  így  például  a  Magdolna-templom háromhajós 
átépítése, a Boldogasszony-templom csarnok-templommá történő átalakítása.281

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

BRUCK Moson - -
Első említés: Első említés városként:

1074. Ascherichesbrugge282 1240. civitati Brvcge283

Védmű első említése: Védmű jellege:

1509. Palánk a város körül

Az ország és a Német-Római Birodalom határát alkotó Lajta folyón átivelő híd két 
végében egy-egy település alakult ki: a magyar oldalon Göncölhida, a túlsó oldalon 
pedig  Aserik-Bruck-ja.  1074-ben  Salamon  király  Moson  megyét  IV.  Henriknek 
engedte át. A német oldalon lévő Bruck várossá fejlődött, a magyar Göncöl viszont 
eltűnt a feledés homályában. A város palánkját Compagni említi 1509-ben.284

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

CEGLÉD Pest - -
Első említés: Első említés városként:

1290. Chegled285 1444. Czegled oppidum286

Védmű első említése: Védmű jellege:

- Kőfallal kerített templom a városban 
árok és sánc a város körül, 4 kapu

Cegléd és környezete a honfoglalást követően Árpád fejedelem szállásterületéhez 
tartozott.  A  11-12.  században  királyi  kézre  került,  s  meg  is  maradt  ebben  az 
állapotában  egészen  a  14.  század  végéig.  Első  okleveles  említése  1290. 
márciusából  származik,  amikor  IV.  László  „Chegled  mellett”  állított  ki  oklevelet. 
Ebben az évben ezt még legalább kétszer megismételte, ami azt jelzi, hogy a király 
gyakori vendég lehetett e tájon.287 Cegléd minden bizonnyal annak köszönhette ezt a 
kitüntető királyi figyelmet, hogy az egyik legfontosabb közlekedési és kereskedelmi 
útvonal mentén feküdt. Ez az út a Szolnok felől Pest irányába haladt, s elsősorban 
azért  volt  jelentős,  mert  ezen  szállították  az  ország  belseje  felé  az  Erdélyben 
bányászott  és  a szolnoki,  illetve  a  várkonyi  lerakatokban elosztott  sót.288 I.  Lajos 
király Ceglédet, mint királyi  birtokot 1358-ban édesanyjának, Erzsébet királynénak 
adományozta,  akitől  1368-ban  -egy  királyi  megerősítő  oklevéllel-  a  Klarissza 

281 Kubinyi-Marosi 1994. 130-131.o.
282 Györffy Gy. IV. 145.o.
283 Györffy Gy. IV. 145.o.
284 Stegena 1991. 19. ábra
285 Szentpétery 1961. 412.o.
286 Csánki I. 21.o.
287 Az oklevelek kelte: 1290. március 5., június, július. Közli: Szentpétery 1961. 412., 419. és 420.o.
288 Frisnyák 1999. 47.o. 24. ábra, 
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apácarend  kapta  adományba.289 A  település  -talán  előnyös  fekvésének 
köszönhetően- gyarapodásnak indulhatott,  hiszen I. Ulászló 1444. évi oklevelében 
már mezővárosnak nevezte, Hunyadi János négy évvel később pedig vásártartási 
joggal  ruházta  fel.290 Cegléd  a  határát  több,  egykor  létezett  falu  területére  is 
kiterjesztette,  melyeknek  helyét  az  emlékezet  dűlőnevekben  (Gerje,  Szentlászló, 
Bécsi-hát, Kápolna-hegy, Madarász-halom) őrizte meg.291 
A 14-15.  században Cegléd fejlődési  pályája  párhuzamosan futott  a  szomszédos 
Kőrösével és Kecskemétével, emiatt ezt a három települést előszeretettel említették 
együtt, egyszerűen csak -később is gyakran használt kifejezéssel- Három Városnak 
nevezve.  Cegléd fejlődése azonban a 16.  századra megrekedt.  Jelentős szerepe 
lehetett ebben a város birtokosának, a Klarissza rendnek, amely gondnokok útján 
igazgatta itteni birtokát. Ezek működésével a jobbágyi sorban lévő lakosság nemigen 
lehetett megelégedve, különben nem csatlakoztak volna szinte egy emberként Dózsa 
György seregéhez.292 

A törökök  magyarországi  berendezkedése  sem  járt  Cegléd  számára  előnyökkel. 
Ennek  egyik  oka  nyilvánvalóan  abban  keresendő,  hogy  az  országos  jelentőségű 
útvonalra települt várost a hadmozdulatok pusztító hatásai gyakrabban érhették, mint 
a  két  másik  települést.  A másik,  ennél  súlyosabb következménnyekel  járó  ok  az 
lehetett,  hogy  meglepő  módon  Cegléd  környéke  kevésbé  néptelenedett  el,  mint 
Kőrösé,  vagy  Kecskemété,  illetve,  ha  lakói  átmenetileg  el  is  hagyták,  mindig 
újratelepült.293 (Egyszer,  1600-ban maga Cegléd is  erre  a  sorsra jutott.)  Emiatt  a 
város  képtelen  volt  a  határát  kiterjeszteni,  ami  a  gazdasági  megerősödésnek 
egyedüli útja lehetett volna abban az időben. Pedig a másik két város jó példával járt 
elöl, hiszen míg Cegléd ez irányú erőfeszítései hasztalannak bizonyultak, addig azok 
néhány évtized alatt fél megyényi birtokot szereztek meg, vagy vettek bérbe.
A  török  Ceglédet  is  szultáni  (hász)  várossá  nyilvánította,  s  adóként  -akárcsak 
Kőröstől  vagy Kecskeméttől-  elsősorban a puskapor gyártásához nélkülözhetetlen 
salétromot követelt. Ennek fejében mentesültek minden erődítési, hídépítési, élelem- 
és szállásadási kötelezettség alól. 
A török idők elmúltával Cegléd is veszített akkoriban élvezett szabadságából, hiszen 
korábbi birtokosai visszatértek, akárcsak a két másik városba. Csakhogy míg azok, 
kihasználva, hogy birtokosaik nem tudják birtokaik tulajdonjogát igazolni, előbb-utóbb 
kiegyeztek  velük,  addig  a  Klarissza  rend 1714-ben igazolta  ceglédi  tulajdonát  az 
Újszerzeményi  Bizottmány előtt,  s  itteni  jogait  visszaszerezte.294 Ezzel  Cegléd  a 
szabad városi létből földesúri alávetésbe süllyedt vissza, s meg is maradt ebben az 
állapotában  1853-ig.   Ez  a  helyzet  nemcsak  a  város  gazdasági  életére  hatott 
hátrányosan, hanem csorbította a magisztrátus önrendelkezési jogait, és részben a 
szabad vallásgyakorlatot is. A városi uradalmat továbbra is a rend által kiküldött tiszti 
hivatal irányította a birtokos által 1744-ben kiadott  Urbárium szellemében, a peres 
ügyekben az úriszék ítélkezett, s erősen korlátozták a református lakosság jogait. A 
templomot  a  katolikusok  számára  a  birtokos  visszavette,  az  új  református 
templomhoz  építőanyagot  nem  adott,  s  a  lakosság  számának  növekedésével 
megszaporodó  feladatokkal  nehezen  bírkozó  belső  tanács  létszámát  csak  a 

289 MVM 18. 359.o.
290 Nagy E. 1958. 293.o.
291 Novák 1989. 22.o.
292 Egyikőjüket, egy bizonyos Sebestyén deákot meg is ölték. MVM 18. 359.o.
293 Novák 1989. 23.o.
294 Novák 1989. 23.o.
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katolikusok közül kikerülő tagokkal engedte megnövelni.295 Ezen a helyzeten az sem 
változtatott,  hogy  II.  József  rendeletével  a  Klarissza  rendet  1782  elején 
megszűntették, s Ceglédet a vallásalapítványi uradalom birtokai közé sorolták.296 A 
város  szabadságai  nagy  részét  csupán  az  1853-ban  kiadott  úrbéri  pátens 
következtében szerezte vissza.

Cegléd városszerkezete ugyanúgy kétbeltelkes volt, mint Kőrösé: a belsőségen álltak 
a lakóházak, s ezt a településmagot vette körbe az aklok gyűrűje.  Ez a rendszer 
Cegléd estében is már minden bizonnyal a mezővárosi fejlődéssel párhuzamosan, 
tehát a 14-15. század táján kialakult.297 A város lakosságának száma a 16. század 
közepétől -amikortól egyátalán adatokkal rendelkezünk- stabilnak mondható: a török 
adóösszeírások átlagosan 200 főben határozták meg az adófizető családfők számát, 
ami 1.000-1.300 lakost jelenthetett ekkor. Egyetlen esetről tudunk, amikor radikálisan 
megváltozott az itt lakók száma. 1600-ban, a 15 éves háború következtében Cegléd 
teljesen  elnéptelenedett,  lakói  a  környező  településekre,  többek  között  Kőrösre 
menekültek. Hasonló történhetett 1683-1688 között, amikor a teljes lakosság Kőrösre 
költözött.  „Buda  vára  hozzátartozó  disctrictussal  a  töröktül  elvétetvén’…,  Kőrös 
városa  a  maga  tornyát  megerősíté  és  templomát,  a’ nép  penig  megtorlódván  a’ 
pogányság  miatt,  el  futásoknak  alkalmatosságával  számtalan  sok  emberek 
Czeglédrül,  Vásárhelyrül,  Szentesrül  és  több  helységekbül  mezővárosokbul  ide  
Kőrösre  vonták  magokat.” -idézte  fel  ezt  az  eseményt  Balla  Gergely  kőrösi 
aljegyző.298

 
A rendelkezésünke  álló  csekélynyi  adatok  alapján  Cegléd  magisztrátusa  hasonló 
lehetett,  mint  Kőrösé.  Kezdetben talán négy, később tizenkét tagja volt.  (Ez az a 
tanács, melynek kizárólag katolikusokkal történő 18. század közepi kibővítéséről az 
imént  már  szóltunk.)  Ezt  később  belső  tanácsnak  nevezték,  melyet  egy  külső, 
Cegléden hatvan főből álló, ezért „hatvanas tanácsnak” is nevezett tanács egészített 
ki.299 A két város vezetésében a különbség abban mutatkozott, hogy míg Kőrösön a 
főbírót a tanács által javasolt 3 jelölt közül az adófizető családfők választották, addig 
Cegélden az uradalom jelölte ki.300

A várost kezdetben négy, később tizenkét esküdtből álló tanács irányította. A főbírót 
az  adófizető  családfők  a  tanács  által  javasolt  3  jelölt  közül  egy-egy  esztendőre 
választották. A másodbíró személyéről -a tanácsbeliek közül- a főbíró döntött.301 Az 
elintézendő ügyek megsokasodtával a tanács 1639-ben kettévált: egy városi, vagy 
belső, és egy esküdt, vagyis külső tanácsra. 
A város belső területe négy tizedből állt.302 A négy tized a négy kapu (Budai-, Berényi-
,  Szolnoki-  és  Kőrösi-kapu)  felé  futó  főutcát  jelentette,  élükön a  tizedesek álltak. 
Alájuk voltak beosztva az utcakapitányok.303 Már a 16. századi török adóösszeírások 
is megemlítik a Nagy, a Kápolna és a Szentmiklós utcát, ami arra utalhat, hogy a 
város utcarendszere ekkorra már kialakult.304 
295 Novák 1986. 61. és 78-79.o.
296 Barta J. 1978. 77-78.o., MVM 18. 359.o.
297 Novák 1989. 32.o.
298 Novák 1989. 33.o.
299 Novák 1986. 61.o.
300 A felekezeti feszültségek csökkentése érdekében a főbírót egyik évben a katolikusok, a másikban a 
református hívek közül jelölte ki az uradalom. Novák 1986. 78.o.
301 Galgóczi 1896. 153.o.
302 Galgóczi 1896. 87.o.
303 Galgóczi 1896. 154.o.
304 Novák 1989. 38.o.
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Cegléd  belsőségének  magjában  egy  körítőfallal  körülvett  temlom állt,  ami  sajnos 
nyomtalanul elpusztult 1825-ben, amikor az új templom építését megelőzően a régit 
lebontották.305 A város belsőségét Kőröséhez hasonló sánc: árok és töltés vette körül, 
rajta  a  négy  főutca  torkolatában  egy-egy  kapu  állott.  Sajnos,  a  város 
sáncrendszeréről sem maradt említést érdemlő maradvány, ami annak köszönhető, 
hogy az uradalom az 1834. évi tűzvész pusztításán okulva új utcahálózatot hozott 
létre.  A régi,  zegzugos belsőség helyett egy szabályos vonalvezetésű, mérnökileg 
kijelölt utcarendszert alakítottak ki. [12-13. ábra]
Ezzel teljesen elpusztult a régi védmű is. Nyomvonala a térképen rekonstruálható: az 
árok a akolkertek gyűrűje és a belsőség határán futott.
Az adatok híjján csak nagy vonalakban megrajzolható ceglédi sáncról annyi biztosan 
állítható,  hogy nem nyújthatott  akkora  biztonságot,  mint  a  kőrösi.  Bizonyság erre 
egyrészt a ceglédiek többszöri menekülése, másrészt a rácok 1709. évi betörése, 
ami  kegyetlen  pusztítással  járt  a  városban,  miközben  Kőrösön  a  védművek 
ellenálltak a rácok támadásának.306

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

CSANÁD Csanád V. 43.
Első említés: Első említés városként:

1111. Chonadiensis 1154. Idriszi: Györffy Gy. IV. 145.o. nagy város307

Védmű első említése: Védmű jellege:

Ajtony vezér vára, később ispáni vár
Palánk a város körül, 3 kapu

Az ezredforduló táján itt Ajtony vezér vára állt, melyet 1003 körül Csanád kapta meg. 
Itt volt az 1030 körül megalapított püspökség székhelye. A tatárok a várost elfoglalták 
és  elpusztították.  1241-ben  és  1320-ban  civitasnak  mondják.  IV.  László  többször 
tartózkodik  itt.  1451-ben  megyei  törvénykező  gyűlések  helyszíne.308 Palánkjáról 
Compagni emlékezik meg 1509-ben.309 Részletes leírását Evlia Cselebi adja.310 A vár 
a Marostól kissé távolabb, egy nyíllövésnyire fekszik. A belső vár négyszögletű kővár, 
egy nagy tégla toronnyal. Kettős kapuja van. A középső várat tölgyfa gerendákból 
összerótt tömésfal veszi körül, ebben a városban 185 ház található. A falat 3 kapu 
töri meg. Külvárosa tágas és népes, szintén tömésfallal kerítve. 350 ház található itt, 
de a falon kívül is épültek házak.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

CSONGRÁD Csongrád - -
Első említés: Első említés városként:

1075. 1154. Idriszi: nagy és népes város311

305 Nagy E. 1958. 296.o.
306 Novák 1989. 35-36.o.
307 Stegena 1991. 41.o., az évszámot Györffy György 1153-ban adja meg. Györffy Gy. I. 852.o.
308 Csánki I. 691.o.
309 Stegena 1991. 19.ábra
310 Karácson 1908. 222-223.o.
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Védmű első említése: Védmű jellege:

Földvár
Palánk a város körül, 5 bástya, 2 kapu

Feltehetően egy korábbi földvárba települt a csongrádi ispáni központ. Idriszi 1154-
ben csak a várost említi, azt nagy és népes városnak mondja, ahol  „…vásárok és 
mindenfajta  természeti  javak vannak.” A város  jelentősége a  tatárjárást  követően 
csökkent. Evlia Cselebi egy négyszög alakú kis palánkot talált itt. Tömésfala tíz lépés 
vastagságú volt, két kapuja és 5 bástyája volt.312

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

DEBRECEN Bihar V. 58.
Első említés: Első említés városként:

1235. Teco de Debrezun313 1360. civitas Debrecen314

Védmű első említése: Védmű jellege:

1535. sövény és garádja315 Kőfallal kerített templom a városban 
árok és sánc a város körül, 6 (7) kapu, 
5 kiskapu.

A mai  város  helyén  a  10.  századtól  kezdve,  a  környezetéből  kissé  kiemelkedő 
dombhátakon több falusias település is létezett,316 többek között a későbbi névadó 
Debrecen, Szentlászló és Mesterfalva.317 Az Erdélyből Kolozsváron és Váradon át 
jövő  út  e  térségben  ágazott  kétfelé,  egyik  ága  a  poroszlói  réven  át  Gyöngyös 
érintésével Buda irányába, míg a másik Tokajon át Kassa, illetve Lengyelország felé 
vezetett.318 [14. ábra]
E  közeli  falvak  halmaza a  13.  század végére  összeépült,319 amit  nagymértékben 
elősegített az a tény, hogy birtokosaik a Debreceni család tagjai voltak.320 A későbbi 
város magja a falvak között, a kereskedelmi utak elágazásánál lévő piac körül alakult 
ki, e mellé települt a földesúri kúria (vetus curia, illetve castellum), mely 1270 táján 
épülhetett  fel.  A  birtokos  Debreceni  család  pályájának  emelkedése  kihatott  a 
település  sorsának alakulására  is.  Legmagasabbra  Dózsa jutott  el  közülük,  aki  I. 
Károly híveként előbb Bihar és Szabolcs megye ispánja, majd 1318. augusztusában 
erdélyi vajda, 1322-ben pedig nádor lett.321  Debreceni udvarházában, ahol ispáni 
központját berendezte, s ahol 1322-ben Szatmár megye gyűlését is tartották,322 mind 
Károly (1320-ban és 1325-ben), mind I. Lajos király (1347-ben) megfordult. [15. ábra]

Debrecen 1361-től jogilag is mezőváros lett, amikor I. Lajos király  “…megfontolván 
Debrecen  polgárainak  és  vendégeinek,  a  vidéke  összes  lakóinak  hűséges  
szolgálatait, érdemeit, amelyeket boldog emlékezetű atyánk és elődünk, néhai Károly 

311 Györffy Gy. I. 894.o., Lőrinczy 1994. 154.o.
312 Karácson 1908. 213.o.
313 Györffy I. 608.o.
314 Csánki I. 597.o.
315 Balogh I. 1973. 37.o.
316 Sápi 1972. 10.o.
317 Ugyan Debrecen első okleveles említése -Debreceni Tecó nevű birtokos révén- elég kései, 1235-
ből való, de régészetileg igazolást nyert, hogy a terület a 10. századtól kezdeve folyamatosan lakott 
volt. Györffy Gy. I. 611.o., Almásy 1994b. 163.o.
318 Balogh I. 1973. 17.o., Frisnyák 1999. 47.o., Teke 1994. 95.o.
319 Kubinyi 1983. 286.o.
320 Györffy Gy. I. 611.o., Almási 1994b. 163.o.
321 Csukovits 1994. 172.o.
322 Györffy Gy. I. 611.o.
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király  iránt  az  ellene  felkelt  hűtlenek  ellenében,  vérük  nem  kímélt  hullatásával,  
később  pedig  irántunk  is  tehetségük  szerint  odaadással  tanúsítottak…”  a 
településnek  kiváltságokat  adott.323 A  mezővárosi  lét  egyik  előnye  a  gazdasági 
önrendelkezés volt,  ami azt  jelentette,  hogy a település birtokosa egy összegben 
kapta meg járandóságát, ezen túlmenően azonban nem szólt bele a város gazdasági 
ügyeibe. Emellett, mint a fönt idézett privilégium rögzíti, Debrecen lakossága jogot 
szerzett arra, hogy peres ügyeikben a közülük választott esküdtek és a bíró tegyen 
igazságot. A középkori városok egyik fontos kiváltsága volt, hogy a polgárok felett 
csak saját elöljáróik ítélkezhettek, őket senki más jogtalanul le nem tartóztathatta, s 
idegen  bíróság  elé  nem  állíthatta.324 A valódi  városok  esetében  ez  jogi  téren  a 
tényleges önrendelkezést jelentette, ezzel szemben a mezővárosok polgárai ebben a 
“szabadságban” csak korlátozottan részesültek, hiszen jogi immunitásuk érvényesült 
ugyan, de a bírót vagy maga a város birtokosa nevezte ki vagy legalább a jelölésébe 
beleszólt.325 Debrecen  esetében,  ahol  ez  utóbbi  gyakorlat  volt  szokásban,326 ez 
mégsem járt jelentős érdeksérelemmel, mert a város birtokosai -az egyedüli Horváth 
Márk kivételével- mindvégig hatalmas vagyonnal rendelkező, országos méltóságokat 
betöltő  főurak  voltak,  akik  számára  hasznot  Debrecen  fejlődése  hozott,  s  ennek 
érdekében  tiszteletben  tartották  a  város  önigazgatási  jogát,  illetve  megfelelő 
hatalommal rendelkeztek ahhoz, hogy a város kedvezményeinek másokkal szemben 
érvényt tudjanak szerezni.327

Az 1316. évi privilégiumot követően a debreceniek magukat polgárnak tartották és 
tekintették. Erre a végső és teljes jogi felhatalmazást Zsigmond királytól kapták meg, 
aki az 1405. évi városi törvényekkel számos társával együtt Debrecent is a szabad 
királyi városok közé emelte.328 Ebben az évben ugyanis kihalt a Debreceni család, 
így  az  uralkodóra  visszaszálló  várost  Zsigmond  Buda  jogával,  továbbá  országos 
vásár rendezésének és kőfal építésének jogával ruházta fel.329 
Zsigmond pénzügyi nehézségei miatt 1411-ben elzálogosította Debrecent. A város 
előbb Lazarevics  György,  majd  Brankovics  Lázár  szerb  despota  birtokába került, 
majd 1506-ig a Hunyadi család, 1536-ig pedig az ország későbbi -I. János néven 
uralkodó-  királya,  az  ország  leggazdagabb  földbirtokosa,  Szapolyai  János 
rendelkezett  felette.  Ezután  rövid  időre  Török  Bálint  kezére  került,  majd  János 
Zsigmondtól kezdve Debrecen az erdélyi fejedelmek birtokai közé tartozott. 1564-től 
szultáni kincstári városi rangra emelkedett. Valódi szabad királyi várossá 1693-ban 
vált,  amikor  I.  Lipót  király,  elismervén  a  városnak  a  háborúk  folyamán tanúsított 
áldozatkészségét,  szabadalomlevelében  megengedte,  hogy  “…nem  többé 
mezővárosnak, hanem a mi szabad és királyi Debreczön városának neveztessék és  
címeztessék…”.330

323 Balogh I. 1973. 11.o.
324 Iványi 1936. 34.o.
325 Blazovich 1994a. 455.o., 
326 Bertényi 1987. 134.o.
327 Csánki I. 598.o., Balogh I. 1973. 37.o., Horváth Márk ügyeiről lásd: Sápi 1972. 17.o.
328 Bertényi 2000. 311-312.o.
329 Zsigmond  privilégiuma  először  két  országos  vásárt  engedélyezett,  amit  később  még  kettővel 
megtoldott. Oláh Miklós 1536-ban hat vásárról emlékszik meg, más források hetet említenek, ezeket 
egészen  az  1880-as  évekig  megtartották,  ekkor  számukat  négyre,  időtartamukat  15-ről  7  napra 
csökkentették. Ezek a vásárok az I. világháborúig, illetve 1945-ig álltak fenn. Oláh 1985. 66.o., Balogh 
I. 1973. 14.o., 20.o., 167.o.
330 Balogh I. 1973. 66.o.
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A város  szerkezetében megőrizte  mind a nőtt  városok alaprajzi  jellegzetességeit, 
mind a korabeli falvak és a kereskedelmi utak által meghatározott utcarendszert. A 
város  területe  és  határa  fokozatosan  nőtt.  Míg  korábban,  a  Debreceni  család 
birtokszerző politikája következtében egy 16-20 faluból álló uradalom igazgatási és 
piacközpontja  volt,  addig  Mátyás  uralkodása  alatt  -elsősorban  a  további  királyi 
adományok miatt- a Tiszántúl legnépesebb településévé vált. 6-8 ezres lakossága 
Pozsonyéval vagy Sopronéval vetekedett.331

 A város  területe  két  (alsó  és  felső)  járásból állt,  melyek  három-három  főutcát 
foglaltak magukba. Az összesen hat főutca (Péterfia, Csapó, Cegléd, Varga, vagy 
más néven Anna, Hatvan és Piac utca) a hozzájuk kapcsolódó 19-20 mellékutcával 
egy-egy kerületet alkotott.332 Ezek lakossága 10-10 küldöttel képviseltette magát az 
-általában- hatvan tagú  választott  hites közönségben,  a nagytanácsban.333 Őket a 
városban  szenátoroknak nevezték.  A város  napi  ügyeit  a  magisztátus,  vagyis  a 
szenátorok  közül  választott  12  esküdt  polgár  és  az  általuk  jelölt  főbíró  vitte,  a 
nagytanács összehívására csak jelentős események (például az új főbíró hivatalba 
lépése) kapcsán került sor.334 Az egyes kerületek saját ügyeiket maguk intézték az 
utcagyűléseken. Itt választották meg a tanácstagokat (utszabéli esküdt uraimékat) és 
az utcakapitányokat. Ez utóbbiak, hasonlóan a felvidéki városok fertálymestereihez, 
illetve Kolozsvár  fertálykapitányaihoz a kerület  vezetői  voltak.  Alattuk működtek a 
tizedesek,  az  ő  munkájukat  pedig  a  tízházgazdák  segítették.  Ezeket  a 
tisztségviselőket a bíróhoz hasonlóan egy évre választották.335 A kerületeknek saját 
pénzalapjuk volt, az utcaszer vagy utca nyila.336 Ebből fedezték közös kiadásaikat, a 
pásztorok, éjjeliőrök, a kapuőrség fizetését és a tisztségviselők kiadásait.337 
Az utcák önigazgató közössége mellett a városon belül a céhek is önálló szervezetet 
alkottak. A különbség az utca és a céh között abban nyilvánult meg, hogy míg az 
utcagyűlésen  vagyonától  és  foglalkozásától  függetlenül  minden  polgár,  illetve 
bizonyos korlátozások mellett minden polgárjog nélküli lakos is részt vehetett, addig 
a céh egy kisebb, a foglalkozásuk szerint szerveződő közösség életét szabályozta. 
Elsőként  a  vargák  céhe  alakult  meg,  talán  már  a  14.  század  közepén.  Őket  a 
posztószövéssel,  nyírással  és  gyapjúművességgel  foglalkozó  csapók  (1398),  a 
szűcsök (1449), a szabók (1468), a mészárosok (1478), a kovácsok, a kardcsiszárok 
és a szíjgyártók (1486) követték.338 Az ötvösök céhéről először szabályzatuk 1598. 
évi  megerősítése  kapcsán  értesülünk,  de  valószínű,  hogy  maga  a  testület  már 
korábban is létezett.339 A 16-17. században céhes keretek között tevékenykedtek az 
imént felsorolt mesterségek űzői mellett a takácsok, gombkötők, csizmadiák, tímárok, 
erszénygyártók,  kötélverők,  fésűsök,  gombkötők,  hentesek,  molnárok,  ötvösök, 
lakatgyártók,  késesek,  kerék-  és  kocsigyártók,  esztergályosok,  asztalosok, 
szappanfőzők,  fazekasok,  kályhások,  téglaégetők,  borbélyok  és  sebgyógyítók. 

331 Balogh I. 1958. 14.o.
332 Rácz 1989a. 42.o.
333 A források egyöntetűen 60 főben adják meg a tanács létszámát, ennek ellenére a magisztrátus 
1571. évi jegyzőkönyve szerint abban az évben 68 főt választottak meg szenátorrá. A jegyzőkönyvet 
közli: Rácz 1989c. 34-35.o.
334 Balogh I. 1973. 52.o. A 12 esküdtről Evlia Cselebi is tudósít, kormányzónak nevezve őket, akik 
ezüstfogantyús bottal járnak. Beszámolóját közli: Karácson 1908. 242.o.
335 Sápi  1972.  17.o.  A 17.  század  közepétől  kezdve  azonban  elterjedt  az  a  gyakorlat,  hogy  a 
tisztségviselőket  hosszabb  időre  választották,  egy-egy  választás  között  gyakran  hat  év  is  eltelt. 
Penyigey 1980. 53.o.
336 Rácz 1989c. 75.o.
337 Balogh I. 1973. 52.o.
338 Balogh I. 1973. 23-24.o.
339 B. Borovszky 1980. 62.o.
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Céhen  kívül  dolgoztak  a  kalaposok,  paplanosok,  csutorások,  sörfőzők,  kenyér-, 
kalács-  és  perecsütők,  mézeskalácsosok,  ónöntők,  részművesek  és  bádogosok, 
bodnárok, pintérek, kádárok, salétromfőzők és puskaporgyártók, üvegesek.
A  céhek  közreműködése  nélkül  Debrecen  aligha  tudta  volna  megőrizni  a 
szabadságát a hódoltság idején. A mérhetetlen mennyiségű ajándék, rendkívüli adó, 
sarc  az  iparos  társadalmat  érintette  elsősorban.  Ők  fizették  a  legtöbb  adót,  ők 
vállalták a közmunkát itthon vagy a városon kívül, az ő remekműveiket szállították 
Szolnokra,  Váradra,  Egerbe  a  török  basáknak,  bégeknek  vagy  Erdélybe  a 
fejedelmeknek.340

A  törökök  magyarországi  berendezkedése  meghozta  Debrecennek  azokat  a 
kiváltságokat, melyeket korábban mindössze hat évig birtokolt. 1564-től, mint szultáni 
kincstári  város  -az  évi  rendes  adó  és  egyéb  ajándékok  megfizetése  árán-341 

viszonylagos  szabadsággal  élhetett  azon  lehetőségekkel,  melyek  földrajzi 
elhelyezkedéséből  következtek.  Debrecen  ugyanis  a  három  országrész 
találkozásánál feküdt. Ez a sajátos földrajzi és politikai helyzet tette végül is lehetővé 
a város gazdasági, társadalmi, jogi és szellemi autonómiájának kialakulását. 
Debrecen a 16-17. században elsősorban Erdéllyel tartott fenn kapcsolatot, aminek 
számos kézenfekvő  oka volt.  Maga a  város  annak  a  kereskedelmi  útvonalnak  a 
csomópontjában települt meg, amely Erdélyt az ország középső és északi részével 
összekötötte. Birtokosai (Debreceni Dózsa, mint vajda, a Hunyadiak és Szapolyai) 
révén is leginkább ehhez a területhez kötődött. Ez a viszony az erdélyi fejedelmek 
birtokba  kerülésével  tovább  erősödött,  hiszen  Debrecen  a  Partium  révén 
közigazgatásilag is Erdélyhez csatlakozott.342 Ennek ismeretében már egyátalán nem 
tarthatjuk meglepőnek azt a párhuzamosságot, ami Debrecen és Erdély fővárosa, 
Kolozsvár 16. századi pályáján megfigyelhető, s aminek hátterében többek között a 
protestantizmus térhódítása állt.343

Debrecen  fontossága  Várad  elestével  (1660)  tovább  nőtt.  Nemcsak  a  török  elől 
menekülőket  fogadta  be,  de  átvállalta  mindazokat  a  gazdasági  előnyöket  is, 
amelyeket eddig Várad élvezett.344

A város határa hatalmas méretűre nőtt, területe vetekedhetett egy-egy kisebb német 
hercegségével  is.  De  nemcsak  mérete,  hanem  a  növekedésének  dinamikája  is 
lenyűgöző. Míg a 13. században a város határa mindössze 3.000 hold volt, addig a 
16-17. században csak a saját tulajdonú terület -az ún.  belső határ- 87.000 holdra 
növekedett,  s ezt  további  82 ezer holdnyi  bérelt  föld egészítette ki.345 A település 
határának  megnövekedése,  amely  egyrészt  földbérlettel,  másrészt  az 
elnéptelenedett  falvak határának beolvasztásával  történt,346 elsősorban a legeltető 
állattenyésztésnek kedvezett.
Ennek a kedvező gazdasági környezetnek, illetve a védtelenebb területekről történő 
nagyarányú betelepedésnek eredménye képpen Debrecen lakosainak száma a 16. 
340 Takács 1993. 32.o.
341 1564-ben az adó összege 2.000 forint volt, ez 1660 után 10.000 forintra nőtt. Ez az adó Evlia 
Cselebi ottjártakor (valamikor 1664 és 1666 között) évi 40.000 arany volt. Balogh I. 1973. 40-41.o., 
Karácson 1908. 242.o. A város többfelé fizetett adóiról lásd: Hegyi 1993. 46.o.
342 V. Ecsedy 1999. 52.o.
343 A két város 16. századi pályájának rokonsága legszembetűnőbb módon a reformációval szoros 
kapcsolatban álló nyomdászatban és könyvkiadásan mutatkozik meg. Erről lásd: V. Ecsedy 1999. 46-
54.o. és 109-117.o.
344 B. Borovszky 1980. 41.o.
345 Beluszky 2001. 100.o.
346 Debrecen 45 elnéptelenedett falu határát olvasztotta magába. Eperjessy K. 1971. 208.o.
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század közepén közel  12 ezer volt,  a 17. század végén 15 ezren, a 18. század 
elején már 23 ezren éltek itt,347 a II. József-féle népszámlálás során 1785-ben pedig 
30.064 lakost írtak össze.348 

A lakosság  nagy  száma  azonban  nem  járt  együtt  a  település  városiasodásával, 
Debrecen képe inkább egy hatalmas faluéhoz hasonlított. Az erre tévedő utazókat 
mind külső  képe,  mind elhelyezkedése megdöbbentette.  Ez  foglalkoztatta  Robert 
Townsont is, aki 1793-ban próbálta ezt a rejtélyt megfejteni: „Nem tudom elképzelni,  
hogy milyen indokok késztetnek 30 000 egyént arra, hogy olyan helyen éljenek, ahol  
nem állnak rendelkezésükre sem források, sem folyók, sem építőanyag, sem tüzifa.  
A szőlőktől is távol van. Igaz, hogy Debrecent városnak tartják, kiváltságai is vannak,  
falunak  mégsem  lehet  tekinteni,  amelyek  között  a  legnagyobb  kiterjedésű  
Európában, de a legnyomorúságosabbak közül való, jóllehet lakói távolról sem élnek  
szegénységben.”349 Diderot is hasonló képet fest le Debrecenről Enciklopédiájában: 
„Végtelen síkság közepén terül el,  ahol egy szál fát sem találni.  A város nagy és  
népes,  de csúnya, bástyafalak,  kapuk nélkül.”350 Noha a korábbi  források gazdag 
városnak írják le, a 16. század közepén már Oláh Miklós is megemlékezik az építő- 
és tüzelőanyag hiányáról.351 Más helyütt Townson arról számol be, hogy ivóvizet is a 
város sáncán kivülről, mintegy negyed mérföldnyiről kell a lakosoknak hozniuk.352 Az 
épületek többsége -az építőanyagok korlátozott volta miatt- vertfalú, nádtetővel fedett 
ház, a járdák az időjárástól függően hol por-, hol pedig sártengerben fürödtek. „A 
házaknak kevés kivételtől eltekintve csak földszintjük van, szalmatetősek, és a tető  
lejtője  szemben  helyezkedik  el  az  utcával,  az  utcák  nincsenek  kikövezve,  de  a 
legforgalmasabb  úttestek közepére gerendákat helyeztek el a gyalogosok kényelme 
miatt.”  –folytatja  beszámolóját  Townson,  elárulva,  hogy  a  város  nem nyerte  el  a 
tetszését.

A várost egy árokból és sáncból álló védőfal vette körül. [16. ábra] Ahogy egy 1535-
ből való tudósítás leírja, Debrecen „egy nagy mezőváros, nincs fal és kapu körülötte,  
hanem csak sövény és garádja.”353 Az előbb már idézett Townson jó kétszázötven 
évvel később sem tud másról beszámolni, mint arról, hogy „a városfalat sövény veszi  
körül, a kapukat, mint a mi bekerített területeinket tüske és csipkebokor övezi.” Arról, 
hogy  hevenyészett  kialakítása  ellenére  mégsem  lehetett  védekezésre  teljesen 
alkalmatlan ez a falgyűrű, Evlia Cselebi leírása tanúskodik: „négy oldalról mély árok 
övezi a várost s minden oldalról hat kapuja van. E város árkaival erősebb a várnál  
is.”354

Már  az  1405.  évi  privilégium is  szorgalmazta  azt,  hogy  a  törökök  térnyerésének 
fokozódó  veszélye  miatt  a  kiváltságban  részesített  városok  -Debrecen  mellett 
Beszterce,  Eperjes,  Hibbe,  Kassa,  Kolozsvár,  Korpona,  Lőcse,  Németlipcse, 
Rózsahegy,  Sárvár,  Sopron,  Szeged,  Zágráb,  Zólyom,  Zsolna-  kő  védőfalat 
építsenek.355 Ez Debrecenben nem valósult meg. Ennek okát nem elegendő csupán 
347 Beluszky 2001. 101.o.
348 MTH 1990b. 22-23.o.
349 G. Györffy 1991. 75.o.
350 Penyigei 1980. 54.o.
351 Oláh 1985. 66.o.
352 Rácz 1989a. 213.o.
353 Balogh I. 1973. 37.o.
354 Karácson 1908. 242.o.
355 A törvényt közli: Bertényi 2000. 311-321.o. Az 1405-ös városi törvények által kiváltságolt városok 
pontos listáját -források híján- lehetetlen összeállítani. Azon a tanácsakozáson, melyen ez a törvény 
megfogalmazódott, a fönti városokon kívül biztosan jelen voltak Pozsony és Nagyszombat képviselői, 
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az építőanyag hiányában keresnünk, azt sokkal inkább a város helyzetéből fakadó, 
időben és térben állandóan változó körülményekben találhatjuk meg. A változékony 
hadihelyzetből,  a  lakosság  számának  hektikus  változásaiból,  a  gazdálkodási 
viszonyok  és  a  kereskedelmi  lehetőségek  szüntelen  módosulásából  eredő 
kihívásokra csak kellő rugalmassággal lehetett reagálni. Ahogy ezt Barta Boldizsár 
megfogalmazta, aki a 17. század második felében erről a stratégiáról az alábbiakat 
írta: „…ez mezőben épült, erős kerítés nélkül való, csak engedelmességhez szokott  
város nem fegyverrel, hanem okos magaalkalmazással és mindenféle adommal…” 
tudta magát megvédeni.356 Hasonlóan vélekedett Balla János szenátor is, aki a 17. 
század végén több ilyen  „magaalkalmazásban”,  azaz békeszerző követjárásban is 
részt vett. Ő így fogalmazta meg a város hatékony védelmének módját: „soha minket 
fegyverrel  meg  nem  oltalmaztak,  hanem  minden  időben  mi  magunk  mentünk,  
bármely ellenünk fenekedő tábor elébe, és tőlünk telhető kedveskedés mellett úgy  
rimánkodtunk megmaradásunkért.”357

Annak ellenére, hogy úgy tűnik, a cívis polgárok inkább az események elébe menő 
diplomáciai erőfeszítésekben bíztak,358 mint a sánc erejében, az a 16-17. században 
rendelkezett  bizonyos védelmi szereppel.  Ezt követően azonban inkább már csak 
közbiztonsági, gazdasági érdekvédelmi feladatokat látott el.359 
A sáncon belül  volt  még egy védelmi  vonal,  a  1297 és  1311 között  épült  Szent 
András templom körítőfala, mely mielőtt az 1802. évi tűzvész során elporladt volna, 
évszázadokig a lakosság utolsó menedékéül szolgált.  [21. ábra] Az alföldi  kerített 
mezővárosok  (Debrecen  mellett  például  Kecskemét,  és  Nagykőrös)  tipikusnak 
mondható, több gyűrűből álló védelmi rendszerére jellemző ez a megoldás, hogy az 
árokkal  körülvett  belsőségben a templom és annak védőfala is szerepet játszik a 
védekezésben.360 

A sánc által  körülfogott  terület  a  16-17.  században többször  változott,  a  szükség 
szerint hol szűkebbre vonták, hol kibővítették. A főutcák beépülése már a 15. század 
végére megtörtént. Az utcák a sánc felé kiöblösödtek, ide a 16. század folyamán 
egy-egy orsó alakú házsor épült. A 17. század derekán a népesség növekedésével 
megnőtt az igény új házhelyek kialakítására. Ekkor a főutcákra nyíló nagyobb telkek 
kettéhasításával, a tömbök belsejét feltáró új utcákat nyitottak, illetve a mocsarasabb 
városrészeket is beépítették. Az új utcák megnyitásával a magisztrátus voltaképpen 
egy  már  korábban  megindult  folyamatot  igyekezett  ellenőrizhető  keretek  közé 
szorítani. Mivel eredetileg az épületek a hosszúkás telkek utcai végén sorakoztak, az 
egymáshoz  lábbal  simuló  telkek  végében  egy-egy,  az  utcával  párhuzamos  zöld 
sziget  alakult  ki.  A  tömbök  belsejének  beépítése  azonban  -elsősorban  nehéz 
megközelíthetőségük,  másrészt  a  tüzek  tovaterjedését  megakadályozó  élőfák 
kiírtása miatt- komoly tűzveszélyt jelentett.361 Ezt elkerülendő alakították ki a telkek 
belső részét feltáró új utcákat (Darabos, Kis Hatvan, Nagy Új, Kis Új, Kádas, és Kis 
de szinte bizonyos, hogy más felvidéki, illetve délvidéki városok is küldtek követeket. Mályusz 1984. 
166.o.
356 Balogh I. 1973. 61.o.
357 Balogh I. 1973. 61.o.
358 A debreceni követjárások gyakoriságára legyen elég az 1611-es esztendő példája, amikor a város 
emberei 39 alkalommal fordultak meg Budán, illetve Szolnokon. 19 esetben adófizetés, beszolgáltatás 
vagy robot ügyében, 11-szer postaszolgálatot teljesítve, 3 ízben saját ügyükben keresték fel a török 
hatóságokat. Hegyi 1993. 45.o.
359 Rácz 1989a. 44.o.
360 Novák 1989. 33.o.
361 Penyigei 1980. 160.o., Rácz 1989a. 48.o.
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Csapó utca),362 illetve rendelték el a telkek befásítását -elsősorban eperfákkal. Mivel 
Debrecenben a telkek osztatlanok voltak (a lakóépület  és a gazdasági udvar egy 
telken  helyezkedett  el),363 az  alföldi  ún.  kétbeltelkes  településeknél  megszokott 
bővítési forma -az ólak (aklok) kiosztása és beépítése lakóépületekkel, mint például 
Hajdúböszörmény esetében- nem volt járható út. Márcsak azért sem, mert azoknál a 
kétbeltelkes mezővárosoknál, ahol sánc, árok védi a települést, a gazdasági udvar 
-akol-  minden esetben a sáncon kívül  található.  A kertek -a  16.  század második 
felére tehető- megjelenésével ugyan Debrecen lépést tett a kétbeltelkesség felé,364 a 
sáncon kívüli építkezést azonban a magisztrátus még jó egy évszázadig tilalmazza. 
Ehelyett  kezdetben  inkább  a  belsőség  nagyságát  növelték  úgy,  hogy  a  sánc 
nyomvonalát kitolták. Ez történt például 1670-ben, amikor a magisztrátus a Péterfia, 
Csapó és Varga utca folytatásáról,  valamint a sánc áthelyezéséről,  s az így nyert 
terület beépítéséről döntött. [ 19-20. ábra] 
A város nemcsak bővült és gyarapodott, olykor az is előfordult, hogy lakosainak jó 
része elmenekült. Ez történt a 17. század utolsó évtizedeinek felszabadító háborúi, 
különösen Caraffa  tábornok 1685-1686.  évi  hadjárata következtében is,  amikor  a 
piacai elvesztése miatt egyébként is tönkrement és agyonsarcoltatott város szinte 
elnéptelenedett, lakóinak száma 10.000 fő alá esett.365

A sánc nyomvonala emiatt  többször jelentősen változott  attól  függően, hogy mely 
településrészek kerültek a védvonal mögé. Legnagyobb kiterjedését a 18. század 
végére  érte el, amikor a hossza elérte a 6 km-t is.

A sánc valójában inkább egy széles árok volt, a belső oldalán az árokból kitermelt 
földből emelt töltéssel, melynek tetejére tüskés gallyakat tettek. Ezt a szabálytalan 
vonalvezetésű sáncot  néhány fontosabb utca végén kapuk,  sorompók szakították 
meg.  Ezek  mellett  őrzőházak  álltak,  melyekben  zavaros  időkben  állandó  őrség 
tartózkodott.  A  kerítés, sánc, berena és  palánk néven egyaránt emlegetett  védmű 
építését,  fenntartását  közmunkában  végezték,  az  őrség  fizetését  pedig  annak  a 
főutcának  (kerületnek)  a  pénzalapja  (utcaszer,  utca  nyila)  biztosította,  amelynek 
végén a sorompó állt.366 A lakosság mellett a céhtagoknak is kötelessége volt részt 
venni a város fegyveres védelmében. A céhek bevételének általában nyolcad részét 
költötték  erre  a  célra.  Ez  a  tradíció  később  is  fennmaradt  abban a  megváltozott 
formában,  hogy  ezt  a  summát  a  református  kollégium  diákjainak  eltartására 
fordították.367

A sánc védelme kiemelt fontosságú volt, a városi magisztrátus több rendelkezést is 
hozott  e  tárgyban:  „Noha a  mi  városunk csak árokkal  és  tövistöltéssel  keríttetett  
körül,  mindazonáltal  Isten  őfelsége annyi  sok  veszedelmes állapotban,  kegyetlen 
ellenség ellen  is  erőssé tett  és  megoltalmazott  a  városban bennünket;  ezután  e 
kerítés erősségünk leszen Isten után és keresztény vigyázásunk után, s azt […] meg 
kell tartanunk, vagy Isten csendességet adván, erősítenünk kelletik. […] aki ez ellen 
cselekszik, keze elvágassék.” 368 A sánc állapotának romlása azonban a magisztrátus 
ezt  megakadályozni  szándékozó  rendeletei  ellenére  is  bekövetkezett.  Johann 

362 Sápi 1972. 23.o.
363 Rácz István szerint a kétbeltelkes rendszer csak nyomokban fordult elő, s ebben az esetben is úgy, 
hogy a gazdasági udvar a sáncon kívülre került. Rácz I. 1989a. 37.o. 
364 Novák 1986. 124-125.o.
365 Balogh I. 1958. 20.o.
366 Balogh I. 1973. 53.o.
367 Balogh I. 1973. 87.o.
368 Balogh I. 1973. 39.o.
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Christoph  Wagner  német  utazó  a  17.  század  legvégén  már  úgy  látta,  hogy 
Debrecennek  „se  fala,  se  kerítései  nincsenek,  csak  néhány  helyen  palánkja  és 
gyepűje,  ezért nappal és éjjel egyaránt könnyen be lehet menni.”369 Arról,  hogy a 
sánc pusztulása miképpen történt, egy főbíró panaszát hallgassuk meg, aki 1776-
ban azt jelentette a magisztrátusnak, hogy  „a város sántza nagyobb részént nagy 
pusztulásban vagyon, az árok bé töltődött, az ott lévő lakosok minden tartózkodás  
nélkül horgyák a sántzról  a tövisset  s rist  [értsd: rést] tsinálnak.”370 A Varga utcai 
adószedő jelentése szerint 1784-ben a  lakosok sorra nyitották meg a kerítést, azon 
jártak-keltek a vízhordók, sőt még a sertéseket is ezeken hajtották ki a legelőre. Még 
a szánkózó gyerekek is kijárót csináltak maguknak rajta. 
Persze  nem  csak  emberi  kártételről  tudunk,  sok  esetben  a  tűz  okozta  a 
sövénykerítés pusztulását. A 16-18. századból összesen 22 pusztító tűzvész emléke 
maradt fenn. Különösen súlyos volt az 1656. évi, gyújtogatással keltett tűz, amikor a 
száraz, szeles tavaszi időben 313 lakóház mellett elhamvadtak az árkon kívül álló 
majorok és asztagok, sőt leégett a város kerítése is.371 

A 18. század utolsó negyedéig építkezni csak a sánc által körülzárt területen, a belső 
telkeken volt szabad, ilyenhez jutni azonban csak öröklés vagy vétel útján lehetett. 
Néhányan úgy igyekeztek segíteni magukon, hogy az árok egy részét feltöltötték, s 
azon építették fel házukat. Ezen az állapoton igyekezett változtatni a magisztrátus az 
árkon  kívüli  területen  az  ún.  taksás  (vagyis  bérelhető)  telkek  osztásával.  Ez  a 
folyamat 1774-ben indult meg kifejezetten új városrészek, a hóstátok kialakításának 
céljával.372 
Az  1802.  és  1811.  évi  hatalmas  tűzvészek  a  városnak  több  mint  felét 
elhamvasztották.  Az  ismétlődő  tűzesetek  tanulságainak  levonása  és  a  teljesen 
elpusztult  városrészek  (1811-ben  például  Boldogfalva  hamvadt  el)  újjáépítésének 
szükségessége új városrendezési terv és szabályzat elkészítését követelte meg. Ez 
kitért egyrészt a gyúlékony anyagok és munkafolyamatok tiltására, másrészt a telek 
megfelelő  beépítésére,  a  zegzugos  utcák,  negyedek szabályozására,  de  még az 
útburkolatok szükségességére is. [23. ábra] 
A várost  övező  sáncot  azonban  nem ennek  a  városrendezési  tervnek,  hanem a 
házhelyek iráni meg nem szűnő igénynek köszönhetően szüntették meg, amikor az 
árkot 1862-ben betöltötték, a területét pedig a lakott részhez kapcsolták. 373

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

DUNAFÖLDVÁR Tolna - -
Első említés: Első említés városként:

1199. Monasterium de Felduar374 1483. opido Feldwar375

Védmű első említése: Védmű jellege:

369 Balogh 1973. 64.o., G. Györffy 1991. 12. és 128.o.
370 Rácz 1989a. 44.o.
371 Balogh 1958. 20.o.
372 Rácz 1989a. 190.o.
373 Rácz 1989a. 44.o., Sápi 1972. 56.o.
374 Csánki III. 409.o.
375 Csánki III. 409.o.
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- Vár: 3-szoros palánk, 2 kapu
Külváros: tömésfal a város körül, tornyok, 2 kapu

A korábban  leginkább  a  bencés  apátságról  ismert  településen,  melyet  1483-ban 
mezővárosnak neveztek, a 16. század elején erődítmény épült. A vár rendkívül erős 
lehetett, Evlia Cselebi szerint három rétegű tömésfal vette körül, ezek között egy-egy 
mély árok húzódott. A négy sarkot ágyútornyok erősítették. Két kapuja volt, a Dunára 
néző  gyalogkapu  szolgált  a  vízhordásra.  A külváros  négyszögletű  volt,  egyszerű 
tömésfallal kerítve, előtte mély árok futott. A sarkokon tornyok voltak. Két kapuja volt, 
melyek helyét a városon áthaladó kereskedelmi út határozott meg. Ennek közelében 
évente  hatalmas  vásárt  tartanak,  melyre  öt-tízezer  ember  is  összegyűlt.  A város 
hatalmas területű lehetett, hiszen a temetőket is a városfalon belül helyezték el.376

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

EGER Heves V. 71.
Első említés: Első említés városként:

1067. Egur377 1145. civitas A-sium378

Védmű első említése: Védmű jellege:

- Püspökvár a tatárjárás után kőfallal erősítve379

16. szd-i palánk a város körül380

Eger  városának  falát  a  16.  század  közepén  építették  fel  tömésfalból.  Compagni 
1509-ben még csak a várról és a benne lévő lakónegyed kőfaláról számolt be,381 a 
külváros  palánklját  Evlia  Cselebi  Írta  le.  A városnak  ötszög  alakja  volt,  tizenkét 
toronnyal  és  öt  kapuval.  A palánk  külső  oldalán  árok  futott,  ezeken  a  kapuknál 
csapóhidakon lehetett átmenni.382

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

EPERJES Sáros IV. 20.
Első említés: Első említés városként:

1233.383 1324. civitas384

Védmű első említése: Védmű jellege:

1374.

Első említése 1233-ból maradt fenn. 1324-ben I. Károlytól a szabad bíróválasztás 
jogát nyerte el, aki a várost ekkor már civitasnak nevezi. 1347-ben vámmentességet, 
1374-ben a vászonkereskedésre Buda jogát, 1455-ben pedig országos vásártartási 
jogot kap. 1474-ben adója évi 500 aranyforint.
A város kőfalainak, tornyainak és árkainak kiépítését 1374-ben I. Lajos rendelte el, 
amihez Eperjes,  Sáros és Szeben egyévi adóját adta hozzájárulásul. Zsigmond a 
városnak 1404-ben 12 évi adóját engedi el az erődítés kijavítására, 1411-ben pedig 
ugyanerre a célra 2000 forint értékű sót ad. Mátyás 1459-ben 3 évre elengedte az 

376 Karácson 1904. 208-209.o.
377 Györffy III. 80.o.
378 Györffy III. 81.o.
379 Sugár 1991. 6-7.o., Kovács B. 1994. 179.o.
380 Szántó 1980. 31.o.
381 Stegena 1991. 19. ábra
382 Karácson 1908. 116.o.
383 Koszta 1994c. 188.o.
384 Csánki I. 285.o.
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adó és a harmincad megfizetését, 1472-ben pedig a megyét utasítja, hogy vegyen 
részt a város falainak javításában.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ERDŐD Valkó V. 87.
Első említés: Első említés városként:

1443. oppidum Erdewd385

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár:-
Palánk: 1509.386

Vár
Palánk a város körül

A vár  és a város a titeli  prépostságé volt.  A várost  körülvevő palánkot  1509-ben 
Compagni említi, Evlia Cselebi csak a várat említi.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ESZÉK Valkó - -
Első említés: Első említés városként:

1196.387 1353. oppidum Ezek388

Védmű első említése: Védmű jellege:

1472. Castellum Ezeek389 Vár
Külsővár
Palánk a külváros körül

Helyén Mursa néven már egy római város is állt, ez a 4. században pusztult el. A 
középkorban  a  város  melletti  réven  át  vezetett  a  legfontosabb  hadiút,  illetve  a 
jeruzsálemi zarándokút is. A 14. század eleji pápai tizedjegyzék adatai mezővárosi 
szintű településre utalnak. Az erődített városról Evlia Cselebi számol be:
„e helyhez közel van ez a hármas erős vár, melynél a belső vár, a középső vár és a  
külső város vára is igen erős falkerítéssel bír.  [...]  Külvárosa. A középső vár keleti  
kapuja  előtt,  a  főúton  egészen  déli  oldalon  lévő  Pánáir-kapuig  menve,  ezerszáz 
lépés  hosszú  külváros  van.  Vastag  fagerendákból  készült  egyszeres  palánkfallal  
övezett  erős  vár  ez.  Bástyái  vannak,  s  az  ágyúlyukak  sűrűn  következnek 
egymásután.  Két  kapu van rajta:  déli  oldalon  van a vásártéri  Pánáir-kapu,  keleti  
oldalon pedig a Vukovár-kapu. Nagy mellvádjei nincsenek; a Pánáir-kapu fölött csk  
tíz  sáhi  ágyú  van;  tüzérei  éjjel-nappal  készen  állnak.  A külváros  árka  időfolytán  
szeméttel és földdel telt meg, jelenleg tisztogatásra szorul.”390

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ESZTERGOM Esztergom IV. 21.
Első említés: Első említés városként:

385 Csánki II: 282.o.
386 Stegena 1991. 19. ábra
387 Takács 1994. 199.o.
388 Csánki II. 282.o.
389 Csánki II. 282.o.
390 Karácson 1904. 181-183.o.
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1138. Királyi v.: Strigonium391 
1239. Víziv.: territorio sub castro Str-ensi392

1147. Kir. v.: civitati Estrigun393

1397. Víziv.: Nova Civitate de Subcastro Str-
ensi394

Védmű első említése: Védmű jellege:

1202. Kir. v.: Lőrinc-kapu és sánc395

1242. Kir. v.: sánc és fatornyok396

1290. Kir. v.: kőfal397

1330.k. Víziv.: kőfal398

Fellegvár a Várhegyen
Erődítmény a Szent Tamás-hegyen
Palánkvár Kakatban (Párkányban)
Árok és sánc, majd egyszerű kőfal a Királyi 
város körül, 4 kapu, törökkori rondellák
Kőfal a Víziváros körül, 3 kapu, törökkori 
rondellák

A középkori Esztergom, melynek kiterjedése jóval nagyobb volt, mint a mai városé, 
tucatnyi település halmazából állt. [25. ábra] Közülük azonban fal csupán a Királyi 
várost  és  a  Vízivárost  védte.  A 16.  század  közepén  Esztergomban  öt  erődített 
objektum állt,  hiszen a Várhegyen lévő királyi-,  majd érseki  palota és a két fallal 
övezett város mellett a török két, beszédes nevű erődítményt is emelt: Tepedelent, 
vagyis Fejlyukasztót a Szent Tamás-hegyen és Dsigerdelent, azaz Májlyukasztót a 
Duna túlpartján, Párkány (akkori nevén Kakat) mellett.

Királyi város:
A Királyi város a szárazföldi és a vízi közlekedési utak metszéspontjában kialakult 
piac  mellett,  kelta  és  római  település-előzmények399 nyomán  jött  létre.  Bár  nem 
tekinthető alapított városnak,400 kialakulásában mégis döntő szerepe lehetett annak, 
hogy  Géza  fejedelem  Esztergomot  tette  meg  székhelyének.401 A középkorban  a 
Királyi város egyet jelentett magával Esztergommal. A várost és piacát az uralkodók 
számos  kiváltsággal  ruházták  fel,  árumegállító  joga  és  polgárainak  az  ország 
területén  élvezett  vámmentessége  emelendő  ki  ezek  közül.402 A  Várhegyen 
megtelepült  királyi  és  érseki  udvar  mellett  itt  működött  hosszú  ideig  az  ország 
egyetlen pénzverdéje403 és a pénzügyi igazgatás központja.404 
A  városban,  mely  a  13.  század  elejéig  homogén  királyi  birtok  volt,  a  királyi 
szolgálónépek mellett jelentős külföldi kereskedőréteg is élt. Ők voltak a  latinusok, 
391 Györffy Gy. II. 250.o.
392 Györffy Gy. II. 287.o.
393 Györffy Gy. II. 250.o.
394 Györffy Gy. II. 287.o.
395 Horváth I. 1979. 135.o.
396 Katona 1987. 180-181.o.
397 Horváth I. 1979. 133.o.
398 Horváth I. 1979. 114.o.
399 Molnár E. 1994. 143-154.o., Horváth I. 1979. 80.o.
400 Horváth I. 1978. 299.o.
401 Horváth I. 1978. 298., uő. 1979. 129.o. Györffy  Györffy Gy. 1983. 185.o., Kristó 1982. 964. Hogy 
hol helyezkedett el ez a fejedelmi központ, a rendelkezésre álló források ellentmondásossága miatt 
pontosan  nem  határozható  meg.  Általánosan  elfogadott  vélekedés  szerint  Géza  fejedelem  a 
Várhegyen építette fel palotáját, bár időről-időre felmerül annak lehetősége, hogy ez a palota az első 
időszakban  inkább  a  városban  lehetett.  Ezt  a  témát  egy  korábbi  tanulmányomban  részletesen 
ismertettem. Rabb 2004a. 
402 Minden a Dunán szállított, illetve Magyarországon átvitt árut először Esztergomban kellett eladásra 
felkínálni. Az itt beszedett vám a királyt, a felkínált áruk továbbértékesítése a helyi, zömmel távolsági 
kereskedelemmel foglalkozó kereskedőt gyarapította. Horváth 1979. 129.o.
403 Horváth 1978. 299.o.
404 Kálmán király rendelete értelmében a pénzben befolyt  adót minden évben Esztergomba kellett 
szállítani, s itt történt annak elosztása. Kálmán I. törvénykönyve, 79. közli: Bertényi 2000. 259.o. A 
városban  állt  a  kamaraispán palotája,  ahol  III.  Béla  oklevelet  bocsájtott  ki.  Horváth  1979.  152.o., 
Kristó-Makk 1981. 28.o.
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akik a távolsági kereskedelem révén tetemes vagyonra tettek szert, s ez idő tájt a 
város vezető rétegét tették ki.405  
A város fejlődése a 13. század során megrekedt. A királyi birtokok és jövedelmek 
egyházi  kézbe  jutása,406 az  egyre  nagyobb  hatalomra  szert  tevő  káptalan  hibás 
vámpolitikája, a tatárjárás pusztításának közvetlen és közvetett hatása,407 illetve a 
királyi  udvar  elköltözése408 megrendítette  a  város  gazdaságát.  Ugyancsak 
hátrányosan  érintette  mind  a  várost,  mind  a  helyi  kereskedőréteget  Buda 
megerősödése,  hiszen  piacának  vonzáskörzete  Esztergomra  is  kiterjedt.409 Ezen 
hátrányos  körülmények  együttes  hatását  az  érseki  központ  súlyának  és 
tevékenységének 14-15. századi fellendülése sem tudta ellensúlyozni.410

A Királyi város a 11-13. században több részből állt. Ezek a városrészek egy-egy 
templom köré települtek. [28. ábra] 
Az  északi  részen,  a  Szent  Lőrinc-templom,  illetve  a  Lőrinc-kapu  közelében  a 
káptalan városrésze terült el, mely jogilag is teljesen elkülönült a város többi részétől. 
A káptalan 13. századi térnyerése óta ehhez a városrészhez tartozott a város nagy 
piactere is. A piac északi oldalán állt a pénzverőkamara háza és az 1284-ben épített 
városháza,  a  déli  oldalon  sorakoztak  a  kereskedők  árucsarnokai.411 A  piactér 
közelében, a Szent Miklós-templom szomszédságában volt a latinusok negyede,412 a 
város déli felében pedig különféle mesteremberek (kovácsok, mészárosok, vargák, 
szabók, bőrművesek) éltek. 
A városban sűrűn sorakoztak a házak, ezek nagy része -különösen a tatárjárás előtt- 
fából készült,  de félig földbe mélyített  kunyhók és kőből épített  paloták is álltak a 
városban.413 A tatárjárás során elhamvadt  faházak helyét  a  14.  századtól  kezdve 
szinte  kivétel  nélkül  kőházak  vették  át,  ezek  közül  néhánynak  önálló  védőfala  is 
volt.414 
A városi  paloták  közül  a  Zenia  (Szennye-)  palotát  kell  kiemelni,  mely  szorosan 
kapcsolódott a királyi udvarhoz, hiszen eladásához még akkor is királyi jóváhagyásra 

405 Ezzel az összefoglaló névvel a belga, vallon, francia, olasz származású lakosokat illették. Horváth 
1979. 129.o.
406 Az esztergomi vámjövedelmek III. Béla és Imre király adományai révén a káptalan kezére jutottak. 
Ugyancsak Imre 1202. évi adományaként a korábban homogén királyi tulajdonban lévő Királyi város 
északi része a piactérrel együtt a káptalan birtokába került. Horváth 1979. 129.o.
407 A  tatárok  Esztergomot  teljesen  elpusztították.  Ennek  eseményeit  Rogerius  mester  siralmas 
énekéből ismerjük. Közli: Katona 1987. 180-181.o. Egyik közvetett hatásként -a tatárok visszatértétől 
való félelmében- IV.  Béla 1249-ben a Királyi  város maradék lakóit  feltelepítette a Várhegy északi 
felébe, ahonnan csak 1256 végén költözhettek vissza a városukba. Zolnay 1961a. 206.o.. A tatárjárás 
másik  közvetett hatás abban nyilvánult meg, hogy Kijev elpusztításával megszűnt a Regensburgot 
Kijevvel  összekötő  kereskedelmi  út,  mely  Esztergomon  haladt  át,  s  jelentékeny  bevételt  hozott 
korábban a városnak.
408 A királyi udvar elköltözésére 1256-ban került sor. Zolnay 1961a. 206.o., Csorba 1978. 19.o.
409 Csorba 1978. 20.o., Beluszky 1999. 31.o. Először Szűcs Jenő hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
magyar városok 50-60 km sugarú piackörzetének peremén az önálló kis piackörzetekkel rendelkező 
mezővárosok.  A Buda-Esztergom  távolság  éppen  60  km,  vagyis  Esztergom  volotaképpen  Buda 
„ráhordó, szétosztó” mezővárosává süllyedt. Szűcs 155. 92-111.o.
410 Itt elsősorban Telegdi Csanád (1330-1349), Széchy Dénes (1440-1465) és Vitéz János (1465-1472) 
érseksége említendő, különösen a nevükhöz köthető építési tevékenység miatt.
411 Maga a városháza is, mely a polgárok önrendelkezésének és erejének jelképe, a káptalan földjén 
állt!
412 Dercsényi-Zolnay 1956. 15.o. Ezzel  szemben Horváth István a latin városrészt a Szent Miklós-
templomtól délre teszi. Horváth I. 1979. 142-143.o.
413 Horváth I. 151.o.
414 Ilyen volt Kis Miklós „kőfallal körülvett nagy háza”, melyről 1548-ban Pór Mihály emlékezett meg. 
Détshy 1983. 411.o.
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volt szükség, amikor az udvar már Budán székelt.415 Ez az épület talán azonos azzal 
a palotával, ahol III. Béla -egy tölgyfa alatt ülve- bocsátott ki oklevelet.416 Az udvar 
időről-időre  felbukkanó  kötődése  ehhez  a  városbeli  épülethez  akár  azzal  is 
magyarázható, hogy egykor talán királyi tulajdonban lehetett.417 

A Királyi várost saját és piaca védelmére már a 10. század végén árokkal és sánccal 
vette körül magát. A szabálytalan városalaprajzot körülvevő védmű nyomvonalát a 
piac igényei határozták meg. Mivel itt szárazföldi és vízi utak találkoztak egymással, 
a természetes eredetű, a környező hegyekből lefolyó vizek által kivájt árkokat úgy 
bővítették ki, hogy az általuk védett terület a főutat és a kikötő melletti halpiacot is 
magába foglalja.418 Ezáltal a város védelmi rendszerébe befoglalták a Kis Dunát is. 
Az árok belső oldalán a kitermelt földből töltést emeltek. A sáncot két helyen kapu 
szakította meg. Ezek helyét a városon áthaladó főút határozta meg, mely nagyjából a 
mai Kossuth Lajos utca vonalában haladt. Ennek déli végében állt a Budai-, északi 
végén pedig a Lőrinc-kapu. Mivel a sánc előtt húzódott az árok, a kapuknál hidat 
építettek. A város kapuinak első említése még a 10. század legvégéről való, amikor a 
felnégyelt Koppány testének egy darabját Esztergom kapujára szögezik ki.419 

A tatárok 1241-42 telén a várost teljesen elpusztították, lakosságát kiirtották. Erről a 
fájdalmas eseményről Rogerius mester számolt be siralmas krónikájában: A tatárok 
Esztergomtól  „…kissé  távolabb  telepedtek  le,  és  vagy  harminc  ostromgépek 
készítettek.  Az  esztergomiak  aközben  árkokkal  falakkal  és  fatornyokkal 
megerősítették városukat.[…] A tatárok körülvették a várost, és a foglyok, akik velük 
voltak,  annyi  rőzsenyalábot  hordtak  oda,  hogy  a  város  egyik  oldalán  a 
rőzsenyalábokból  a  védőárok  szélére  együttesen  és  egyszerre  egy  magas  falat  
szerkesztettek és a fal mögött azonnal felállították a mondott harminc ostromgépet,  
úgyhogy a városra és fatornyokra éjjel-nappal lődözték a köveket.[…] Amikor pedig a 
tatárok a faerődítményeket lerombolták, földdel telt zsákokat hajítottak a gépekkel az  
árkok feltöltésére.[…] A magyarok és a vallonok […]  mikor észrevették, hogy nem 
tudják tartani magukat, az alsóvárost meg a faházakat, melyekből sok volt, felégették  
egészen a város kőpalotáiig. [Ezután] a palotákba húzódtak vissza. […] De a tatárok 
[…]  körülzárták a várost fapalánkokkal, hogy aki menekülni próbál, a kard torkába 
jusson. És ezután hozzákezdtek a paloták ostromához. Ezeknek gyors elfoglalása 
után […] az egész városban talán ha tizenöten voltak, akiket nem öltek le.”420

E leírás szerint a Királyi várost, melyekben a sűrűn épített faházak domináltak, de 
kőből épült palotáik is voltak, árok és sánc védte, melyet palánkkal erősítettek meg. A 
védelem  fokozása  érdekében  további  falakat  és  fatornyokat  építettek.  A tatárok 
ezeket  az  árkokat  rőzsekévékkel  betöltötték,  s  szüntelen  nyilazással 
megakadályozták, hogy a védők az árkokat újramélyítsék. A falakat és a városbeli 
palotákat szüntelen kőzáporral bombázták.
Ez az ostrom volt az első, mely rámutatott a Királyi város kiszolgáltatottságára, mely 
elhelyezkedéséből fakadt. Noha a város közelében állt a Várhegy, a város mégsem 

415 Pleidell Ambrus feltevését közli: Dercsényi-Zolnay 1956. 12.o. 
416 Kristó-Makk 1981. 28.o. Horváth István szerint ez a palota, melyet a Széchenyi tér 22. számú ház 
helyén vélt megtalálni, valójában a kamaraispán palotája lehetett. Horváth I. 1979. 152.o.

417 Ennek lehetőségét már Bél Mátyás, illetve később Zolnay László sem zárta ki. Dercsényi-Zolnay 
1956. 10.o.
418 Horváth 1979. 133.o.
419 Horváth I. 1979. 129.o.
420 Katona 1987. 180-181.o.
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ennek közelében, hanem viszonylag nagy távolságra települt meg, és saját védőfala 
sem  kapcsolódott  a  Várhegy  védelmi  rendszerébe.  E  tekintetben  egyedülálló  a 
középkori magyar városok között.421 Ezáltal a tatárok körbe tudták zárni, palánkokkal 
teljesen elszigetelték a külvilágtól, s a vár védői csupán tétlen szemlélői lehettek a 
város pusztulásának. 

A Királyi város kőfalainak építésére vonatkozó első adatok a tatárjárás után, 1290-
1296-ból  maradtak  fenn.422 Későbbi  ábrázolások  a  város  falait  pártázatosnak 
mutatják. Feltehető, hogy a Kis Duna felöli  oldalon ekkor sem épült kőfal, csupán 
sánc, illetve palánk, mint ahogy azt a török háborúk idején készített ábrázolások is 
mutatják  [.  ábra]  A középkori  város  falát  négy  kapu  tagolta,  melyet  kaputornyok 
védtek. A nagyjából észak-déli tengelyű főutca két végében állt a város két főkapuja: 
a déli oldalon a Budai-, az északin pedig a Lőrinc-kapu. Utóbbit már egy 1202. évi 
oklevél is említi,  az előtte húzódó városárokkal és a rajta átívelő híddal együtt.  A 
harmadik  kapu  a  Kis  Duna felé  nyílt,  a  Halpiacnál,  ezt  Dunai-kapunak  hívták,  a 
negyedik,  a  Szent  Pál-kapu  a  déli  falon,  a  Budai-kapu  és  a  Kis  Duna  közötti 
szakaszon állt. A falak előtt árok futott, melyet a kapuk előtt hidak íveltek át.

A Királyi várost 1526-ban és 1528-ban a törökök, 1532-ben Lodovico Gritti magyar 
csapatai,  1543. évi  török ostrom előtt  pedig a várvédők gyújtották fel.  Ennek oka 
védhetetlenségében keresendő. A városnak a Kis Duna felől csak palánkja volt, ami 
a sziget felől indított támadással szemben nem volt képes megvédeni. A város ismét 
az elhelyezkedésének köszönhette vesztét. Mivel nem volt része a várhegy védelmi 
rendszerének, tartósan megtartani nem lehetett, feladása esetén viszont a támadók 
kiváló  rejtekhelyet  és  védett  ágyúállásokat  találhattak  volna  benne.  Ráadásul  a 
felvonuló hadak útjában állt, ezért vagy még a védelemre történő felkészülés során, 
vagy a felvonuláskor valamelyik fél biztosan felgyújtotta. 
A város 1543-ban török kézre került, az ostrom után helyreállított épületekbe törökök 
és rácok költöztek, ezért a várost a továbbiakban Rácvárosnak nevezték. A felújítás a 
városfalakat is érintette. Az 1594-95. évi ostromokat ábrázoló metszetek tanúsága 
szerint a pártázatos kőfal elé a törökök vastag tömésfalat építettek. Ez a falszerkezet 
valójában a fal előtt futó karóközös sövényfalból és a mögé töltött földből állt. A falak 
elé  fél-,  illetve  háromnegyed  kör  alaprajzú  rondellákat  építettek.  Ezekről  csupán 
annyit  lehet  tudni,  amennyit  a  csataképek  megörökítettek,  ugyanis  maradványaik 
eddig nem kerültek elő.423 
A Királyi város ismételt elpusztítása a keresztény sereg 1594-95. évi ostromai során 
került sor, melynek eredményét Georg Houfnagel metszete hűen ábrázolta. [30-31. 
ábra]  A romos falak és a két  fő  kaputorony kivételével  gyakorlatilag nem maradt 
felismerhető épület a városban. 
A város 18. századi visszatelepülése során új település alakult ki a régi romjain. Ezt 
szó szerint kell érteni, mert a város legtöbb részén a középkori és az újkori terepszint 
között 3-4, helyenként 4-5 méteres törmelékréteg húzódik.424 Emiatt az új városnak 
az utcarendje is némileg eltért a középkoritól. Egyedül a két (a Lőrinc- és a Budai-) 
kapu maradt fenn, amelyek elhelyezkedése meghatározta az új főutca nyomvonalát, 
mely ennek következtében nagyjából a középkori vonalát követi. A kapukat végül is a 
18-19. században bontják le.425

421 Csorba 1978. 15.o.
422 Horváth I.1979. 133.o.
423 Horváth I.1979. 136-137.o.
424 Horváth I. 1978. 307.o.
425 A Lőrinc-kapu 1770-ben a Budai-kapu 1824-ben még fenállt. Horváth I. 1979. 135.o.
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A Víziváros:
A Víziváros lakói -szemben a Királyi város polgáraival- jobbágyi alávetésben éltek. A 
város birtokosa az esztergomi érsek volt, aki 1239-ben kapott IV. Bélától engedélyt 
és kiváltságokat  város  alapítására,  népei  és egyháza védelmére.426 E kis  méretű 
település  a  Várhegy  és  a  Nagy  Duna  közé  ékelődött  be.  Sorsa  már  alapítását 
követően  szerencsétlenül  alakult,  hiszen  három évvel  a  kiváltságokat  is  biztosító 
oklevél kiállítása után elpusztították a tatárok. 

A Víziváros  első,  védelmi  célokat  is  szolgáló  építménye  a  Verpech  nevű  érseki 
vízitorny  volt,  ennek  első  említése  még  a  város  alapításának  évéből,  1239-ből 
maradt fenn.427 Ez egyben gyalogkapuként is szolgált. Mivel nehezen képzelhető el 
egy torony a hozzá kapcsolódó védőfalak nélkül, feltételezhető, hogy a Vízivárosnak 
is volt legalább egy sánca már a tatárjárás előtt is. Erről a toronyról megemlékezik 
Oláh Miklós is, aki szerint: „A vár lábánál a Duna-part szélén igen erős torony áll, ezt  
a víz őrzése miatt Vízinek nevezik, benne a hőforrások olyan erővel törnek fel, hogy 
malmot hajtanak.”428

A város körül pedig Telegdi Csanád érsek (1330-1340) emeltet kőfalat:  „…a várhoz 
csatlakozó várost biztonságossá és erőssé építette,  vaskos falakkal és igen erős  
tornyokkal  erősítette.”429  Ennek  a  védőfalnak  dunaparti  vonala  jórészt  teljes 
magasságában ma is áll. A korabeli és a mai állapot között abban található meg a 
különbség, hogy akkoriban a Duna medre közvetlenül a falak előtt húzódott -erről 
számolt  be  az  imént  Oláh  Miklós  is-  a  mai  nagy  kiterjedésű  park  csak  a  20. 
században jött létre.

A ma is látható, illetve feltárásokból ismert többi védmű már a török-kor emléke. Ezek 
bemutatását bízzuk Evlia Cselebire, aki 1663 nyarán járt Esztergomban: „Az alsó vár 
a  felső  várnak  nyugoti  szélén,  a  Duna  partján,  északnak  elnyúlva  a  felső  várat  
körülfogja,  és  a  felső  várnak sziklája  e  várost  keblére  veszi.  A város  virágzó és 
díszes lévén, egy arasznyi földje nincs üresen. A Duna partján lévóő fala alacsony,  
erős kerítés. Nagyon erős és széles védőfala van. […]  Ezen falon kívül, a Duna 
partján, a fal tövében, teljes hatszáz lépés hosszúságban egy sorompó és egyszerű  
palánka-fal  is  van.  […]  E  sorompó  a  vár  falát  védelmezi.  Háború  idején  ha  az 
ellenség hajón jön, a hitharcosok ezen sorompók mögé menve harcolnak. A Duna 
partja és a város főútja között a vár falával egyetlen ház sem érintkezik. Itt csak az  
őröknek szobácskái vannak. Hévíz várától szintén a várfalakon kívül, a Budai kapuig  
menve  erős  kőfal  van,  mely  összesen  négyszáz  lépés.  […]  Három kapuja  van: 
először a keletre néző Budai kapu, mely kettős, erős vaskapu. […] Az Iszkele-kapu 
egyszeres,  csupán  gerendákból  készült  erős  kapu.  A Duna  partjára,  a  kikötőbe 
vezető nagy forgalmú kapu.  […]  Ez alsó nagy külvárosnak egyik  kapuja még az 
Özicseli Hádsi Ibrahim dzsámija alatt lévő Kis kapu (Kücsük kapu), mely nyugot felé  
a Dunára nyílik.  E kapun kívül nincsenek a városnak házai,  a kapun belül  pedig 
felfelé a belső várba kerekkel vizet felhajtó gépezetnek a háza van.”430

Evlia Cselebi  leírásából  megtudjuk,  hogy a Víziváros –melyről  később megjegyzi, 
hogy  „a  hitetlenek  idejében  Érsekváros  néven  egy  nagy  város  volt”-  Duna  felőli 
426 Horváth I.1979. 113.o. Kiváltságainak legfőbb korlátja az volt, hogy nem sérthették a Királyi város 
által élvezett jogokat.
427 Horváth I. 1979. 115.o.
428 Oláh 1985. 36.o.
429 Horváth 1979. 113.o.
430 Karácson 1904. 275-276.o.
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kőfalát kívülről egy palánk erősítette meg, mely karóközös fonat lehetett, hiszen „…
összes karói a Dunába levert tölgy- és cserfa karók…”. Az ily módon megerősített 
falat három kapu szakította meg: a  Budai-, az Iszkele- (Révkapu) és a Kis kapu (a 
Verpech-torony  gyalogkapuja).  Ezek  a  Verpech-torony  kivételével,  török-koriak, 
először az 1594-1595. évi ostromot ábrázoló metszteken tűnnek fel. A Cselebi által 
említett  sorompó,  valójában  a  Budai-kapu  előtt  épített  külső  kapu  volt,  ezt 
Postakapunak is nevezik.431 Hévíz vára eredetileg egy tizenötszögű alaprajzú torony 
volt,  melyet  a  Víziváros  körítőfalába  és  az  abból  kinyúló  sarokrondellához  egy 
nyakfal kapcsolta.432 
A  Víziváros  belekapcsolódott  a  Várhegy  védelmi  rendszerébe,  gyakorlatilag 
elővárként  funkcionált.  A  Verpech-torony  rejtette  magában  a  Várhegyet  ellátó 
vízművet,  melynek működése a vár  védelmének záloga volt.  Nem véletlen,  hogy 
ostromok  idején  ezt  a  vízművet  igyekeztek  először  elfoglalni,  hiszen  elégséges 
mennyiségű ivóvíz nélkül a vár nem volt hosszú ideig tartható. 
Ezen okok miatt a Víziváros az ostromok pusztításának gyakori áldozatává vált. Míg 
a Királyi várost azért pusztították el, mert védhetetlenül, a vártól távol, az ostromlók 
felvonulásának útjában állt, addig a Víziváros azért szenvedte meg az ostromokat, 
mert a Várhegy védelmi rendszerének része volt.433

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ÉRSEKÚJVÁR Nyitra - -
Első említés: Első említés városként:

1256. Wyuvar434 1256.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1274. Vár
Árok és palánk a külváros körül

Határvár és ispánsági központ az Árpád-kor első felében. I. László király alighanem 
az itt lévő királyi udvarházban halt meg 1095. nyarán. 1274-ben várnagya a várat 
sikerrel védelmezi a betörő csehekkel szemben. 1256-ban mezővárosként említik.435

A vár és az erődített külváros leírását Evlia Cselebi adta meg:
„A vár árkába menő Nyitra folyó partja mentében teljes ötezer lépés kerületű nagy 
külváros  ez.  Az  árkát  megásván,  néhány  nap  alatt  fagerendákból  egy  palánka  
kerítésű erős várat készítettek, mely öt év alatt is alig elkészíthető gondos építkezés 
volt. Benne azonban még csak ötszáz nádas ház épült; az utczái mind sakktábla 
alakban vannak elrendezve, két helyére deszkakaput állítottak.”436

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

FÜLEK Nógrád - -
Első említés: Első említés városként:

1242. castris de Philek437 1423. oppidum Fylek438

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1242. Vár

431 Horváth I. 1979. 117.o.
432 Molnár J. 1967. 86.o.
433 Csorba 1978. 82-85.o.
434 Györffy Gy. IV. 481.o.
435 Györffy Gy. IV. 481.o.
436 Karácson 1904. 373-374.o.
437 Györffy Gy. IV. 241.o.
438 Csánki I. 92.o.
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Palánk az alsóváros körül

Egyike  azon  váraknak,  amely  a  tatároknak  ellenállt.  Feltehetően  a  Kácsics 
nemzetség építtette, később Egyed tárnokmesteré, majd Csák Mátéé lett. 1320-tól 
királyi  vár,  1485-től  zálogként  a  Perényiek  kezébe  kerül.  Az  először  1423-ban 
mezővárosnak nevezett település birtokosai a váréval azonosak voltak.439 A palánkkal 
körülvett város erődítését Evlia Cselebi írta le:
„A belső város sziklahegyeinek keleti oldalán, a kősziklák tövében, széles síkon 700 
kisebb-nagyobb  téglaépítkezésű  ház  van.  Fele  részébe  az  iszlám  sereg,  másik  
felébe pedig a  Hatvan várhoz tartozó hitetlen martalóczok mentek. E külvárosnak is  
mély árka, húsz deszkatornya, három kapuja és tíz temploma s 200 üres boltja van.  
Árkain sorompók vannak.”440

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

GALGÓC Nyitra - -
Első említés: Első említés városként:

1113.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1113. castellani Golgocienses441 Vár
Kőfal a város körül

Határvár  és  ispánsági  központ,  később  királyi,  illetve  királynéi  birtok,  a  Nyitra-
Nagyszombat  útvonalat  ellenőrizte.  Az  elpusztult  ispánsági  vár  helyén 1349-1367 
között Újlaki Kont Miklós emel várat, aki I. Lajos királytól a település birtokjogát is 
megkapta.442 A város körüli kőfalról 1509-ben Compagni számolt be.443

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

GYŐR Győr V. 47.
Első említés: Első említés városként:

997. Jaurinum444 1271.
Védmű első említése: Védmű jellege:

997k. Püspökvár 3 ütemben kibővítve
Várostorony
Kőfal a külváros körül, 5 félköríves és 6 
sokszögű bástya, 2 kapu (Duna-, és Déli-kapu).
16-17. századi erőd

A Mosoni-Duna és a Rába összefolyásánál épült fontos középkori központ. A mai 
Káptalan-domb  területén  már  a  római  időkben  volt  település,  egész  pontosan 
Arrabona katonai tábora. A terület avar kori jellegzetességeire utaló jelek a Téglavető 
dűlőben  feltárt  temetőből  kerültek  elő.  Karoling-uralom  nyoma  nem  ismeretes. 
Honfoglalás kori köznépi sírok a magyar középrétegről tanúskodnak.

A Káptalan-dombon  a  10.  században  kialakult  település  kivette  a  részét  a  dunai 
kereskedelemből.
A  vár  keletkezésének  idejére  az  alábbi  adatok  utalnak:  a  Káptalan-dombon, 
feltehetően Géza fejedelemsége alatt  készült földbe mélyülő magtár volt az alapja 
439 Engel-Feld 1994b. 228.o.
440 Karácson 1908. 125.o.
441 Györffy Gy. IV. 383.o.
442 Feld-Sebők 1994. 229.o.
443 Stegena 1991. 19. ábra
444 Györffy II. 589.o.
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az  ispáni  várnak,  amelyet  I.  István  idején  gerendavázas  sánccal  megerősítettek; 
1009-ben  Győrben  keltezte  a  király  a  pécsi  püspökség  alapítólevelét;  valamint 
krónikák tanúsága szerint Győr vára volt a négy vár egyike, melynek kapujára 997-
ben a felnégyelt Koppány testét közszemlére kitették. 
A vár központjában lévő székesegyház mai állapotában a legkorábban épült falai a 
13. századból származnak, ettől délre viszont előkerültek a 12. századi falak alatt 
korábbi templom maradványai is.
A  Váralján  falusias  település  volt,  Szent  István  első  vértanúról  elnevezett 
plébániatemplommal. A budai út mentén hosszú településsor épült, amelyek a 13. 
századtól fejlődtek várossá, megépítették a mai Széchenyi téren a piacteret. 1271-
ben városjogot kaptak.445 [35-38. ábra]
Evlia Cselebi a következőket jegyzi le Győr váráról 1664-1666 között: „[...] Ferdinánd 
király e várat nem palánkává, hanem erős építkezésű szép várrá tette, úgy, hogy azt  
nyelv le nem írhatja. [...] E vár nyugati részén, az árkon túl az említett folyók között  
egy  sziget  gyanánt  álló  külváros  van.  Nagy  magyar  külváros  ez,  melynek 
hosszúsága  kétszáz  lépés.  Kétezer  alacsonyabb-magasabb,  fából  épült,  
deszkazsindelyes háza van.”446 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

GYULAFEHÉRVÁR Erdélyi Fehér - -
Első említés: Első említés városként:

1081. Francone Bellegradiensis447 1083e. 
Védmű első említése: Védmű jellege:

Püspökvár
Szabályos négyzet alaprajzú kőfal a város körül, 
3 saroikbástya, 1 közbenső bástya, 2 kapu

A Maros és az Ompoly találkozásánál lévő fennsíkon épült Gyulafehérvár. Története 
évezredekkel  ezelőtt  kezdődött.  Ásatások  során az  i.e.  2-1.  századból  származó 
földvár  nyomaira bukkantak.  A római korban  castrum  épült  ezen a területen.  [39. 
ábra]
A várról  már az Árpádok korából vannak adatok, 1003-ban István a hűtlenné vált 
Gyula ellen indult, de Gyula megadta magát, István elvette birtokait, Gyulafehérvár 
az erdélyi püspökség központja lett. Az ispáni vár négyszögletes alaprajzzal épült, 
melynek formáját  a  római  castrum helyenként  máig  megmaradt  fehér  kváderfalai 
határozták meg.448 A római falakon belül az Árpád-korban sáncok is álltak.  Az első 
okleveles említés Gyulafehérvár váráról 1232-ben II. Endre adománylevele. 

A tatárok  1241-ben  elfoglalták  Gyulafehérvárat,  a  várost  elpusztították,  1242-ben 
Rogerius nagyváradi kanonok „ott csak a megöltek csontjait, a paloták ledöntött falait  
találta.”449

1246-ban  IV.  Béla  a  gyulafehérvári  népesség  növelése  érdekében  királyi 
felmentéseket adott a betelepülőknek, kivette őket a vajda és a bírák joghatósága 
alól,  az uradalmi bírónak rendelte alá,  és még a királyhoz történő fellebbezést  is 
engedélyezte. 1277-ben szász fegyveresek égették fel a várost, a székesegyházat 
pedig az oda menekült mintegy kétezer városlakóval felgyújtották. Kárpótlásul  IV. 

445 Tomka 1994a. 244.o.
446 Karácson 1908. 142.o.
447 Györffy Gy. II. 144.o.
448 Benkő 1994g. 246.o.
449 Kiss G. 1990. 160.o.
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László a püspöknek adta a városban lévő, akkor lakatlan királyi  földet.450 A város 
újjáépítése  1287-1291  között  folyt.  1291-ben II.  Endre  országgyűlést  tartott  itt.  A 
pusztításokat  mindezek  ellenére  nem tudta  kiheverni  a  város.  A telkek  többsége 
üresen állt, ezért a püspök 1354-ben elrendelte, hogy házakat építsenek, különben a 
be nem épített területeket magának foglalja le.
A kőfallal kerített várost 1509-ben Compagni említi.451

Evlia Cselebi Erdel Belgradi (Erdély Belgrádja) névvel illette Gyulafehérvárt. Váráról 
1661-ben  az  alábbi  feljegyzést  készítette:  „Vára  a  Maros  folyó  partján  egy  nagy 
síkságon fekszik, négyszög alakú erős vár. Öt téglaépítkezésű bástyája van, mint  
Várad  várának;  két  kapuja  közül  az  egyik  keletre,  a  másik  nyugotra  néz.  A vár 
belsejét sakktábla festésű főutak s oly művészi templomok díszítik, hogy azt leírni  
nem lehet.”452

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

HAGYMÁS Valkó VI. 96.
Első említés: Első említés városként:

1273. 1469. oppidum Haghmas453

Védmű első említése: Védmű jellege:

Palánk a város körül

A 15. század közepétől mezőváros, magánbirtokosok tulajdonában. A várost övező 
palánkról Compagni tudósít.454

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

HATVAN Heves - -
Első említés: Első említés városként:

1235e. 1406. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Palánk a külváros körül

Mohács  után  a  vármegye  Hatvan  városát  palánkkal  vette  körül.  Ezt  1544-ben  a 
törökök  elfoglalták  és  tovább  erősítették,  keleti  és  déli  oldalán  vizesárkokat 
létesítettek.  1584-ben Balassi  Bálint  vezetésével  az  egri  várőrség  megtámadta  a 
várat, de csak a külvárost tudták elpusztítani. Ezt a törökök 1593-ig szintén palánkkal 
vették körül. 1686-ban mind a városok, mind a palánkok teljesen leégtek. 1703-ban 
Rákóczy foglalta el, aki ismét megépítette a palánkot. 1709-ben újra felégették, ekkor 
a város teljesen elnéptelenedett. [40. ábra]

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KAPOSVÁR Somogy - -
Első említés: Első említés városként:

1403. -
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1403. castrum Rwpulwywar Vár
Palánk a külváros körül

450 Györffy Gy. II. 157.o.
451 Stegena 1991. 19.ábra
452 Karácson 1904. 76.o.
453 Csánki II. 283.o.
454 Stegena 1991. 19.ábra
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Csánki csak várként közli,455 a külváros erődítéséről Evlia Cselebi számol be:
„Külvárosa.  Egy  tágas  síkon  a  Kapos  folyó  mocsarai  közé  épült  hosszúkás  
négyszögű külváros. Palánkfalának szélességét teljes ötven lépésnek találtam. Ez 
iszkenderi [nagy sándori, a hatalom és erő jelképe] vár minden oldalán nagy bástyák 
és minden szöglet könyökénél lőrések vannak. Ezt a várat hét király ostromolta, de 
nem tudták elfoglalni s megtörve, vesztesen távoztak. Kapui előtt az árok fölött levő  
hídjai csigákon járnak.”456 [41. ábra]

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KAROM Szerém - -
Első említés: Első említés városként:

1308. 1477. oppidum Karom457

Védmű első említése: Védmű jellege:

Palánk a város körül

A magánbirtokosok kezén lévő város palánkját Karlofdsa néven Evlia Cselebi írta le:
„Nagyon erős vár volt; jelenleg itt-ott megrongálódott, düledező palánka állapotban 
van. […] Három keresztény városrésze van; házai szépek és a Dunára néznek.”458

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KASSA Abaúj II. 6.
Első említés: Első említés városként:

1230. 1291. cives de Kassa459

Védmű első említése: Védmű jellege:

1300k. Kőfal a város körül, körülötte árok, 14 szögletes 
torony, 3 félköríves bástya, 2 kapu
Palánk a külváros körül

A középkori Magyarország egyik legfontosabb kereskedővárosa, mely gazdagságát 
elsősorban  a  Lengyelországgal  folytatott  kereskedelemnek  köszönhette.  A nyolc 
tárnoki  város  egyike  volt.  Első  okleveles  említése  -egy  birtokügyben-  1230-ból 
maradt fenn.460 A tatárjárás után német (szász) telepesek költöztek ide, akik jelentős 
kedvezményeket  kaptak.  A  város  jelentős  fejlődésnek  indult  ekkor,  amit 
kiváltságainak rohamos bővülése is  jelez:  adófizetési  kedvezményben részesültek 
(1262-ben említik először bíróját és esküdtjeit):
1261. felmentést  kapnak a katonáskodás és a várispán joghatósága 

alól, cserébe a királynak évente fél fertó aranyat fizetnek,
1290. az  egri  püspök  a  város  plébánosát  felmenti  a  főeseperes 

hatásköre  alól,  a  plébános  megkapta  Kassa  dézsmáját,  aki  ennek 
fejében a káptalannak évi 15 budai márkát fizet,

1300 k. városfal építésének engedélye (ekkorra már álltak a falak),
1319. vámmentesség az ország északkeleti részében,
1321. felmentés a pénzbeváltási kötelezettség alól,
1342. igazságszolgáltatási  kedvezmény  megerősítése,  fellebbezési 

fórum: a tárnokmester,
1347. Budai jog,
455 Csánki II. 573-574.o.
456 Karácson 1908. 34.o.
457 Csánki II. 235.o.
458 Karácson 1908. 101.o.
459 Györffy Gy. I. 102.o.
460 Györffy Gy. I. 105.o.
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1347. a plébánia kegyúri jogainak megszerzése,
1347. országos vásár tartásának joga,
1361. árumegállító jog,
1369. címer használatának joga,
1404. mentesség a harmincad fizetése alól,
1462. pénzverés joga.

A  város  első  számú  tisztségviselője  a  bíró  volt,  aki  a  12  tanácstaggal  együtt 
irányította a várost. Jelentősebb ügyekben kikérték a 100 szenátorból álló  község, 
véleményét. A tanács és a község együttesét Fekete községnek nevezték.461 [42-45. 
ábra]

A város falai, mint az iménti listán látjuk, már 1300 körül állhatott.462 Mindenesetre 
1312-ben,  amikor  Amadé  fiai  ostrom alá  vették  a  várost,  a  falak  kitartottak.463 A 
falakat bástyák tagolták melyeket a céhek védelmeztek. Az alsó kaputól nyugatra a 
szíjgyártók,  pajzsgyártók,  bodnárok,  ötvösök,  mészárosok  bástyája,  keletre  a 
takácsok, kovácsok, kocsigyártók, szűcsök, tímárok, borbélyok, szabók, fazekasok, 
vargák, rézművesek, csiszárok és az asztalosok bástyája állott.464 Egyetlen torony 
neve lógott csak ki a sorból: ezt Csonka-toronynak nevezték. 
1556. április 13-án este Seyczlich Mátyás városi jegyző háza kigyulladt, s a tűzvész 
elhamvasztotta  a  város  nagy  részét.  Leégett  a  Szt.  Erzsébet-templom,  a  Szt. 
Mihálky-kápolna, a domonkosok és a ferencesek temploma, az iskola, a városháza, 
több  utca  és  a  bástyák  egy  része  is.  A tűzvész  pusztítását  összesen  128  ház 
vészelte át sértetlenül. E csapás enyhítése céljából Ferdinánd király 8 évre elengedte 
a királyt megillető adó megfizetését. 
A leégett bástyák újjáélpítése 1556-1558 között történt. Ennek költségeihez Lőcse, 
Bártfa, Eperjes és Kisszeben városok és Sáros vármegye is hozzájárult.465

Kassa  kőfalát,  illetve  erődítéseit  1509-ben  Compagni,  1664-ben  Evlia  Cselebi  is 
említi.466 Utóbbi ezt írja:
„Vára  a  Kassa-hegy  szélén  négyszögalakú,  kőkerítésű,  erős  vár  s  hegyszélen  
fekszik, mint Eger vára. Ez a Kassa azonban Egernek háromszorosa; nagy bástyái  
vannak s a hegy felől olyan az árka, mint a mély kút; nyolcz új, erős kapuja van.  
Köröskörül kettős várfala s a váron kívül erős bástyái vannak, báljemez ágyúkkal úgy  
meg van rakva, hogy a tüskésborzhoz hasonlít  s különféle ördögségekkel  ellátott  
erős és híres vár ez.  A várban négyezer kőépületű palota s más ház van.  [...]  A 
kapuk  közei  telides-teli  vannak  hadifelszereléssel  s  az  őrök  nincsenek 
szabadságolva, mert a vár lakossága a lengyelektől és csehektől nagyon fél.
Külvárosa.  Kívül  a  váron,  déli  oldalon  keletre  nézőleg,  egymás  mellett  álló  
magasabb-alacsonyabb házakkal messze ellátszó szép, nagy külvárosa van. Ez is  
négyszögalakú, egyszerű vár, de árka nagyon mély. Ez a város olyan nagy, hogy  
csak két óra alatt  lehet  megkerülni.  A kereszténységben ilyen keletre néző város 
több nincs.”467

461 MVM 1. 94.o.
462 Marosi-Petrovics 1994a. 333.o.
463 Györffy Gy. I. 108.o.
464 MVM 1. 40.o.
465 MVM 1. 52.o.
466 Stegena 1991. 19.ábra
467 Karácson 1904. 103.o.
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Kassa erődítései 1793-ban is álltak, hiszen Teleki Domokos, aki Kassát az ország 
egyik legszebb városának nevezi, megjegyzésre érdemesnek tartja, hogy „a  város 
be vagyon kerítve kettős kőfalakkal.”468

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KECSKEMÉT Pest - -
Első említés: Első említés városként:

1353. possessio K.469 1423. oppidum nostrum470

Védmű első említése: Védmű jellege:

1564e. templomkerítés471

1591e. kapuk
Kőfallal kerített templom (2)
Árok és sánc a város körül, 5 kapu

Kecskemét  10-11.  századi  állapotáról  hallgatnak  a  források,  azt  is  csupán 
valószínűsíteni lehet, hogy a város környéke -Nagykőröshöz hasonlóan- a Bár-Kalán 
nemzetség birtokai közé tartozott.  Neve minden bizonnyal onnan származik, a hogy 
e vidék korábban kecskelegelő -kecskejárás, azaz kecskemét- lehetett.472

A város mai  területén haladt  át  az az országos jelentőségű útvonal,  mely Pestet 
Szegeddel  kötötte  össze.  Ezen  szállították  az  ország  belseje  felé  a  Szegeden 
lerakatban elosztott sót, mely oda a Maros mentén érkezett az erdélyi bányákból. 
Kecskemét éppen a Pest és Szeged közti távolság felezőpontján helyezkedik el, így 
erős a gyanú, hogy kezdettől fogva afféle pihenőként használhatták az úton járók.473 

Határában  több  egykori  falu  (Juhászegyház,  Koldusegyház,  Hetényegyház, 
Törökegyház,  Ballóság)  emléke  őrződött  meg  dűlőnevek  formájában.474 Ezeket  a 
falvakat  minden  bizonnyal  a  tatárok  pusztították  el,  s  egybekapcsolt  határukon 
-többek között a sóút által nyújtott gazdasági előnyöket kihasználva-  emelkedett ki 
Kecskemét. Erre feltételezhetően még a 13. század második felében sor kerülhetett. 
Első  okleveles  említése  1353-ban  még  falunak  mondja,475 1358-ban  azonban 
Erzsébet  királyné  már  mezővárosnak  nevezi.  Ekkoriban  e  terület  -Ceglédhez  és 
Kőröshöz  hasonlóan-  a  királyné  birtokai  közé  tartozott.  Később  átkerült  a  király 
birtokába,  hiszen  1423-ban  Zsigmond  király  „oppidum  nostrumnak”,  azaz  saját 
mezővárosának  mondja,  majd  ismét  a  királynő  rendelkezett  felette.  Ez  utóbbi, 
Borbála királyné az, aki 1439-ben először elzálogosította Kecskemétet, de nem ő volt 
az egyetlen, hiszen a város a 14-15. században több ízben is cserélt ilyen jogcímen 
gazdát.476 A tulajdonviszonyokban végül a 16. század eleje hozott változást, amikortól 
kezdve a város magánföldesúri hatalom alá tartozott. A birtokosok személye azonban 
sűrűn változott.
Így történt ez 1541-ben is, amikor Buda elfoglalását követően ez a vidék is a török 
által  hódoltatott  terület  része  lett.  Ez  azonban  számos  előnnyel  járt.  A  város 
szabadon befogadhatott bárkit polgárai közé, ha a szükséges feltételeket teljesíteni 
tudta.  A szabad  költözésnek  ezt  a  jogát  a  török  hatóság  nemcsak  elnézte,  de 
-amennyiben nem török birtokos szökött jobbágyáról volt szó- ösztönözte is, hiszen 
ezzel  az  adófizetők  száma  gyarapodott.477 A  város  -Ceglédhez  és  Kőröshöz 
468 Teleki 1993. 15.o.
469 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 21.o.
470 Csánki I. 22.o.
471 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 32.o.
472 Novák 1986. 22.o.
473 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 13.o.
474 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 20.o., Novák 1989. 21-22.o.
475 MVM 18. 326.o., Entz-Genthon-Szappanos 1961. 21.o.,
476 Csánki I. 22.o.
477 Novák 1989. 26.o.
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hasonlóan- császári, azaz hász várossá vált. E kiváltságát a puskapor gyártásához 
nélkülözhetetlen  salétrom  termelésének  mindhárom  városra  nehezedő 
kötelezettsége mellett  gazdasági  erejének,  illetve  annak  köszönhette,  hogy általa 
ellenőrizni  lehetett  a  Budát  Szegeddel  összekötő  útvonalat.  Kecskemét  sorsa 
annyiban  különbözött  a  másik  két  városétól,  hogy  míg  azok  salétromgyártási 
kötelezettségük  miatt  mentesültek  minden  más  erődítési,  hídépítési,  élelem-  és 
szállásadási kötelezettség alól, addig itt a 16. század végéig török őrség tartózkodott, 
s a lakosok peres ügyeiben a kádi döntött.478 Ez azonban nem zavarta meg a város 
töretlen fejlődését. Ennek egyik fontos záloga volt, hogy a beszolgáltatásokat, adókat 
minden birtokosnak -legyen az török vagy magyar- rendben megfizették. Mint ahogy 
ezt  Kőrös  esetében Keglevich  Miklós  1666.  évi  rendeletében kikötötte:  ha kőrösi 
jobbágyai közül valaki magtalanul hal el, akkor  „mindennek fele az magyar, fele az 
török Földes Uráé.”479  Ezzel a következetes, bár mindhárom városnak komoly anyagi 
terhet jelentő magatartással magyarázható, hogy I. Ferdinánd 1564-ben, majd Rudolf 
1582-ben  megerősítette  a  magisztrátus  jogosultságait,480 miközben  a  város,  mint 
láttuk, török uralom alatt állt.

Noha a város mindkét irányban jelentős terheket viselt, ez az időszak alapozta meg a 
későbbi fejlődését. Határát hatalmas területre terjesztette ki, 1640-ben 6, 1683-ban 
további 11, 1702-ben újabb 6 pusztát szerezett meg a város.481 Ezeket a bérbe vett 
területeket aztán további bérletként –ún.  szubárendába adták- a polgároknak, akik 
aztán  mezeikertként  fogták  fel,  vagy  legelőként  hasznosították.  Mivel  a  magyar 
birtokosok  -Kecskemét  esetében  legtöbbjük  katona-  távol  éltek,  aligha  lehetett 
beleszólásuk a város életébe. Birtokon kívüliségük azzal járt, hogy minden esetben a 
magisztrátussal  voltak  kénytelenek  tárgyalni,  amely  -kihasználva  a  birtokosok 
kiszolgáltatottságát-  a  földesúri  beszolgáltatások  helyett  egyösszegű  adót,  illetve 
földbért fizetett, de nem engedett beleszólást a gazdasági ügyek menetébe. Ez az 
önállóság  a  törökök  kiűzésével  megszűnt,  hiszen  a  korábbi  birtokosok  örökösei 
visszatértek,  s  visszakövetelték  jussukat.  Az  ennek  érdekében  indított  ún. 
proporcionális perek azonban nem jártak sikerrel, mert nem tudták az örökösök sem 
birtokaik nagyságát,  sem pontos fekvését igazolni.  A földesúri  alávetettségbe való 
visszasüllyedést a legtöbb mezőváros azzal igyekezett elkerülni, hogy kiegyezésre 
törekedett a birtokosokkal. Ez a folyamat, melyet  Redemptionak, a földesúri terhek 
alóli  megváltakozásnak  neveznek,  Kecskeméten  -Nagykőröshöz  hasonlóan-  az 
1800-as évek közepéig tartott.
Kecskemét lakossága a 16. század második felében felvett  török adóösszeírások 
szerint  3-4  ezer  fő  lehetett.  Érdekes módon 1562 és  1580 között  -csakúgy,  mint 
Cegléden és Kőrösön- ugrásszerűen megnőtt a lakosság száma, ami arra utal, hogy 
ebben  az  időszakban  a  Három  Város  területe  biztonságos  lehetett.  Ekkor 
Kecskeméten 1.086 adófizető  családfőt  írtak  össze,  ami  a  valóságban 6-8  ezres 
lakosságnak  felelt  meg.482 A következő  évtizedben  mindhárom városban  zuhanni 
kezd a népesség száma, Kecskemétről a lakosságnak közel a fele elköltözött. Ez a 
folyamat,  mely  egyértelműen  a  15  éves  háború  következményének  tudható  be, 
Ceglédet  súlytotta  leginkább,  amely  1600-ra  elnéptelenedett.  A  következő 
évtizedekben  ismét  gyarapodott  Kecskemét,  a  17.  század  közepén  kb.  6.000-re 
478 MVM 18. 328.o., Entz-Genthon-Szappanos 1961. 27.o.
479 Novák 1986. 54.o.
480 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 27.o.
481 Novák  1986.  64.o.  Kecskemét  határának területe  legnagyobb kiterjedésekor  elétre  az 500.000 
holdat, egyes puszták a várostól 50-80 km távolságra voltak. Beluszky 2001. 99.o.
482 Novák 1989. 38.o.
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tehető a lakosság száma.483 Ez a fejlődési ütem később sem tört meg, hiszen 1785-
ben, a II. József-féle népszámlálás során 22.270 lakost számoltak össze,484 1825-
ben pedig 34.080 volt a lakosság száma.485

Kecskemét településszerkezete nagyban különbözött Ceglédétől és Nagykőrösétől. 
Míg ott  a  beltelkek osztottak  voltak,  addig itt  a  kétbeltelkesség nem alakult  ki,  a 
lakóház és a gazdasági udvar egy egységet képzett.486 Emiatt az a gyűrűs szerkezet, 
ami a kétbeltelkes településekre jellemző, itt nem figyelhető meg. [42-45. ábra]
A település központjában, a piactéren két templom is állt. A fallal kerített kőtemplom 
egy 1564. évi egyezség értelmében a katolikusoké volt, a refomátusok közvetlenül e 
mellett fatemplomot építettek maguknak. Egy későbbi tudósítás szerint ez utóbbi is 
kőből készült fal vette körül.487 A piactérről, melyen a 15 éves háborút követően a 
vároháza is felépült, indultak ki a legrégibb főutvonalak. A Pálkai, Nagy, Gyümölcs, 
Kőrösi  és  Szentlőrinci  utcák  neve  már  az  1591-1602  között  keletkezett  városi 
jegyzőkönyvekben  előfordult.  [46.  ábra]  Ezeknek  az  utcáknak  a  külső  végénél 
lehettek a város kapui (Halasi, Vásári, Budai, Kőrösi és Csongrádi), s ezek lehettek a 
járásokat alkotó főutcák. Kecskemét belsőségét négy járásra osztották, ezek élén 
egy-egy kisbíró állt. A járások tizedekre tagolódtak, ezek száma azonban nem volt 
állandó,  1689-ben  például  20  tizedről,  1700-ban  viszont  csak  18-ról  tudunk.488 A 
tizedeket az ún.  tizedbíró irányította. Erre a tisztségre tizedenként három személyt 
választottak, akik esztendőként váltakozva viselték ezt a tisztet. Mellettük működtek 
a  tizedesek  (tizedvizsgálók)  és  a  kapitányok,  illetve  segítségükre  rendelt  „két  jó 
gazda” is (1768. okt./6-7.).  A város napi ügyeit magisztrátus, vagyis a főbíró és a 
kezdetben 12, a 18. századtól 24 szenátorból álló tanács vitte. 

Kecskemét városát  egy kettős falrendszer  védte a külső támadásokkal  szemben. 
Ennek  belső  eleme  a  két  kerített  templom  volt.  A  katolikusok  által  használt 
kőtemplom  valószínűleg  már  1564  előtt  is  kőfallal  volt  körülvéve,  hiszen  ennek 
oldalához  tapasztották  saját  fatemplomukat  a  reformátusok.  Mivel  1678-ban  a 
kőtemplom leégett,  meg  kellett  újítani  a  védőfalat  is.489 Mind  az  átköltöztetett 
református templomnak, mind a közelben álló ferences kolostornak saját védőfalat 
építettek. Ezeket a falakat a 17. század végén árkokkal vették körül. Balla Gergely 
beszámolója szerint: „parancsoltatott: mind Kecskeméth mind Kőrös a’ templom körül  
egy darabon nagy, mély árokkal sáncz forma kerítést tsinálna magának, mellyet a’ 
két város igen kevés idő alatt tehetségéhez és tisztéhez képest el készített, kőrösiek 
magoknak napkeletrül  és  napnyugotrul  felvonó kaput  tsináltattak,  délrül  pedig  és 
északrul pallók voltanak”.490 Néhány évvel később, az 1707. évi rác támadás során 
használni is kellett ezeket a megerősített falakat. Erről szintén Balla Gergely tudósít: 
„volt  a’  városnak  a’  templom  körül  jó  sáncza,  oda  a’  közelebb  valók  magokat  
idejekben  is  menedék  helyet  találtak,  de  a’  távol  lakók  míg  oda  futottak,  addig 
levágattattak, mint Gulácsi Tamás főnótárius…”491

483 Beluszky 2001. 101.o.
484 MTH 1988a. 88.o.
485 Beluszky 2001. 183.o.
486 Novák 1989. 41.o.
487 MVM 18. 335.o.
488 Novák 1986. 61.o. Más források szerint a tizedek száma másként alakult: a 17. század elején 4, 
majd 6, a 18. század végén 8 míg 1818-ban 10 tizedre volt osztva a város. Entz-Genthon-Szappanos 
1961. 84.o.
489 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 33.o.
490 Novák 1989. 33.o.
491 Novák 1989. 34.o.
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Meglepő módon a kecskeméti magisztrátus nem nézte jó szemmel a templomnak 
erődítménnyé tételét, ezért többször is tilalmazta azt, hogy veszély esetén a lakosok 
a templomkertbe meneküljenek. „Senki be ne hozakodjék a belső kerítésbe, otthon 
légyen  ki-ki,  és  gazdálkodjék  neki” az  ellenségnek  -áll  az  egyik  határozatban.492 

Indokul a tanács a templom védelmét hozta fel.

Kecskemét belsőségének határán futott  a  külső kerítés.  Érdekes módon a várost 
meglátogató utazók egyetlen szóval sem említik a védőfal létét.493 Egyetlen kivétel 
akad ez alól, mégpedig Domenico Sestini, aki 1780-ban tett látogatása után legalább 
annyit megjegyez útleírásában, hogy a várost nem fal, hanem palánk védi.494 Ennek 
kialakítását,  használatának  és  erősítésének  módját  legalább  a  magisztrátus 
fennmaradt határozataiból, statútumaiból ismerjük. 495 Ezek szerint ez a külső kerítés 
egy árokból állt, melynek belső oldalán a kitermelt földből töltést emeltek. Az árok és 
a  töltés  rézsűs  oldalfalát  trágyával  betapasztották,  a  töltés  tetejéte  tüskefonatot 
húztak (1700.máj.). Az árkok eredetileg nem vizesároknak készültek, de a 17. század 
hidegebbre és csapadékosabbra forduló időjárása gyakran megtöltötte ezeket vízzel. 
A töltés állékonyságát később azzal igyekeztek erősíteni, hogy fákat telepítettek rá, 
melyek gyökerükkel összefogják a töltés anyagát (1768.okt./5.).
Ezt  a  védőgyűrűt  őt  nagy és 8 kiskapu szakította  meg.  A főkapuk előtt  az  árkot 
tölgyfa gerendákból készített ácsolat hidalta át. A kapukban állandó őrség teljesített 
szolgálatot, akik munkájukért a várostól fizetést kaptak. Nekik kellett ellenőrizniük az 
áthaladókat,  s  csak  azokat  engedhették  a  városba,  akik  passussal rendelkeztek. 
(1768. okt./3-4.) A homoki kaput 1706-ban, elsősorban a rácok támadásától tartva 
befalazták, a fennmaradó négybe pedig tizedenként 5-5 őrt állítottak.496

Az árok állapota állandó gondot okozott a magisztrátusnak. Mind az állatok, mind az 
emberek -utóbbiak nemcsak gyalogosan, de szekérrel is- rendszeresen az árkokon 
át  közlekedtek,  lerontották  a  sáncot,  feltöltötték az árkot.  1700-ban,  1712-ben és 
1713-ban  is  hasztalan  rendelték  el  az  árkok kiásását  és  a  tüskefonat  felújítását. 
Minthogy még annak a fenyegetésnek is csak kevés foganatja volt,  hogy addig a 
szüret nem kezdődhet meg, amíg az árkot ki nem javítják, a magisztrátus átszervezte 
a  karbantartás  korábbi  rendjét.  A  kerítést  felmérték  és  házanként  felosztották. 
(1768.okt./1.)  Később  elrendelték,  hogy  a  „város  árkaira” azoknak  a  gazdáknak 
legyen  gondja,  „kiknek  portája  az  árokkal  határos”.  (1778.  aug.)  A védműveket 
nemcsak az idő pusztította, de gyakoriak voltak az emberi kártételek is. Némelyek 
betöltötték az árkot (1751./4.),  a belső rézsűoldalról ellopták a tüskét (1776. okt.), 
előfordult,  hogy  kapu  gyanánt  rést  vágtak  a  kerítésen  (1778.  aug.),  de  sok  kárt 
okoztak a gondatlanságból vagy szándékosan okozott tüzek is (1769. jan./10.). 
A főbíró  két  tanácstaggal  egyetemben  negyedévente  körbejárta  a  „város  kapuit,  
árkait  és  a  tövis  kerítést  meglátni”,  ellenőrizvén  annak  állapotát.  Ha  károsodást 
észleltek,  a  velük lévő  tizedesek útján  a  felelős  lakost  -akinek az adott  szakasz, 
„részecske” karbantartását feladatul kiosztották- megbüntették. Ha ember vagy állat 
által okozott kár merült fel, azért a legközelebbi ház tulajdonosa felelt (1768.okt./2).
A kerítés  valódi  védelmi  feladatát  a  Rákóczi-szabadságharc  idején,  elsősorban a 
rácok  támadásainak  kitéve  töltötte  be  utoljára.  A  19.  század  elejétől  azonban 

492 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 34.o.
493 Nem szól erről sem Evlia Cselebi (1664-1666), sem Teleki Domokos (1794). Karácson 1908. 214.o. 
és Teleki 1993. 62-67.o.
494 G. Györffy 1991. 59.o., 
495 A rendeletek keltét,  számát  zárójelben tüntettem fel.  A felhasznált  statutumokat közli:  Iványosi-
Szabó 1987. 69-126.o., és uő. 1989. 207-283.o.
496 Nováki 1989. 34.o.
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nemcsak értelmét vesztette, de a terjeszkedő város növekedésének akadályává vált. 
Ennek ellenére a magisztrátus még 1810-ben is gondoskodott az árok felújításáról.497 

Az árok fennállt még 1825-ben is, hiszen ekkor osztottak körülötte új házhelyeket a 
növekvő számú lakosságnak.498

Ez  a  védelmi  rendszer  végül  a  Redemptioval  lezárultával  párhuzamosan,  a  19. 
század közepére tűnik el. Helyén, ott ahol egykor az árok húzódott, a városmagot 
körülfogó förutat alakítottak ki.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KÉSMÁRK Szepes - -
Első említés: Első említés városként:

1269.499 1269., 1404. civitas Kesmarkt500

Védmű első említése: Védmű jellege:

1404. kőfal501 Kőfal, illetve palánk a város körül

A  késmárki  városi  erődítésre  vonatkozó  adatok  bizonytalanok.  Csánki  1404-re 
datálva határozottan kőfalt említ, 1509-ben Compagni viszont palánkról szól. A kőfal 
inkább a várra vonatkozhatott, hiszen 1462-ben, amikor Mátyás a várat Szapolyai 
Imrének  adja,  az  új  birtokos  a  neki  fizetett  adó  fejében  megfogadja,  hogy 
gondoskodik a város biztonságáról.502 Ez egyértelműen arra utal, hogy a város ekkor 
még  nem  volt  önálló  fallal  körülvéve.  Ez  azonban  nem  sokkal  ezt  követően 
megépülhetett, hiszen 1509-ben Compagni már beszámolt róla.503

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KISKOMÁROM (KOMÁR) Somogy
Első említés: Első említés városként:

1331. 1449.504

Védmű első említése: Védmű jellege:

A település és a mellette lévő vár a 14. század közepétől az óbudai képtalan birtoka 
volt. A mezőváros palánkját Evlia Cselebi írta le:
„Vára magas helyen van s belső vára kőépület,  a külvárosa pedig erős palánka. 
Négy  oldalról  csupa  nádasok  és  mocsaras  helyek  vannak.”505 Szigetvár  ostroma 
során ezt  a várat a törökök elfoglalták és elpusztították.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KISMARTON Sopron IV. 23.
Első említés: Első említés városként:

1264. 1296. villa seu oppidum, 1388. civitas libera 
Kysmarton506

Védmű első említése: Védmű jellege:

1388. kőfal Kőfal a város körül
497 Novák 1986. 132.o.
498 Novák 1989. 100.o.
499 Fekete 1934. 216.o., Bruckner 1908. 9.o.
500 Csánki I. 251.o.
501 Csánki I. 251.o.
502 Bruckner 1908. 37.o.
503 Stegena 1991. 19.ábra
504 Csánki II. 574. és 578.o.
505 Karácson 1908. 21.o.
506 Csánki III. 592.o.
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A város  a  13.  században  a  Gut-Keled  nem  tagjaié  volt,  később  a  Kanizsaiak 
birtokolták. Ők kaptak I. Lajostól 1371-ben kőfal építésére engedélyt. A kőfalak 1388-
ban már biztosan álltak. Ekkor Zsigmond országos vásártartási jogot ad a városnak. 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KISSZEBEN Sáros IV. 34.
Első említés: Első említés városként:

1322. 1370. civitas507

Védmű első említése: Védmű jellege:

1405. Vár
Kőfal a város körül

Az először 1322-ben említett települést I. Lajos vette ki minden törvényhatóság alól 
1370-ben, megindítva ezzel a városiasodás útján. A 1405. évi városi dekrétumokban 
Zsigmond Kisszebennek is engedélyezi kőfal építését. Ennek segítésére 1427-ben a 
várost 4 mérföldes körzetben felmenti a vámfizetés alól. Bár szabadságait 1453-ban 
megerősítette, 1460-ban a várost a Rozgonyiaknak adta 2000 forint zsoldért és a 
csehek ellen viselt harcokban való részvételükért. 1472-ben a város Mátyástól Buda 
és Kassa jogát kapta.  Zsigmond szebeni  falépítő tevékenységéről  Rupp Jakab is 
beszámolt.508

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KOLOZSVÁR Kolozs III. 12.
Első említés: Első említés városként:

1213. castrum Clus509 1316. civitas,510 1405. sz.kir.v.511

Védmű első említése: Védmű jellege:

1405. kőfal Óvár körül belsőtornyos kőfal, 4 saroktorony, 1 
kapu
Város körül kettős kőfal, 6 kaputorony, 11 torony

Kolozsvár  a  Szamos  völgyének  szűkületében,  a  meszesi  és  a  királyhágói  út 
kereszteződésénél fekszik. A Meszesi-kapun át vezetett Erdély belsejéből Várad és 
Szolnok  érintésével  Pest  felé  a  középkori  Kárpát-medence  egyik  legfontosabb, 
Királyutának  nevezett  kereskedelmi  útvonala,  melyen  az  erdélyi  bányákban 
(Kolozsakna,  Désakna,  Szék,  Torda)  kitermelt  sót  az  ország  más  részeibe 
szállították.512 [46  .ábra]  Ennek  ellenőrzésére,  a  királyi  kézben  lévő  bányák 
irányítására és felügyeletére a közelbe települt  a  korai  ispánsági  központ.  Ennek 
pontos helye vitatott. Míg korábban egyértelműen a kolozsvári óvár helyén, részben 
a Hadrianus császár által városi rangra emelt Napoca nevű római település romjain 
képzelték el a 11. századi ispáni központot,513 addig az újabb kutatási eredmények 
ezt inkább Kolozsmonostor területére teszik.514 

507 Csánki I. 287.o.
508 Rupp III. 294.o.
509 Györffy Gy. III. 356.o.
510 Györffy Gy. III. 359.o., Csánki ezt 1314-re teszi. Csánki V. 311.o.
511 Csánki V. 312.o.
512 Granasztói 1980. 94.o., Györffy Gy. 1987b. 357.o., Marosi 1987. 63.o.
513 Györffy Gy. 1987b. 357.o., Kiss G. 1990. 246.o., Granasztói Gy. 1980. 94.o.
514 Benkő E. 1994h. 364., Gaal Gy. 2001. 15.o., Asztalos 2005c.22.o.,
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Kolozsvár első említése 1213-ból maradt fenn, amelyben a várost castrum Clus-nak 
nevezik.515 A  Váradi  Registrum  ezen  adata  arra  enged  következtetni,  hogy  a 
tatárjárás  előtt  is  lakott  volt  a  város  területe,  s  talán  maga,  a  korábban  a 
kolozsmonostori  földvárban székelő ispánsági központ is ide költözhetett  a 11-12. 
század  fordulóján.  Feltehető,  hogy  ez  a  közigazgatási  központ  a  római 
maradványokon épített  palánkfal  és sánc védelmében működhetett.  Ezt a tatárok 
támadása  teljesen  megsemmisítette.  “Bizonyos  Kluzsának  nevezett  várban  a 
magyarok  végtelen  sokaságát  mészárolták  le”  -olvasható  egy  korabeli 
feljegyzésben.516 A támadás  tapasztalatain  okulva,  és  az  újabb pusztítás  rémétől 
megriadva az ispáni központ a jobban védhető Léta várába költözött át.517

A település újjáéledésének V. István adott lendületet azzal, hogy még ifjabb királyként 
(1257 és 70 között) -kivéve a települést a püspök kezéből- elsősorban szászokat, 
kisebb számban magyarokat telepített a város területére és a környező falvakba, …
akarván egykoron nevezett Kulusuar városát megalapítani és betelepíteni” -idézte fel 
elődje vélt szándékát a városi kiváltságokat felelevenítő 1316. augusztus 19-én kelt 
oklevelében I. Károly király.518 
Tisztázatlan, hogy ez a kiváltságolt hospes-település a későbbi város mely részén 
települt meg. Néhány kutató a Szent Mihály-templom helyén sejtett korábbi egyház 
köré  teszi,519 míg  mások  az  Óvár  területére  helyezik,  s  e  királyi  telepítést 
összekapcsolják az Óvár kőfalának kiépítésével.520 Mindkét nézet képviselői találnak 
érvet álláspontjuk támogatására: az Óvár-pártiak a várban, a mai ferences templom 
helyén állott templom korai, a 11-12. század fordulójára tehető keletkezési időpontját 
és  a  körülötte  feltételezhetően  kialakuló  tatárjárás  utáni  település-magot  sorolják 
elő,521 az ellenoldal pedig azt, hogy az Óvárban a 13-14. századnál korábbi leletek 
eddig még nem kerültek elő.522 Akárhol is került sor a megtelepülésre, az biztosra 
vehető, hogy az Óvár falainak építése ekkoriban még nem kezdődhetett meg. Erre 
nem lehetett elegendő az az évtized, ameddig a település a kapott kiváltságait bírta. 
V.  István  ugyanis  nem  sokkal  a  telepítést  követően  Kolozsvárt  visszaadta  a 
püspöknek. Egy későbbi, a püspök birtokjogát megerősítő oklevél rávilágít arra, hogy 
a  város  kiváltságolása  és  kivétele  a  püspöki  hatóság  alól  annak  idején  azért 
következett be, mert a püspök az erdélyi vajdát és István herceg néhány emberét 
elfogatta.  Később,  már királyként  rendezte viszonyát  a  püspökkel,  s  Kolozsvárt  a 
kezébe visszaadta.523 Ez az eset világosan mutatja, hogy -szemben Károly Róbert 
imént idézett feltételezésével- a település várossá tétele ekkor még nem megfontolt 
városfejlesztési  koncepció  részeként,  hanem  egyszerű  bosszúállás  keretében 
következett be. 
Kolozsvár, mint püspöki tulajdon tehát a 13. század végére városból faluvá minősült 
vissza, ekként említi IV. László három oklevele is (1275: “villa Cluswar, in comitatu de 
Clws”,1282: Kuluswar [a falvak között szerepeltetve],  1289: “villa Culuswar”).524

515 Egyes  vélemények  szerint  ez  az  adat  a  kolozsmonostori  várban  állott  ispánsági  központra 
vonatkozik. Mihály 2005. 63.o. 
516 Asztalos 2005b. 20.o.
517 Gaal Gy. 2001. 15.o.
518 Az oklevél részleteit közli: Asztalos 2005b. 20.o.
519 Benkő E. 1994h. 364.o., Mihály 2005. 63.o.
520 Gaal Gy. 2001. 54.o., Kelemen 1982. 105.o.
521 Gaal Gy. 2001. 54.o.
522 Benkő 1994h. 364.o.
523 IV. László 1289. szeptember 1-én kelt oklevele. Közli: Szentpétery 1961. 404.o.
524 Szentpétery  1961.  149.o.,  288.o.  és  404.o.  Ezeket  a  forrásokat  említi  még:  Csánki  V.  311.o., 
Asztalos 2005b. 20.o., Entz 1994. 115.o.
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Kolozsvár valódi városi élete 1316-ban kezdődött, hiszen I. Károly -aki néhány évvel 
korábban még megerősítette a püspököt kolozsvári tulajdonában- ez év augusztus 
19-én kelt oklevelében a város lakóit,  “akik a szabadság útjáról lealacsonyíttattak,  
[…] István  királytól  nyert”  szabadságaikba  visszahelyezte.525 Ezek  a  kiváltságok 
-melyekkel, mint láttuk, már V. István alatt élhettek- a következők voltak: adó fizetése 
egy  összegben,  a  bíró,  a  plébános  és  a  papok  szabad  választása,  szabad 
földbirtoklás a város határában és vámmentesség Erdély területén. Ezeket később 
további  kedvezmények  követték.  A  település  városi  rangra  emelése  további 
betelepülőket vonzott, az ekkoriban felbukkanó polgárnevek alapján zömük német és 
bajor volt, de kis számban magyarok is érkezhettek.526 
Ekkor  kezdődhetett  meg a  mai  városközpont  északnyugati  részében  lévő  óvár 
falának  megépítése.527 A  kőfalakkal  körülvett,  megközelítően  szabályos  téglalap 
alaprajzú vár négy sarkán egy-egy, a falakon belül épített kis torony állott, melyek 
közül a délkeleti,  évszázadokig tömlöcnek használt, s ezzel kivívott tekintélye okán 
csak nagybetűs Toronynak nevezett épület maradványai ma is láthatók.528 A keleti fal 
közvetlen közelében állt a vár első temploma, előtte szabálytalan alaprajzú piactérrel 
(Kis-tér),  ebből  szűk  utcák  nyíltak  nagyjából  észak-déli,  illetve  kelet-nyugati 
tengellyel. Ez a szabályos alaprajzú, derékszögű utcahálózatú elrendezés a korabeli 
telepített  városok  (Korpona,  Lőcse,  Beszterce,  Kolozsvár)  sajátja,  míg  a  nőtt 
városokra  (Kassa,  Debrecen)  inkább  a  piactér  szerepét  is  betöltő,  kiszélesedő, 
átmenő főutca jellemző.529 

Az  Óvár  a  római  Napoca  municipium  területén  épült  fel.  A kutatók  feltételezése 
szerint  450-500 méter  oldalhosszúságú,  közel  szabályos négyzet  alaprajzú római 
település nagyjából a mai városmag -vagyis a késő-középkori város- területét foglalta 
magába.530 Ennek északnyugati negyedét foglalta el a középkori városmag. Az Óvár 
telepítését részben a korábbi fal- és úthálózat határozta meg. [50. ábra] Az északi és 
nyugati oldalon minden bizonnyal a római városfal maradványainak felhasználásával 
építkeztek,  s  részben  a  római  úthálózat  határozta  meg  a  keleti  és  a  déli  fal 
nyomvonalát.531 A római és a középkori település szerkezetében azonban nemcsak 
méretét  tekintve  láthatunk  különbséget,  hanem  “tájolásában”  is.  Erdély  egyik 
legfontosabb korai kereskedelmi útvonala, az ősi sóút a sóbányákat a Szilágyságon 
keresztül kötötte össze az Alfölddel. Ez délről Torda felől közelítette meg Kolozsvárt, 
s a város mellett átjutva a Szamoson észak-északkelet felé haladt tovább.532 Ezzel 
szemben a  középkori  sóút,  az  ún.  Királyuta  a  Désről,  Székről,  Kolozsaknáról  és 
Tordáról jövő, s egymást a város közelében metsző utakról nyugati irányba vezetett a 
Szamos mentén, s Kolozsmonostort érintve a Királyhágón át jutott ki az Alföldre.533 

Ez az országos jelentőségű kereskedelmi útvonal jelentette  az Óvár déli határát, s 
erre az útra nyílt a város egyetlen kapuja is. Ennek pontos kialakítása ismeretlen, de 
525 Csánki V. 311.o.
526 Asztalos 2005b. 20.o.
527 Gaal Gy 15.o., Benkő E. 1994h. 364.o.
528 Kelemen L. 1982. 105.o.
529 MM 1987. 59.o.
530 Napoca  méretei  pontosan  nem  ismertek,  nagysága  a  környező  római  települések:  Apulum 
(Gyulafehérvár), Potaissa (Torda) ismeretében becsülhető meg. Az előbbi mérete kb. 475 x 475 m 
volt. Asztalos 2005a. 14.o.
531 Asztalos 2005b. 17.o.
532 Frisnyák 1999. 31.o.
533 Teke 1994. 94-96.o., Petrovics 1994. 604.o. Ezt a Szamos menti utat Oláh Miklós szerint Meszes 
útjának nevezik. Oláh 1985. 57.o.
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meglehet, hogy az 1377-ben I. Lajos király által adományozott pecsét háromtornyos 
várkapuja ennek a főkapunak a képét őrizte meg.534

A városkapu előtt, a kereskedelmi utak kereszteződésénél kialakult piactér környéke 
is benépesült, újabb és újabb utcák alakultak ki, melyek lakói ugyan közvetlenül nem 
részesültek a városfal nyújtotta védelméből, de kihasználták a piac által biztosított 
előnyöket. Ezek közül legrégibb a Híd utca (Platea pontis, 1362.), de majdnem vele 
egykorú a Magyar utca (platea Mager, 1372.) is.535 Elsőként tehát a kereskedelmi 
szempontból fontos útvonalak épültek be új házsorokkal. Az Óvár fala előtt futó utcák 
ekkor  még  csak  egyik  oldalukon  épültek  be,  a  városfal  felőli  oldalon  építkezni 
stratégiai  okokból  nem  volt  szabad.  Többek  között  ez  ad  magyarázatot  arra  a 
talányra, hogy a meglehetősen nagy Főtéren, mely közel akkora volt, mint az egész 
Óvár  maga,  a  Szent  Mihály-templom  miért  nem  áll  középen.  A  várkapu  előtti 
piactéren ekkoriban megkezdett építkezés idején ugyanis a tér északi oldala a fönt 
említett  okok  miatt  még  beépítetlen  volt.  A  templom  tehát  az  eredeti  méretű 
piactérnek valóban a közepén állhatott. Körülötte önálló védőfalat építettek, hiszen a 
város  falán  kívül  állt.536 Ezen  elliptikus  falgyűrű  által  körülvett  terület  szolgált  a 
Házsongárdi temető megnyitásáig (1585-ig) a város temetőjeként. [51. ábra]

A következő jelentős esmény a város életében Zsigmond király 1405. július 2-án kelt 
városprivilégiuma, amely Kolozsvárt kivonta az ispán és a vajda fennhatósága alól, 
szabad királyi  várossá emelte,  s engedélyezte,  hogy védőfalat  építsenek a város 
köré:

„3.  §  …országunk  főpapjainak,  báróinak  és  tekintélyesebb  előkelőinek, 
valamint ama követeknek tanácsára az e részben történt érett megbeszélés  
után  az  egész  ország  java  és  békességes  állapota  kedvéért  s  annak 
nyílvánvaló  hasznára  végeztük,  határoztuk  és  rendeltük,  hogy  néhány 
városokat  védfalakkal  kell  körülvenni,  némely  szabad  községeket  vagy 
mezővárosokat a városok rangjára kell emelni, némely, inkább visszaélésnek 
látszó szokást el  kell  törölni,  másokat  mérsékelni  kell  és meg kell  javítani,  
némelyeket újonnan is meg kell állapítani, mint alább következik.
4.§   És  erre  az  elhatározásra  főképpen  annak  az  egy  dolognak  a 
megfontolása indította akaratunkat, hogy ez az ország az elmúlt időben, amint  
ezt a magyarok krónikáiban olvashatjuk, különböző csapások következtében, 
melyeket […] legutóbb a törökök mértek rá, gyakran siralmas pusztításokat, a  
népnek igen sanyarú elhurcolását s egyátalán számtalan borzalom nélkül elő  
nem sorolható és felbecsülhetetlen károkat volt kénytelen elszenvedni egyes-
egyedül  azért,  mert  kőfalakkal  ellátott  városok  vagy  egyéb  várépítmények 
hiánya  és  fogyatékossága  miatt  nem  voltak  oly  erődített  helyei,  ahol  az  
emberek  vagyonukkal  elzárkózhattak  és  meghúzódhattak  volna,  sőt 
ellenkezőleg, mindenük a szabadban prédára volt kitéve az ellenségnek.”537

Zsigmond  tehát  elsősorban  a  törökök  fenyegetése  miatt  döntött  számos  város, 
Kolozsvár  mellett  többek  között  Kassa  és  Bártfa  fizikai  és  gazdasági 
megerősítéséről. Előbbi a falak építésének ösztönzésében öntött testet, utóbbi pedig 
abban, hogy ezek a városok rendre megkapták Buda városjogát. Kolozsvár ehhez 

534 Csánki V. 315.o.
535 Gaal Gy. 2001. 16.o., Csánki V. 321.o.
536 Gaal Gy. 2001. 16.o.
537 Bertényi 2000. 312.o.
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1488-ban jutott. Mátyás király más kedvezményekben is részesítette szülővárosát, 
többek  között  kivonta  azt  Beszterce  város  fellebbezési  hatósága  alól,  s  egyedül 
Szeben város és a hét szász szék végleges ítélete alá rendelte.538

Kolozsvár  lakossága  a  15.  század  közepén  mintegy  ötezer  fő  lehetett,  fele-fele 
arányban magyarok, illetve szászok. Utóbbiak döntően az Óvárban, míg a magyarok 
inkább a vár előtti piacból kifutó új utcák mentén laktak. Erre az időszakra a város 
teljes utcarendszere kialakult. 
A város életét az 1458. évi Únió értelmében két testület irányította. A felső tanács, 
vagy más néven az ún. százférfiak tanácsa 50-50 magyar, illetve szász tagból állt, 
közülük választották ki a 12 esküdtet, akik az alsó tanácsot alkották. A bírót évenként 
váltakozva hol a magyar hol a szász közösség adta.
A várost fertályokra (negyedekre) osztották. Ezekből a 16. században öt volt: Óvár, 
Magyar  utcai  fertály,  Közép  utcai  fertály,  Farkas  utcai  fertály  és  Monostor  utcai 
fertály.539 Ezek  nemcsak a  városfalon  belüli  utcákat  foglalták  magukba,  hanem a 
falon kívüli “hóstátokat” is. A Fő tér házai és polgárai, minthogy a teret fertály-alkotó 
utcák  határolták,  négy  különböző  fertályhoz  tartoztak.  A  fertályok  élén  a 
fertálykapitány  (más  városokban:  fertálymester)  állt.  Kolozsvár  öt  fertályát  a  16. 
században 111 tizedre osztották,  ezeket  a  tizedesek vezették.540 A kapitány és a 
tizedes feladata volt a városi tanács döntéseinek kihirdetése, a közrend fenntartása, 
a lakó- és adónyilvántartás vezetése, az adók kivetése és behajtása, a bűnüldözés, a 
közmunkák  (erdőírtás,  gátvédelem,  hidak,  árkok,  utak  tisztítása)  kihirdetése  és 
megszervezése, a tűzvédelem és a városvédelem is. A tizedes feladata volt az őrök 
kijelölése  és  ellenőrzése  (nem  időznek-e  éppen  egy  kocsmában),541 neki  kellett 
gondoskodnia arról, hogy szükség esetén minden fegyverforgató férfi készen álljon, 
a  szükséges  hadiszerek  rendelkezésre  álljanak.542 Ennek  érdekében  rendszeres 
lőgyakorlatokat  tartottak  mind  a  lakosság,  mind  a  céhbeliek  számára.  Utóbbiak 
ennek költségeit a céhnaplóba pontosan feljegyezték.543 A védelem hatékonyságának 
és  a  lakosság  hadrafoghatóságának  biztosítása  érdekében  a  város  rendeletben 
tilalmazta  az  egyéni  fegyverek  eladását,  illetve  az  elköltözést  vészterhes  időben, 
mert  “ha  az  békességnek  idein  edgyütt  nyugodtunk,  disturbiumban  is  edgyütt 
oltalmazzuk Isten segítségéből ez hazában [mármint Kolozsvárott] egymást.”544  

A  kolozsvári  új  várfalak  építése  Zsigmond  privilégiumát  követően  hamarosan 
megkezdődött,  s  néhány  évtized  múlva  be  is  fejeződött.545 A városfal  végleges 
kiépítettségében -az északi szakasz kivételével- két rétegű volt, a magasabb belső 
fal előtt, mintegy utcányi szélességű sávot közrezárva egy külső városfal is állott.546 A 
15. század harmadik harmadában már a kaputornyok is álltak, a Közép-kapu [52. 
ábra] 1449-ben, a Monostori 1476-ban, a Híd-kapu [53. ábra] pedig 1477-ben készült 
el.  A közel  3  km  hosszú,  szabálytalan  vonalvezetésű  védőfalat,  mely  45  hektár 
538 Csánki V. 313.o.
539 Kiss A. 2005a. 60.o.
540 A tizedeseket a források centumpatereknek is nevezték (1580.). Balogh J. 1985. 138.o.
541 Ennek tilalmát 1578-ban külön rendeletben kellett kimondani. Kovács Kiss 2005. 58.o.
542 Kiss A. 2005a. 62.o.
543 Jeney-Tóth 2005. 37.o. Ezeknek a lőgyakorlatoknak, tárgylövéseknek az emlékét más városokban, 
pl. a Felvidéken is megőrizték: Demkó 1890. 86-87.o.
544 Kiss A. 2005a. 60.o.
545 Oly annyira, hogy a fal a 16. század elején már a felújításra is megérett. Ennek érdekében II. Lajos 
a  kolozsváriakat  egy  esztendőre mindennemű adófizetés  alól  felmentette.(1517.)  Balogh J.  1985. 
131.o.
546 Gaal Gy. 2001. 83.o.
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területet  vett  körbe, 18 torony és 4 bástya erősítette.  A fal  külső síkja elé épített 
tornyok  négyzet  alaprajzúak,  két-  illetve  négyemeletesek,  bástyái  félkör  alakúak 
voltak. A falakra karfával ellátott kőlépcsőkön lehetett feljutni, ahol fából ácsolt, vagy 
falazott védőfolyosó vezetett körbe a pártázatos védőfal belső oldalán. A tornyok egy 
részében  harangokat  is  elhelyeztek,  ezeknek  minden  bizonnyal  a  vészjelzésben 
lehetett  szerepük.  A  Közép-kapu  tornyán  a  harangot  egy,  a  tetőre  ültetett 
huszártoronyban  helyezték  el.547 A Közép-kapu  tornya,  mint  a  város  főkapuja,  a 
többinél nagyobb méretű és erősebb volt. Előtte -mint arról egy 1734. évi beszámoló 
tudósít-  “egy szilárd építmény van, alatta egy felhúzható vagy csapóhíd biztosítja a  
közlekedést a városból ki s be járóknak.”548 A kapuk, kaputornyok mellett őrzőházak 
álltak, 1544-ben a Híd-kapunál, 1574-ben a Monostori-kapunál,  1581-ben pedig a 
Közép-kapunál  épültek  ilyenek.549 Ezeket  nem  mindig  a  felelős  céhek  építették, 
hanem magánszemélyek. A Híd-kapu őrizőházát például Ferenczi Antal építtette, aki 
háromszor töltötte be a főbíró tisztét.550

Az egyes tornyoknak a céhek viselték  a  gondját,  melynek kötelezettségét  már  a 
céhszabályzatukban  rögzítették,  pontosabban:  a  város  addig  nem  hagyta  a 
szabályzatot jóvá, amíg a védelem feladatai nem szerepeltek benne.551 A 15. század 
közepén  már  20  céh  működött  a  városban,  közülük  a  legerősebb  és 
legbefolyásosabb  a  mészárosoké  volt.  Ők  őrizték  és  tartották  karban  a  város 
főkapuját,  a  Közép-kaput,  az  ún.  Mészárosok  tornyát,  melyben 16 ágyút  lehetett 
elhelyezni.  A  várfal  délkeleti  sarkán  álló  bástya,  melyet  ma  Bethlen-bástyának 
neveznek, a szabóké, a délnyugati a vargáké, az északnyugati az ötvösöké volt. A 
Monostor-kapuért a szűcsök, az ettől délre lévő Szén-kapuért a csizmadiák feleltek, 
a deli  Torda-kaput a késcsinálók és a csiszárok, a keleti  oldalon a Közép-kaputól 
északra lévő Magyar utcai kaput [55. ábra] a kádárok őrizték, de egy-egy torony jutott 
a  kőművesek  és  a  takácsok  céhének  is.552 Izabella  királyné  1558-ban  kiadott 
privilégiuma értelmében a céhbeli mesteremeberek kötelezettsége volt a falakat és a 
kapukat  őrizni,  saját  költségükön felszerelni  a  hajítógépeket  és  ágyúkat,  valamint 
háborús  időkben  a  falakon  őrt  állítani.553 A céhek  fedezték  a  rájuk  bízott  bástya 
karbantartásának  kisebb  kiadásait,  rendszeres  időközönként  ellenőrizték  annak 
állapotát. A céh anyagi erejét meghaladó kiadások a várost terhelték.554 A lőpor és a 
fegyverek beszerzése, illetve nagyobb javítási munkák elvégzése sok esetben csak a 
város finanszírozásával volt biztosítható. Így történt ez 1574-ben is, amikor a külső, 
ún. kisfal építését határozta el a város, melynek költségét pótadóból teremtették elő, 
melyet  a  tizedesek  hajtottak  be  a  lakosságtól.555 Akadt  eset,  amikor  nem pénzt, 
hanem építőanyagot gyűjtöttek. Ez történt 1580-ban, amikor a Monostori-kapu és az 
északi szögletbástya közti falszakaszhoz minden tizedesnek és esküdtnek egy-egy 
szekér követ kellett hozatnia.556 Előfordult olyan eset is, amikor a város pénze sem 

547 Kelemen 1982. 125.o.
548 Gaal Gy. 2001. 120.o.
549 Balogh J. 1985. 133-137.o.
550 Balogh J. 1985. 134.o.
551 1521-ben  a  szabók,  1561-ben  az  ötvösök,  1589-ben  a  kőművesek  céhszabályzatának  ilyetén 
jóváhagyásáról tudunk. Balogh J. 1985. 131-132.o.
552 Gaal Gy. 2001. 63-148.o. 
553 Jeney-Tóth 2005. 36-37.o.
554 Amennyiben szükség volt rá, hozzájárult a város ahhoz, hogy egy-egy torony építését több kisebb 
céh összefogva végezze el. (1570.) Balogh J. 1985. 132.o.
555 Kiss A. 2005a. 62.o. Ekkor 20-20 pénz beszedéséről döntött a magisztrátus, melyet Budai Tamás 
és Veres György építtető biztosok kezeltek. Balogh J. 1985. 139.o.
556 Balogh J. 1985. 138.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY101



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

volt elegendő, ez esetben egyéb források, például fejedelmi támogatás után kellett 
nézni. 
A 16.  és  17.  században  -a  város  elszegényedése  miatt-  elsősorban  az  erdélyi 
fejedelmek fordítottak  gondot  a  város  falaira,  elsőként  a  Báthoriak  javították  ki  a 
Mátyás halála óta romladozó várat, újra felépítették a Híd-, a Monostori- és a Közép-
kapu  tornyait,  majd  Bethlen  Gábor  költött  a  villámcsapásban korábban  elpusztult 
Szabó-bástya  újjáépítésére.  Jó  példával  igyekezett  elöl  járni,  hiszen  a  falak 
gondozását kiemelkedő fontosságú dolognak tartotta. 1619-ben, a szászok gyűlésén 
eképpen szólította fel Kolozsvár polgárait a város kapuinak, bástyáinak  jó karban 
tartására:  „…csendesen úgy nyugodhatik a város, hogy […] a mindenekfelől  való  
[…] kőfalra viseljenek jól gondot, és minden fundamentumát, derekát és tetejét, a hol  
fogyatkozás van benne, erősítsék és csinálják meg.”557

I. Rákóczi György fejedelemsége alatt (1630-48) ismét javították a falakat, bástyákat, 
de utóda, II. Rákóczi György is nagy gondot fordított a várfalak karbantartására.

A hatékony védelem érdekében számos óvintézkedést hoztak. A várfal belső oldalára 
házat építeni nem volt szabad, ezért a várfalakkal szemben félházsorú utcák álltak. 
558 Mivel  a  Szent  Mihály-templom  körül  lévő  cinterem  hamar  megtelt,  a  város 
lakossága  a  Házsongárdi  temető  megnyitásáig  (1585)  a  két  fal  közti  szorosba 
-gyakran a belső  falon  belülre  is-  temetkezett.  A falszorosban azonban stratégiai 
okokból sírkövet nem volt szabad állítani, így a fal egy-egy kövét csiszolták le, majd 
belevésték a feliratot.559 A Torda-, Monostor-, Szén- és Magyar-kapukat, valamint a 
Híd-  és  a  Közép-kapu  gyalogos  bejáróit  befalazták,  így  csökkentve  a  lehető 
legkisebbre a védelem szempontjából legnagyobb kockázatot jelentő helyeket.560

A város  védelmének  a  föntiekben  ismertetett  rendszere  Várad  elestével  (1660) 
alapvetően  megváltozott.  Ekkortól  ugyanis  a  török  hódoltság  határai  csaknem 
Kolozsvárig  terjedtek,  így  a  város  végvárrá  vált.  1664-ben  a  város  elvesztette 
önkormányzatát és szabad királyi városi címét, ami megnyitotta az utat a nemesség 
betelepedése előtt.561 A polgárokból  és céhtagokból  kiállított  őrséget ezt  követően 
előbb országos  őrség,  majd  1687-től  I.  Lipót  német  megszálló  csapatai  váltották 
fel.562

Evlia Cselebi 1661 őszén járt Kolozsvárott. Ezt írta az itt tapasztaltakról:  „Vára egy 
szőlődomb  tövében  fekvő,  négyszögalakú  erős  épület,  kerülete  négyezer  lépés.  
Egyszerű fala, negyven tornya, várárka van. Fellegvára nyugati irányban van, melyre 
nézően van egyik kapuja. Ezen kapu felől  van egy malom. Keleti  irányban van a 
külvárosi kapu s délre a mesátlik kapu; ez oldalon a várárok nem mély.”563

A város falai  a védelmi intézkedések és a gyakori  renoválás ellenére sem voltak 
képesek minden támadást elhárítani. 1601-ben Baba Novac martalócai, 1658 és 62 
között a török-tatár hordák, majd 1686-ban császári seregek pusztították és sarcolták 
a  várost.  A Habsburgok térnyerésével  Kolozsvár  -mint  az  erdélyi  protestantizmus 
legfontosabb központja- elvesztette korábbi rangját és jelentőségét, egyszerű vidéki 
várossá vált. 

557 Kiss G. 1990. 253.o.
558 Kelemen L. 1987. 203.o.
559 Gaal Gy. 2001. 83.o.
560 B. Nagy 1977. 128.o., Gaal Gy. 2001. 92.o.
561 Gaal Gy. 2001. 18.o.
562 Kelemen 1982. 125.o., 
563 Karácson 1904. 84.o.
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A középkori városfalak a Szamos túlpartjának egyik magaslatán 1713 és 1716 között 
felépített  Fellegvár  elkészültével  elvesztették  stratégiai  jelentőségüket,564 sőt  a 
későbbiekben  egyre  inkább  akadályozták  a  város  fejlődését  és  terjeszkedését. 
Kisebb-nagyobb munkákat ettől függetlenül végeznek a falakon. A Bethlen-bástyát, 
melyet  1707-ben  a  kivonuló  Károlyi  Sándor  megrongáltatott,  150  szekér  kő 
felhasználásával  1718-ban  állították  helyre.565 A várost  a  18.  század  végi  utazók 
tanúsága szerint ekkor még falak vették körül.566 A 19. század elejére azonban ennek 
az elavult és értelmét vesztett védelmi rendszernek a léte okozta a legtöbb problémát 
a  város  életében.  Ennek  számos  oka  volt,  melyek  között  egyaránt  találhatunk 
várostervezési,  gazdasági  és  politikai  gyökerűeket,  de  előfordulnak  egyéni 
nyerészkedésre visszavezethetőek is.
A város  valóban  kinőtte  a  falak  által  körbezárt  területet.  Először  a  falak  menti, 
korábban stratégiai okokból be nem építhető sávok épülnek be, akár még olyan áron 
is, hogy a fal előtt futó árkot fel kellett tölteni. Így történt például a déli városfal külső 
oldalának beépítése a Farkas utcai templom és a Torda-kapu közötti szakaszon.567 A 
kiszáradt  vizesárok  kiparcellázása  még  a  18.  század  végén  megtörtént.568 Az  itt 
telekhez jutó építkezők többnyire megvásároltak egy falszakaszt a várostól, melyet 
vagy  tűzfalként  felhasználtak  vagy  lebontottak.  Arra  is  sor  került,  hogy  tornyok 
kerültek így magánkézbe. A délkeleti sarokbástya, melyet korábban a vargák céhe 
védelmezett,  1811-ben,  egy  árverés  eredménye  képpen  került  Bogdánffy  Antal 
tulajdonába,  aki  ide  egy emeletes  sarokházat  húzott  fel.569 A korábban befalazott 
kapukat (Torda-, Szén-, Magyar- és Monostori-kapuk, valamint a Híd- és a Közép-
kapu  gyalogbejáróját)  a  közlekedés  javítása  érdekében  a  lakosság  kérésére 
kibontották.570

Az  1790-ben  Szebenből  Kolozsvárra  visszaköltöző  Főkormányszék  (Gubernium) 
mellett, II. József 1788. évi rendelete értelmében egy Építészeti Igazgatóság, az ún. 
Aedilis  Directio kezdte  meg  működését.  Ez  a  szervezet  kötelezte  a  várost  a 
középítkezések terveinek,  költségvetésének és  elszámolásának bemutatására,  de 
előírta  a  a  magánépítkezések  engedélyeztetését  is.  Ezáltal  az  építési  kérelmek 
elbírálása a város feje fölött, tudta és beleegyezése nélkül történhetett, ami a tanács 
szüntelen felháborodását váltotta ki. Még az 1837. évi országgyűlésre utazó városi 
követek  utasításában  szereplő  sérelmek  között  is  szerepelt,  hogy  Kolozsvárnak 
“nincs  szabadságában  felsőbb  jóváhagyás  nélkül  építkezni”.571 Ezek  után 
természetesen  azon  sem  csodálkozhatunk,  hogy  az  Aedilis  Directio  azon 
rendelkezése, miszerint a falakat karban kell tartani, a városnál süket fülekre talált. 
Márcsak azért is, mert a fenntartás költségei a várost terhelték. Szinte várták, hogy 
egy-egy falszakasz életveszélyes állapotba kerüljön, s kimondhasság lebontásának 
szükségességét.  Ugyanis  csak  ebben  az  esetben  járult  hozzá  az  Igazgatóság  a 
romos falak bontásához.
A falak és a tornyok elbontása természetesen nagy mennyiségű olcsó, helyben lévő 
építőanyag  kitermelését  is  eredményezte,  aminek  eladásából  a  város  jelentős 
bevételhez  jutott.  Bontott  követ  használtak  fel  a  kaszárnya,  a  városháza,  a 

564 Kiss G. 1990. 256.o.
565 Gaal Gy. 2001. 108.o.
566 G. Györffy 1991. 66-67.o.
567 Gaal Gy. 2001. 92 és 97.o.
568 B. Nagy 1977. 128.o.
569 Gaal Gy. 2001. 83.o.
570 B. Nagy 1977. 128.o.
571 B. Nagy 1977. 128-129.o.
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nagymalom, a kardosfalvi új kőhíd, a Szent Mihály-templom tornya, a királyi líceum, 
az  evangélikus  templom  és  iskola,  a  Magyar  utcai  református  templom  és  az 
unitárius  professzori  házak  építéséhez,  de  leleményes  vállalkozók  is  jelentős 
igénnyel  léptek  fel  a  városnál,  nemritkán  megjelölve  még  a  bontásra  kiszemelt 
falszakaszt vagy tornyot is.572 
Mára csupán a Torony az Óvárban, illetve a délkeleti szögletbástya, vagyis a szabók 
céhe által védett Bethlen-bástya és az északról és nyugatról hozzá kapcsolódó rövid 
falszakasz,  a  Kőművesek  tornyának  romja,  a  délnyugati  sarokban  álló  Vargák 
tornyának maradványa, hozzá némi faldarabbal és a Takácsok tornyának alsó szintje 
maradt meg, melyre a 19. században egy tűzoltó tornyot emeltek. A többi maradék 
nélkül elpusztult.
A  Szén-kapu  (Csizmadiák  tornya)  az  első  lebontott  tornyok  között  lehetett,  ezt 
követte 1843-ban a Monostori-Kapu (Szűcsök tornya), a Közép-kapu 1850 és 1854 
között (anyagából építik fel a Szent Mihály-templom tornyát), majd az Ötvösök tornya 
és  a  Híd-kapu  az  1860-as  évek  végén.573 Utolsóként  a  Magyar-kaput  (Kádárok 
tornyát) bontották le 1872-ben.574 A város a falbontás terén kifejtett eltökéltségét és 
minden részletre kiterjedő alaposságát példázza a Közép-kapu lebontásának esete, 
melynek során még az előkerült kulcsokat, láncokat és a toronyban lévő harangot is 
megbecsültették és eladták.
Pedig  több  leirat  is  érkezett  a  városhoz,  melyben  az  emlékek  védelmét,  karban 
tartását szorgalmazták. 1841-ben az udvar szólította fel a várost, hogy a kibontott 
faragott, feliratos kövek összegyűjtéséről gondoskodjon, 1850-ban pedig a Katonai 
Parancsnokság  hívta  fel  a  figyelmet  az  “épületi  emlékek” fenntartásának 
fontosságára. Az első felszólítás a városnál csukott fülekre talát, hiszen mindössze 
két(!)  faragott  kő megőrzését  eredményezte,  az utóbbi  leiratnak viszont  az  lett  a 
következménye,  hogy  -összhangban  az  erre  a  célra  kinevezett  Conservator-ok 
országos működésével- elkészült Kolozsvár első műemléki összeírása.575 
Az időközben megszólaló belső lelkiismeret sem volt képes gátat szabni az oktalan 
pusztításnak. A Történelmi Társulat 1868-ban vándorgyűlésen hívta fel a figyelmet a 
meglévő  emlékek  megőrzésének  fontosságára.  Ezt  lelkesen  üdvözölték  a 
városatyák, miután döntést hoztak a Híd-kapu és az Ötvösök-tornya lebontásáról.576 

Mivel azonban nem tudták összegyeztetni a falak fenntartását az utak szélesítésének 
igényével,  csupán  a  félreeső  helyen  lévő  Bethlen-bástya  megtartását  tartották 
megvalósíthatónak. A városatyáknak a középkori falak lebontásában kifejtett lázas 
tevékenysége  utólag  visszatekintve  akár  haszontalannak  is  tekinthető,  hiszen  az 
minden városfejlesztési koncepciót nélkülözött. Az árkok, falak, bástyák elbontásával 
felszabaduló területet felparcellázták, fel  sem merült az a lehetőség, hogy ezen a 
sávon, mely a dolog természetéből adódóan gyűrűszerűen fogja körül a városmagot, 
egy körutat alakítsanak ki. 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KOMÁROM Komárom - -
Első említés: Első említés városként:

1075. Camarun577 1307. civitas578

572 B. Nagy 1977. 128.o.
573 Kelemen 1982. 126.o.
574 Gaal Gy. 2001. 134.o.
575 B. Nagy 1977. 129.o.
576 Kelemen 1982. 126.o.
577 Györffy Gy. III. 427. Csánki szerint az első említés 1037-ből, a bakonybéli apátság alapítóleveléből 
való. Csánki III. 489.o.
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Védmű első említése: Védmű jellege:

1214. várispán Vár
Palánk a város körül

A város neve először 1075-ben, a garamszentbenedeki apátság I. Géza által kiadott 
alapítólevelében szerepel.  A várat I.  István az ispán központjává tette.  A szigeten 
fekvő vár, melyet a folyóágak is védtek, ellenállt a tatárok támadásának. 1265-ben IV. 
Béla az ide költöző hospeseknek a budai jogot adta.579 A város 1307-ben már civitas. 
A  középkori  vár  falai  a  16.  századi  erődépítési  munkáknak  estek  áldozatul.  A 
külvárost  övező  palánkról  Compagni  tesz  említést.580 Evlia  Cselebi  ezt  annyiban 
pontosítja,  hogy  a  szárazföld  felőli  oldalon  van  palánk,  pontosabban  sorompó 
(egyszerű palánk) és árok:
„A  Duna  folyónak  keletről  nyugatra  öt  konaknyira  terjedő  szigete  csúcsán 
háromszögalakú, téglaépítkezésű erős vár.  [...]  A vár a sziget csúcsán van s a vár  
mellett levő külváros és vár közé mély árkot vágtak, melybe a Duna folyót folyatták. A 
várat két oldalról a Duna fogja körül, a harmadik oldala pedig sorompós árok. Csakis  
egyetlen nyugatra néző kapuja van, mely a külvárosba vezet. A vár kerülete éppen  
háromezer lépés; tíz bástyája van;  [...]  Komárom várának külvárosa. E vár nyugati  
részén az árok előtt, a hídfőnél egy külváros van, de nem valami díszes. Csupán 
kétezer deszketetejű háza van, mivel e külváros nemrég épült.”581

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KORPONA Hont VI. 99.
Első említés: Első említés városként:

1238. Saxones de Corpona582 1311. civi de Corpona583

Védmű első említése: Védmű jellege:

1437e. városfal584

1444. fellegvár585

1564. Tarisznyavár586

Fellegvár, benne a plébániatemplom
Tarisznyavár: kőtorony
kőfal a város körül, 6 sarokbástya, Fellegvár a fal 
része

Korpona neve először 1135-ben bukkan fel, igaz ekkor a folyója nevével (Corpona 
alakban)  találkozunk Bozók határánal  hamis leírásában.587 A város első okleveles 
említése 1238-ból maradt fenn, amikor az itteni szászokat  (saxones de Corpona) 

578 Almási-Engel-Feld 1994. 365.o.
579 Csánki III. 489.o.
580 Stegena 1991. 19.ábra
581 Karácson 1908. 137-138.o.
582 Györffy Gy. III. 210.o.
583 Györffy Gy. III. 210.o.
584 MVM 11. 79.o.
585 MVM 11. 291.o.
586 MVM 11. 80.o.
587 MVM  11.  77.o.  A város  nevét  az  azonos  nevű  folyó  okán  a  német  Karpfen  (ponty)  szóból 
származtatják.
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említik.588 IV.  Béla  megújítja  1244-ben  a  város  jogait,  mert  kiváltságlevelük  a 
településsel együtt a tatárok támadása során elhamvadt:  „Korponai hű vendégeink 
esedezvén  előttünk,  hogy  a  tatárok  idejéen  elveszett  privilégiumukat  ismét  
kiállítanók, jogaikat és szabadalmaikat bizonyos jegyzékre jelen sorainkkal rendezni  
parancsoltuk.”589  Ekkortól kezdve Korpona tehát királyi város. [57-60. ábra]

A korponai jog -melynek megszerzése sokáig számos település elérendő célja volt- a 
következőket tartalmazta:
1. a pap szabad választása
2. a bíró szabad választása évente, személyét a királynak bemutatják
3. saját  ügyeikben  12  főbb  emberük  ítélkezik,  semmilyen  más  bíró,  sem  a 

zólyomi  ispán nem ítélhet  felettük,  még vérontás  esetében sem,  főbenjáró 
ügyekben a király ítélőszéke dönt.

4. határukon fa és kő szabad kitermelése
5. mentesség minden királyi vám alól a határvám kivételével
6. nincs elszállásolási kötelezettségük a zólyomi ispánnal szemben
7. ellenük csak magyarok vallomása nem elegendő, csak szászokéval vegyesen
8. ingatlanok  szabad  értékesítése,  ha  az  örökösök  harmadik  hírdetésre  sem 

jelentkeznek
9. a Hont vára alá tartozó Pomat földjét megkapják
10. A bozóki monostor Brecs nevű földjét a király Korponának igéri590

Ezt a jogot kapta 1263-ban Németlipcse az esztergomi érsektől,  illetve a királytól 
1265-ben Hibbe,  1326-ban az alapítandó Dobsina,  1328-ban Pelsőc és  Csetnek, 
1330-ban  Zólyomlipcse,  1340-ben  Túrócszentrmárton,  1379-ben  pedig  Privigye. 
Korpona  fellebbezési  fórumként  is  szerepet  játszott,  1435-ben  Zsolna  városából 
érkezett megfellebbezett peres ügy.
A várost, melynek jogait V. István 1270-ben, IV. László 1272-ben, majd I. Lajos 1369-
ben megújította, több király is felkereste, IV. Béla 1244-ben, III. András 1295-ben, 
Mátyás 1475-ben vendégeskedett itt.
A  város  lendületes  fejlődését  mutatja,  hogy  1326-ban  a  lakosság  száma  úgy 
megnőtt,  hogy  új  telepet  kellett  létrehozniuk,  Dobsina  néven,  mely,  mint  láttuk 
alapításától fogva bírta Korpona jogait.
A városnak már a 13. század második felében küzdenie kellett világi földesurakkal 
szabadsága megőrzéséért, de királyi városi jogait meg tudta tartani. Nem tartozott a 
15. században a legelőkelőbb városcsoporthoz, a hét szabad királyi városhoz.
A megközelítően szabályos alaprajzú várost a 15. század elején, talán a Zsigmond 
által  kiadott  1405.  évi  városprivilégium  hatására  fallal  vették  körül.  Ekkor  a  két 
kapunak még csak a földszinti része készült el. [58. ábra] A város szegényháza és 
kórháza a falakon kívül épült fel.591

1426-ban  Zsigmond a  hét  bányavárossal  együtt  Korponát  is  Borbála  királynénak 
adományozta. Ezentúl  a város -kis megszakításokkal- 1548-ig a királynék birtokai 
közé tartozott.
A huszita betörés alatt 22 éven át sokat szenvedett a város. Korpona is a husziták 
kezére  került,  ők  építették  a  vártemplom  körül  a  ma  is  meglévő  négyszögű 

588 Györffy Gy. III. 210.o.
589 MVM 11. 77.o.
590 közli: Györffy Gy. III. 210-211.o.
591 MVM 11. 79.o.
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erődítményt, a fellegvárat, melyhez a régi városnak a tatárjárás óta romokban lévő 
anyagát használták fel.592

A 15. század második felére a város elszegényedett. Ezt jól mutatja, hogy vezetői 
több esetben is adómentességet eszközöltek ki  annak érdekében,  hogy az újabb 
támadások ellen új falakkal vegyék körül a várost. 1463-ban a tűzvészektől pusztított 
város adójából Mátyás három évre 50-50 forintot elengedett, 1467-ben pedig minden 
királyi,  királynéi  és egyéb adó megfizetése alól  felmentette.  Utóbbi  esetben ezt  a 
kedvezményt a város azért kapta, hogy a fellegvárat erősítse meg. Ugyancsak az 
elszegényedés jeleit mutatja az az intézkedés, mely 1470-ben tízévi adómentességet 
ígért azoknak, akik Korponán letelepedvén új házat építenek. 
Korpona  erőssége  a  török  térhódításával  ismét  jelentőséget  kap.  A 16.  század 
közepén épült  fel  a  Tarisznyavár,  mely  voltaképpen egy 12  méter  magas torony, 
melyről a közeledő ellenséget figyelték. 1564-ben kezdték el  építeni az alsó kapu 
külső erődítményét, a nagyobbrészt most is meglévő várfalakat és két bástyáját.
A  városban  állandó  helyőrség  állomásozott,  mely  békeidőben  legalább  akkora 
csapást jelentett a városnak, mint az ellenség pusztítása háború idején. A 15 éves 
háború idején gyakori volt a környék tatárok általi felperzselése.
1609-ben II.  Mátyás megerősíti  Korpona összes privilégiumát.  1678-ban két török 
ostromot is visszavertek a város védői.
A török háborúk megszűnésével a helyőrség feleslegessé vált, melyet végül 1701-
ben oszlatott fel Lipót király. Ekkortól a város elvesztette végvár jellegét, megszűnt a 
bányavárosok védőfala lenni.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KÖRMEND Vas V. 55.
Első említés: Első említés városként:

1238. villa Curmend 1328. civitas Kurmend593

Védmű első említése: Védmű jellege:

1291. castrum Kurmend594 Vár
A vár falához kapcsolódó, nagy kiterjedésű 
palánkvár, 8 félköríves, illetve szöglete bástya, 1 
főkapu és 2 gyalogkapu, mindhárom felett 
toronnyal

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KÖRMÖCBÁNYA Bars II. 5.
Első említés: Első említés városként:

1328. Cremnychbana595 1331. Civitatis regis Karoli de Cremnica596

Védmű első említése: Védmű jellege:

1509. kőfal597 Fellegvár, benne a plébániatemplom

592 MVM 11. 79.o.
593 Csánki II. 723.o.
594 Csánki II. 714.o.
595 Györffy Gy. I. 454.o.
596 Györffy Gy. I. 454.o.
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Kőfal a város körül, 2 kapu, 9 bástya

Körmöcbányát egy 36 családból álló konzorciumnak is nevezett vállalkozó testület 
alapította  1328  előtt.598 Ekkor  I.  Károly  a  telepeseket  kiváltságokkal  látta  el. 
Megkapják a település két mérföldes határát, a bírót -aki minden ügyben ítélkezhet 
felettük- és az esküdteket szabadon választhatják meg, peres ügyekben igazukat az 
idegenek is az ő bírójuk előtt keressék. Egyebekben Kuttenberg (Kutná Hora) jogait 
kapták  meg,  ami  arra  utalhat,  hogy  ebből  a  csehországi,  de  akkoriban  zömmel 
németek  által  lakott  bányavárosból  érkezhettek  az  alapító  telepesek.  Ezek 
kisajátították a főteret (Ring) és az azt körülvevő területet. Az emiatt a későbbiekben 
Ringbürgernek  (gyűrűstéri  polgároknak)  nevezett  polgárok  évszázadokon  át 
kezükben tartották a város vezetését.599 Előjogaik közé tartozott a borkimérés és a 
városbeli kohóművek építésének joga is.
A várost négy negyedre osztották, ezek élén egy-egy negyedmester állt. A negyedek 
tizedekből  álltak,  ezeket  a  tizedesek  irányították.  A  várost  a  választott  község, 
korábbi nevén Elteste irányította, ennek létszáma 1529 táján 32 volt, ez később 24-re 
csökkent.  A  polgárok  kezdetben  közgyűlésen  választották  meg  a  bírót,  ezt  a 
közgyűlést  később  a  választmánnyal  helyettesítették,  melynek  akaratát  a  teljes 
közösség határozatának tekintették. A választmány eleinte 12, később 20 tagból állt, 
a 17. században viszont már 60, illetve 100 tagja volt. A közösség választotta meg a 
negyedmestereket és a tizedeseket. Ezeket a tisztségeket a megválasztott egyének 
élethossziglan töltötték be. (Ellentétben az alföldi mezővárosokkal, ahol a mandátum 
csak egy évre szólt.) A bíró után a jegyző, majd a várkapitány következett a hivatali 
ranglétrán. Utóbbi a négy részre osztott város katonai parancsnoka volt. A különböző 
tisztségviselők mellett több, zömmel a város védelmét erősítő munkakörről tudunk, 
melyek betöltői munkájukért rendszeres fizetést kaptak: a város, a vár, a kapuk és a 
körfalak őrei, ágyúöntő és kezelő, toronyőr, fogházőr, városi trombitás, erdőőr, vásár- 
és mérlegfelügyelő, bakó, lovaspostás, gyalogos zsoldosok és a városi kém.600

A város  két  védművel  rendelkezett:  az  Óvárral,  melyben  állt  a  13.  századi  Szt. 
András-kápolna és a Szt. Katalin-plébániatemplom, illetve magával a városfallal.
A város magva eleinte fapalánkkal volt körülvéve, melyet a 15. század 20-as éveiben 
váltottak fel egy 12 méter magas erős kőfallal.601 Ezt a falat két kapu és kilenc bástya 
tagolta. Ezek egy része ma is fennáll. A 18. században egy harmadik kaput (az ún. 
Thürl-t) is építettek, ez azonban az 1880. évi talajsüllyedés során megsemmisült. A 
felső kapu tornya 25 méter magas, kétemeletes volt, bár forgalmi okoból 1872-ben 
lebontották,  melléképületei  még sokáig fennálltak,  a pénzverőnek helyet  adva.  Az 
alsó kapu kettős kialakítású volt, a belső, mely erősen hasonlított a felső toronyra, 
1428-ban épült, s ma is eredeti alakjában áll. A külső torony későbbi, 1539-ben épült, 
s a belsőnél némileg alacsonyabb.
Az alsó kapu előtt eredetileg a körmöci patak egyik ága folyt, ezen egy csapóhíd 
vezetett át. 
A belvárost övező fal délkeleti szögletében áll egy henger alakú erős bástya, melye 
Vöröstoronynak neveznek. A helyi hagyomány ezt az elnevezést azzal magyarázza, 
hogy itt volt a bakó lakása és a kínzókamra, ahonnan kifolyó vér színezte a tornyot 
vörösre.

597 Stegena 1991. 24.o.
598 Györffy Gy. I. 454.o.
599 Marosi-Petrovics 1994. 373.o.
600 MVM 7. 89.o.
601 Compagni 1509 előtt már kőfallal látta! Stegena 1991. 24.o.
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A vár a belváros északi  részén,  a főtér fölött  magasodik.  Kettős,  erős és magas 
védőfal  övezte,  melyet öt  hatalmas bástya tagolt.  Ezek közül kettőt  a 19. század 
közepén lebontottak. A várban áll a plébániatemplom.
Körmöcbánya, Selmecbánya és Besztercebánya társaságában 1544-től tagja lett az 
alsó  magyarországi  bányavárosok  szövetségének.  Ezek  a  városok  a  kölcsönös 
védelemre  szövetkeztek,  amennyiben  megfogadták,  hogy  egymás  ellen  nem 
viselnek háborút. Minden szövetséges város maga fogadott fel egy várkapitányt és 
az alatta működő zsoldossereget.602

A  város  kisebb  sérülésekkel  szerencsésen  átvészelte  a  török  háborúkat  és  a 
Rákóczi-szabadságharcot,  hiszen  Teleki  Domokos  1793-ban  szinte  sértetlennek 
látta:  „Körmöc  királyi  bányaváros,  […]  kicsiny,  de  csinos  hely.  A  belső  várban 
harminckét  háznál  több  nincsen;  a  tempolom  pedig  a  piac  közepén  áll.  A 
nevezetesebb  épületek  benne:  a  bányásztisztségház,  a  pénzverőház,  és  a 
választóház vagy úgynevezett Scheidgaden, hol is az arany az ezüsttől elválasztatik.  
Egy váracska is vagyon a város mellett egy dombon épülve. A külső városnak nem 
kicsiny kiterjedése vagyon.”603

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KŐHALOM Királyföld VI. 100.
Első említés: Első említés városként:

1309.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1324. 3 részes vár (alsó-, középső- és felső vár)

A középkorban a források szinte csak a várra vonatkoznak, a települést alig említik. 
Annyit lehet határozottan állítani, hogy a vár lábánál fekvő település 1309-től a kozdi 
dékánság,  majd  a  Kozdi-szék foglalta  magába.604 A 16.  század végén az  erdélyi 
fejedelmek a várat a város polgárainak adták, akik azt kibővítették. Ekkor alakították 
ki a fellegvár körül a középső vár piacát és a kamrákat, majd tornyokat (Szalonnás- 
és Szolgák tornya) építettek, illetve megépítették a Középső kaput, az alsó várban 
pedig kutat csináltak. Feltehető, hogy ezt a várat a város mentsvárként használta. Az 
itt lévő kamrákban a vész esetére élemiszer-tartalékot halmoztak fel (mint Prázsmár, 
vagy Szászhermány esetében), ami arra utal, hogy a város körül jelentékeny fal nem 
lehetett. Amikor tehát a külvárost körülvevő kőfalról ír Evlia Cselebi, valójában ennek 
a több részes várnak a leírását adja:
„Két völgy között egy magas kőhalmon fekvő, téglaépítkezésű, kerek alakú csinos 
vár;  mely  fehér  és  fénylő,  mint  a  hattyú;  egy  kapuval  két  templommal,  teljes 
felszereléssel  bíró,  fellegvár nélküli,  nagy kereskedelmi hely ez. Külvárosa.  A vár  
nyugoti oldalán egy rétségen van ez, szőlőivel és kertjeivel.  Húsz erős temploma  
van, melyek mindegyike olyan, mint egy vár.”605

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KŐKAPRONCA Kőrös - -
Első említés: Első említés városként:

1272.606

Védmű első említése: Védmű jellege:

602 Demkó 1890. 89.o.
603 Teleki 1993. 33.o.
604 Benkő 1994. 372.o.
605 Karácson 1904. 140-141.o.
606 Engel-Feld 1994b. 372.o.
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1272. Vár
Palánk a külváros körül

A várat először 1272-ben említik, amikor Gut-Keled nembeli Joachim a gyermek (IV.) 
László királyt itt tartotta fogságban. 1326-ig magánbirtokosok kezén volt, később a 
király birtokolta. A külvárost körülvevő palánkot kizárólag Compagni említi.607

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

KŐSZEG Vas V. 48.
Első említés: Első említés városként:

1248. Novum castrum Kuszugh608 1327. Civitas Gunch
Védmű első említése: Védmű jellege:

1336. kőfal609 Fellegvár
Alsóvár
Kőfal a város körül
Palánk a külváros(ok) körül

A város védműveinek sorsa, illetve ezzel szoros összefüggésben a város területének 
változása  elsősorban  korabeli  leírások,  illetve  képi  ábrázolások  (látképek, 
ostromképek  és  térképek)  segítségével  követhető  nyomon.  Ilyen  források  a  16. 
század harmadától, előbb szórványosan, majd a 18. század közepétől mind nagyobb 
számban állnak rendelkezésünkre. Ezeket egészítik ki az adólajstromok (1526-tól), a 
telekkönyvek  (1570-től),  a  városi  magisztrátus  jegyzőkönyvei  (1572-től),  illetve  a 
város  életére  vonatkozó  egyéb  feljegyzések  (például  a  gyakori  tűzvészek 
pusztítására  vonatkozó  leírások)  adatai.  A  város  életének  korábbi  időszakáról 
elsősorban a  régészeti  ásatások eredményei  adhat(ná)nak számot,  ezek  csekély 
száma miatt azonban erre vonatkozóan csak feltevéseink lehetnek.
Kőszeg  első  központja,  pontosabban:  az  első  olyan objektum,  melyet  a  források 
Kőszeg  (Güns)  néven  emlegetnek,  az  Óház  tetőn  állott  Felsővár  volt.610 Noha  a 
legkorábbi  írott  adat  1248-ból  származik  („Novum  castrum  Kuszugh”),  bizonyos, 
hogy  a  vár  ennél  az  időpontnál  jóval  korábbi.  A magjában egy lakótornyot  rejtő, 
bástyával  tagolt  falú  vár  feltehetően  királyi  építmény  volt,  melyet  IV.  Béla 
adományozott a Héder nembeli (Nagy) Henriknek. A vár körül szolgálónépek kisebb 
települése helyezkedhetett el. A források szerint a III. András magyar király és Albert 
stájer  herceg  között  Hainburgban  született  békeszerződés  határozatának 
megfelelően 1291 után a várat lerombolták.611 Ennek az utóbbi évtizedek régészeti 
kutatása ellentmondani látszik. Inkább az valószínűsíthető, hogy a 13-15. században 
valójában  két  vár  (a  Felsővár  és  a  város  területén  felépült  Alsóvár)  is  viselte  a 
Kőszeg nevet.612 A Felsővárat -igaz, ekkor már mint romot-  még a 16. század végén 
is említik a források.613

A mai Kőszeg területén 13. századinál korábbi leletek (beleértve ebbe a római és az 
avar  uralom idejét  is)  eddig még nem kerültek  elő!614 A város  alapítása a Héder 
607 Stegena 1991. 19.ábra
608 Csánki II. 714.o.
609 Bakay 2001. 98.o.
610 Magának az Óház-tetőn álló Felsővárnak részletes ismertetését adja Bakay Kornél monográfiája: 
Bakay 1996.
611 Bakay 2001. 105.o.
612 Bakay 1994. 374.o.
613 Lelkes 1960. 14.o., Marosi E. 1991. 15.o.
614 Bakay 2001. 115.o.
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nembeli,  s birtokáról  magát  Kőszeginek nevező (II.,  illetve Nagy)  Henrik  nevéhez 
köthető, aki a IV. Bélától adományként kapott Fellegvár lábánál, a Gyöngyös patak 
mellett az általa behívott bajor telepesek számára települést alapított. 

A kutatók között vita dúl mind a város, mind az Alsóvár korai állapotát és kiterjedését 
illetően.  Általánosan elfogadott  nézet szerint  az Alsóvár  egyetlen markáns építési 
lendülettel,  eleve  négysaroktornyos  erődítményként  épült  fel,  melyet  később  egy 
huszárvárként is funkcionáló elővárral egészítettek ki. A település a vár mellett alakult 
ki. Lelkes István szerint mind a vár, mind a város falai a 13. században épültek.615 

Entz Géza a vár ma is látható falainak keletkezését a 14. századra tette, előzménye 
pedig egy 13.  századi  objektum lehetett,  melynek helyét  az  elővárban sejtette.616 

Párhuzamként -különösebb indoklás nélkül- a győri és a pécsi püspökvár példáját 
hozta  fel,  melyek  a  kőszegi  Alsóvárhoz  hasonlóan  a  fallal  körülvett  város 
északnyugati sarkát foglalják el.617 Marosi Endre Entz datálását azzal egészítette ki, 
hogy a 14. században -pontosabban I. Károly uralkodásának végén- nemcsak a vár 
falai, hanem a városfalak is megépültek.618

Bakay Kornél szerint a vár legkorábbi periódusában mindössze két lakótoronyból (az 
északkeleti  és  a  délkeleti  toronyból)  állt,  melyeket  feltehetően  egy  íves 
vonalvezetésű  fal  kötött  össze.  Ez  előtt,  az  elővár  helyén  egy  önálló  falgyűrű 
húzódott, ez rejthette magában a város korai piacterét.619 Ez a periodizáció egyrészt 
megmagyarázza, hogy -noha sík terepen épült fel- miért szabálytalan a vár alaprajza, 
másrészt a források között feszülő ellentmondások némelyikére is választ adhat. Az 
1289. évi osztrák ostrom -Lelkes István által is idézett- leírása városfal létéről tudósít, 
miközben a forrásokból még jó kétszáz év múlva is a város falainak megépítésének 
szándékáról  értesülünk.  A  14-15.  században  I.  Károlytól  Mátyásig  számtalan 
rendelet,  illetve  kedvezmény  volt  hivatott  ösztönözni  a  kőszegi  falak  mielőbbi 
megépítését.620 Bakay  szerint  a  1289.  évi  ostromban  áttört  falak  nem  a  mai 
nyomvonalon állott  „városfalakkal”,  hanem az elővár  helyén húzódó védművekkel 
azonosíthatók.
A mai  belváros védőfala  a 14.  század második  felében készülhetett  el,  miután a 
város 1327-ben királyi birtokká vált („Civitas Gunch”), s I. Károly Sopron mintájára 
több kiváltsággal is ellátta. I. Lajos ezeket tovább gyarapította: szabad bíróválasztás, 
mentesítés a kamara-haszna, a vám és a harmincad fizetése alól. Az első városfal 
építésére is ekkor kerülhetett sor, hiszen erre 1336-ban, 1342-ben és 1343-ban is 
adtak ki királyi utasítást, hogy „nevezett városunk falait megépítsék”.621 Ennek a korai 
falnak pontos nyomvonala nem ismert, de 1392-re már valamiféle falnak állnia kellett, 
hiszen ekkor már Kőszeget „cum civitate murata”, azaz fallal védett városnak említi 

615 A városfal keletkezésére nézve Lelkes perdöntőnek tartotta az 1289. évi osztrák ostrom leírását, 
melyben az  ostrom egykorú krónikása, egyben talán szemtanúja megírta, hogy csak a tizenegyedik 
napon sikerült a várost övező fal áttörése, s ezután vonultak vissza a várba a védők és a polgárság. 
Lelkes  1960.  36.o.,  a  vár  falairól  a  13.  századi  eredetet  -régészeti  kutatás  hiányában  –  csak 
feltételezte. Lelkes 1960. 42.o.
616 Marosi Endre szerint az elővár helyén egy 13. századi, feltehetően kör alaprajzú cölöpvár lehetett. 
Marosi E. 1991. 15.o.
617 Entz 1974. 205.o. Ezen városok sorát megtoldhatjuk Kolozsváréval is anélkül, hogy ez Kőszeg 
városfalának keletkezési körülményeire bármennyire is rávilágítana.
618 Marosi  E.  1991.  15.o.  Lelkes  szerint  a  1336.  évi  rendelet,  melyből  számos  kutató  a  városfal 
eredetét olvassa ki, csupán a korábban már megépült falak renoválására vonatkozhatott. Lelkes 1960. 
36.o.
619 Bakay 2001. 152.o.
620 Csánki II. 714.o.
621 Bakay 2001. 98-99.o.
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Zsigmond oklevele. Ezek maradványai azonban eddig még nem kerültek elő. Az új 
(újabb?) falak építése talán Mátyás adományával kezdődött, aki a falak és a bástyák 
felépítésére ötévi adó- és harmincad-mentességben részesítette a várost.622

A falak  és  a  tornyok -a  jelenlegi  régészi  állásfoglalás  szerint-  legkorábban a  15. 
században  épültek.623 Erre  az  időszakra  tehető  a  Felső-kapu,  és  az  Öregtorony 
építése.  A  többi  torony  csak  a  16.  század  közepén  (az  1533  és  1560  közti 
időszakban) épült fel.

A romjaiban ma is ismert védmű-rendszer elemei a következők:
-Az  Alsókapu-torony (Unterthor),624 melynek helyén a később épített  Hősök-

tornya áll,  eredetileg a városfalból kiálló,  négyszögletes alaprajzú kaputorony volt, 
melyet egy kör alaprajzú, a 16. században épített barbakán védett. A torony építését 
a hagyomány a 14. századra tesz, de régészeti eszközökkel igazolható legkorábbi 
lelet eddig csak a 15. századból került elő. Ezt a tornyot az 1575. évi regiszter szerint 
22 szakállas puska és 49 fő védte. A kapu előtt egy árok futott, ennek külső oldalán 
előfal nyomaira bukkantak. Minthogy szerepét kitöltötte, állapota pedig meglehetősen 
rossz  volt,  ugyanakkor  közlekedési  akadályt  képezett,  a  tornyot  1880-ban 
lebontották,  anyagát  eladták.  A  torony  elővédműveként  működő  barbakánt  már 
korábban, 1733-ban elbontották. A ma is álló Hősök tornyát a régi kapu közelében, 
de teljes egészében a városfal belső síkja mögött építették fel 1932-ben.

-A Felsőkapu-torony (Oberthor, Ausztriai kapu)625 a város északi végében állt. 
1548-49-ben építette Anton és Thoman kőművesmester. A helyén egy kisebb torony 
állt  egykor,  de ez 1532-ben súlyosan megsérült.  A kaputorony tömbje a fal  belső 
oldala elé ugrott, a külső oldalán pedig kisebb, patkó alakú rondella állt. Ezt a tornyot 
egy fertálymester, három Rottmeister és 31 fő védte. A tornyot 1835-ben lebontották, 
anyagát elárverezték.

-Az Öregtorony (Alte Bastei)626 a városfal délnyugati saroktornya. Szabálytalan 
alaprajzú  (kilencszögű),  kő-tégla  vegyes  falazatú  emeletes  torony  2  méteres 
falvastagsággal.  Mátyás  uralkodása  idején  épülhetett.  Itt  1575-ben  négy 
fertálymester, öt tizedes és 49 legény szolgált. Ma is áll.

-A  Csigás-torony (Molzer-torony)627 a  városfal  délkeleti  sarkánál  álló,  kerek 
alaprajzú torony. Eredetileg háromszintes volt,  jelenleg 9 méter magasságig áll.  A 
kezdeti periódusban itt nem volt torony, a fal egyszerűen a sarkon befordult. Építési 
ideje bizonytalan, talán 1533-ban, de mindenképp az 1532-évi  ostromot követően 
épült.

-A  Rókafok-bástya  (Fuchszalg,  Hóhér-torony)628 a  város  északkeleti 
sarokbástyája volt, de ez nem azonos azzal a kör alaprajzú épületrészlettel, amely a 
helyén álló  Árvaház sarkán látható.  A bástya 1531-ben -Bakay szerint  1538-ban- 
épült, 1575-ben két fertálymester, három tizedesmester, és 27 legény védte.

-A  Fürdős-torony  (Padstubn,  Halász-kapu)629 1551-ben  épült.  Háromszintes 
volt, a régi városképek szerint kerek alaprajzzal. 1575-ben két fertálymester, három 
tizedesmester és 29 legény szolgált itt. A tornyot 1835-ben bontották le.

622 Holl 1992. 12.o.
623 15. századi falszakasz is mindössze egyetlen helyen, a Tábornok-háznál (Jurisics tér 4-6.) került 
elő. B. Benkhardt 2000. 38.o.
624 Bakay 2001. 55-66.o., B. Benkhardt 2000. 49-51.o.
625 Bakay 2001. 67-73.o., B. Benkhardt 2000. 41-44.o.
626 Bakay 2001. 74-77.o., B. Benkhardt 2000. 51-52.o.
627 Bakay 2001. 78-82.o., B. Benkhardt 2000. 49.o.
628 Bakay 2001. 83-85.o., B. Benkhardt 2000. 46-47.o.
629 Bakay 2001. 86.o., B. Benkhardt 2000. 47-48.o.
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-A Lombai-torony (Laubenwein)630 egy patkó lakú rondella volt, mely a városfal 
külső  síkja  elé  állt  ki.  1546-ban  épült.  A  tornyot  két  fertálymester,  három 
tizedesmester és 30 legény védte. 

-Az Új-torony (Neuthurn, Sarkos-bástya, Eckthurn)631 háromszintes, szögletes 
alaprajzú torony. Ma is áll. Talán Jurisics Miklós építtette, még az 1532-es ostrom 
előtt,  Bakay szerint  azonban csak az 1560-as években készült  el.  Védelmét  egy 
fertálymester és 9 fő látta el.

A tornyokkal erősített  városfal  előtt  egy vízesárok, ennek külső oldalán pedig egy 
ellenfal húzódott. Ennek a 65-80 cm vastag falnak néhány maradványa került elő a 
Fő tér  és a Városháza utca sarkán álló,  ún. Schäffer-ház pincéjében,  valamint  a 
Várkör  házaiban.632 Az  ellenfal  képe  jól  kivehető  a  Kőszeget  ábrázoló  1746.  évi 
festményen, az Alsókapu-toronytól keletre futó árok külső oldalán. [63. ábra]

A vár és a város első szemléletes, bár túlzásoktól nem mentes leírása Dzselálzáde 
Musztafa tollából maradt fenn, aki az 1532-évi ostrom eseményeit örökítette meg. 
Kőszegről az alábbiakat tartotta szükségesnek rögzíteni:
„…a nevezett erősség egy nehezen járható hegy lábánál épült nagy vár, amelynek 
fala terjedelmes, mint az egész világ, a levegőbe nyúló bástyái magasabbak az égi  
Hal csillagzatnál és olyan erősek, hogy nem lehet leírni. […] A külső, megerősített  
városon belül van a különálló, több sor fallal és bástyával kerített vár, hegy nagyságú 
kerek  tornyokkal  és  magas  falakkal  és  azt  is  árkok  kerítik.  Külső  városában 
csodálatosan  és  művészien  épített  templomok  vannak  levegőbe  meredező 
tornyokkal, melyek a rossz úton járó, keresztimádó keresztények imádkozó helyei. A 
várbeli épületeket körülvevő falakon kívül egy nagy külvárosa is van.”633

A fallal  körülzárt  területen  már  a  16.  század  elején  kialakulhatott  az  a  tér-  és 
utcarendszer,  amit  ma  is  ismerünk.  Sem  az  utak  vonalvezetése,  sem  a  telkek 
mérete, kialakítása nem változott azóta (számuk 1568-óta gyakorlatilag változatlan), 
noha a régészeti eszközökkel datálható, ma is álló épületek egyike sem épülhetett a 
17. század előtt.634 Ennek pontos bizonyítása azonban még várat magára, hiszen 
Kőszeg közel 7 hektáros területéből mindössze 2 ezer négyzetméternyit vizsgált át 
eddig régész. A Belvárosban is csupán szórványos, jobbára közműépítkezésekhez 
kötődő ásatási munka folyt, az épületek nagy részét -beleértve a Jurisics tér házait 
is-  csupán  falkutatással  vizsgálták.  Ezzel  az  eljárással  ugyan  az  adott  épület 
periodizációja felfedhető, de korábbi épületek létét nem lehet meghatározni.
Egyetlen  változás  mutatható  ki  csupán  a  Belváros  beépítésének  módjában:  a 
terepszint  emelkedése.  A  régészeti  ásatások  eredménye  szerint  a  középkori 
terepszinthez képest a Belváros utcáinak mai burkolata mintegy 1,4 – 1,6 méterrel 
van magasabban. A terület  folyamatos feltöltődése -ami miatt  például 1777-ben a 
Fürdős-torony előtti hidat magasabbra kellett emelni- azzal a következménnyel járt, 
hogy korábban földszinti  helyiségek pinceszintté váltak (Jurisics tér 5-7.),  illetve a 
Szent  Jakab-templomnál  az  eredetileg  az  utcáról  a  templomtérbe  fölfelé  vezető 
lépcsőt meg kellett fordítani, ami ma már lefelé vezet.

630 Bakay 2001. 87-97.o., B. Benkhardt 2000. 44-46.o.
631 Bakay 2001. 98.o., B. Benkhardt 2000. 52-55.o.
632 Bakay 2001. 66.o.
633 Lelkes 1960. 14.o.
634 Bakay 2001. 15.o.
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A  középkori  Kőszeg  utcái  fa  borításúak  voltak.  Ezeknek  a  „dorongutaknak” 
maradványa került elő például az Árpád tér és a Sziget utca találkozásánál.635 Ezen a 
területen  egyébként  is  fokozottan  kellett  a  vizesedés  ellen  védekezni,  hiszen 
eredetileg  itt  a  Gyöngyös  patak  egyik  oldalága  folyt,  amely  feltevések  szerint  a 
Gyöngyös utcában föld alatti alagútban folytathatta útját. A középkorban és a kora-
újkorban országszerte elterjedt volt az a gyakorlat, hogy a sár ellen részben az utat, 
de  méginkább  a  gyalogjárdát  deszkákkal  borították  be.  Ennek  nyomai  számos 
településről (Nagykőrös, Debrecen, stb.) előkerültek.

Kőszegen 1526-ban 178 házhely volt. Ezek száma 1551-ben 284-re, majd 1556-ban 
312-re nőtt. Ekkoriban nem rögzítették külön a külvárosok adatait, de föltehető, hogy 
azok  ezekben  a  számokban  benne  foglaltatnak,  különben  nehezen  lenne 
értelmezhető az 1568-évi,  kifejezetten  a Belvárosra vonatkozó 73 házhely  adata. 
(Ennél több ház ma sincs a Belvárosban.) Későbbről ismét csak összevont adatokkal 
találkozunk: az 1600-as évek elején Kőszegen 364, 1720-ban 370, 1723-ban 455, 
1743-ban  458,  1785-ben  602,  1838-39-ben  835,  míg  1880  körül  915  házról 
(házhelyről) értesülünk.

Már Dzselálzáde Musztafa leírása is megemlékezik egy, a falakon kívül megtelepült 
külvárosról.  Pontos  helyét  nem  adja  meg,  de  egy  1605-ben  készült  metszet 
segítségével  meghatározható,  hogy a város déli  oldalán feküd,  s  területe keleten 
felnyúlt  a  Gyöngyös  patakig.  [61.  ábra]  Ezt  a  települést,  melyet,  mivel  zömében 
magyarok lakták,  Magyarhóstádnak nevezték. Védelmét hevenyészett sánc, illetve 
tüskés  sövénykerítés  látta  el,  ennek  emlékét  -és  feltehetően  nyomvonalát  is- 
megőrizte  nevében  a  Sáncárok,  Sánc  és  Tüskevár  utca.  Az  első  fennmaradt 
összeírás,  mely  már  ezt  a  külvárost  is  érintette,  1568-ban  itt  140  adókivetésre 
alkalmas házhelyet számlált össze.

A fallal kerített város északi oldalán alakult ki a  Némethóstád, vagy magyar nevén 
Sziget külváros, mely zömmel német lakóknak adott otthont. 1568-ban 125 házhely 
állott itt.

A város első valósághű ábrázolása 1746-ból  maradt fenn.  [63.  ábra]  A fogadalmi 
festményen  jól  azonosíthatók  az  ekkor  már  meglévő  utcák  és  terek,  de  néhány 
épület is. Ekkoriban Kőszegen 458 házhelyet számoltak össze. Közülük egy korábbi, 
1723-as adat szerint 239 nagyobb, 178 kisebb ház volt, 41 pedig elpusztult. 
A Belvárosban  jól  látható  a  Szent  Imre-  és  a  Szent  Jakab-templom,  illetve  az 
utóbbihoz kapcsolt,  ekkor már kibővített  formájában álló jezsuita (később bencés) 
rendház, az Alsókapu melletti Tábornokház és -talán- a Szovják-ház. A várost övező 
falrendszer és árok teljes terjedelmében látható, a déli falszakasznak az Alsókaputól 
keletre eső részén még az árok külső oldalán épült ellenfal is kivehető. 
A külvárosok nagy kiterjedésűek. Az első, 1526-évi 178-as adat óta eltelt közel két és 
fél  évszázad során a nyilvántartásba vett házhelyek száma 2,5 szeresére, 458-ra 
nőtt.  Mivel  a  Belvárosban  a  házhelyek  száma  1568-óta  változatlan,  a  fönti 
növekményt a külvárosoknak kellett felvenniük. Míg ezekben 1526-ban feltehetően 
csak mintegy 100 ház állt,  addig 1743-ra a számuk 385-re nőtt,  ami 3,85-szeres 
növekményt  jelent.  Ez az adat  különösen annak fényében jelentős,  ha tekintetbe 
vesszük,  hogy ezen időszakban hány pusztító  tűzvész hamvasztotta  el  a  várost. 
Egész városrészeket pusztított el a tűz 1605-ben, 1619-ben, 1620-ban, 1684-ben, 

635 Bakay 2001. 31.o., 41.o.
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1700-ban,  1705-ben,  1706-ban,  1710-ben,  1720-ban,  1723-ban,  és  1730-ban.  A 
pusztulás mértékét mutatja, hogy 1684-ben egyedül a Sziget városrészben 242 ház 
hamvadt  el,  1705-ben  a  külvárosokban  mindössze  12,  1710-ben  a  Belvárosban 
összesen egy ház maradt épen.636

A falgyűrű keleti oldalán tisztán kivehető a mai Várkör szakasza, melyet ekkoriban 
piacnak is használtak. Emiatt a Várkör ezen szakasza a többinél szélesebb. Erről a 
térnek  is  tekinthető  útszakaszról  már  ekkoriban  megindult  egy  kisebb  utca 
kialakulása keleti irányban. Ez a Fodor, mai nevén Kis János utca, melynek eleje két-
három házzal már beépült.

A Magyarhóstád utcarendszere is egyértelműen azonosítható. A déli végén, valahol a 
Sánc és  a Tüskevár  utcák  vonalában álló  Szombathelyi  kaput  az Alsókapu előtti 
Flórián térrel  egy utca köti  össze, melyet előbb Magyar- (Alte Bakengasse), majd 
Ferenc  József  látogatása  után  Király,  illetve  Császár  utcának  hívták.  Később 
Sztálinról,  majd  Rákóczi  Ferencről  nevezték  el.  Már  az  1746-évi  festményen  is 
tisztán kirajzolódik a mai Rákóczi út sajátos kiteresedése, mely a 26-os számú ház 
előtt  helyezkedik  el.  Ugyancsak  kialakult  ekkorra  már  a  Rohonci,  a  Szijjártó 
(Riemengasse) és a Temető (Friedhofgasse), illetve a Kovács (Schmidtgasse) utca 
is. Ez utóbbit a Várkörtől a Csorda (később Jenő főherceg, majd Liszt Ferenc) utcáig 
később  Kossuth  Lajos  utcára,  a  külső,  sertéspiacig  terjedő  szakaszt  előbb Deák 
Ferenc,  majd  Munkácsy  Mihály  utcára  változtatták.  Maga  a  Csorda  utca  is 
azonosítható.  Sajátos eset a Rohonci utca elvándorlása. Mind az 1838-39. évi, mind 
az 1893. évi térkép a korabeli Rohonci utcát a mai Temető utca helyén adta meg. Ez 
az utca a Rákóczi Ferenc utca elődjéből (akkor Király, illetve Császár utca) ágazott 
le, s a 19. század közepén még egy erős tengelytöréssel futott a Rohonci kapu felé. 
Ezt a törést a század végére telekalakítással kiegyenesítették. A mai Rohonci utca 
azonban jóval a korabeli városhatáron kívül található.

A  Belvárostól  északra  fekvő  német  városrész,  a  Sziget  területén  1746-ra  már 
kialakult a Gyöngyösi (Günsgasse), a Rózsa, később Pék (Backengasse), illetve a 
Tyúk, ma Zrínyi utca. Beépült a Várkör Hegyalja utca felőli szöglete is, bár ekkor ez 
utóbbi utcának csak a belső oldala népesült be házakkal. A másik oldalon feltehetően 
présházak  sorakoztak.  A  Pék  (Rózsa)  és  a  Hegyalja  utca  által  közrefogott 
szigetszerű tömböt egykor középtájon a Régi Fürdő utca szelte át. Ennek szerepe 
talán az lehetett, hogy a Belvárosból a hegyoldali fürdőbe vezesse a forgalmat. A 19. 
század legvégén készült térkép még ábrázolja, de ma már nem létezik. A Gyöngyösi 
és a Pék utca találkozásánál alakult ki a Fapiac (Holzmarkt), mai nevén az Árpád tér. 
Innen északkeleti irányban vezetett tovább a Sziget utca, illetve keletre a Puskapor 
(Pulverstampf)  utca. Ez utóbbi házsorainak tagolt,  fűrészfogas térfala már ezen a 
festményen is jól látható.

Kőszegnek az 1746-évi festményen ábrázolt képét rögzítette 1784-ben az I. katonai 
felmérés III/6.  szelvénye is.  [64.  ábra]  A festményhez képest  újdonság a magyar 
külváros keleti sáncának, nagyjából a mai Sánc és a Sáncárok utcával megegyezően 
futó  nyomvonala,  mely  -folyamatosan  a  patakhoz  közelítve-  felnyúlt  egészen  a 
Puskapor utcáig.  A Belváros falát  ugyan külön kiemelve nem ábrázolta a rajzoló, 
mégis kivehető,  hogy a falnak az Alsókaputól  induló délkeleti,  és a keleti  oldalra 
beforduló  szakaszán  az  árkot  ekkorra  már  betemették  és  az  így  nyert  területet 
beépítették.  Ez  a  folyamat  egyébként  tisztán  kivehető  a  város  1808-ban  készült 

636 Bakay 2001. 15-16.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY115



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

látképén is. [65. ábra] A korábbi városárok rovására beépített területtől északra 1749 
ben épült -majd Hefele Menyhért tervei alapján 1781-ben átépült- az Árvaház, mely 
részben a városfal felhasználásával, részben annak helyén emelkedik. Az 1808. évi 
látképen jól látható, hogy az Árvaház jobb oldalán a városfal csorbán meredezik. 
A többi védmű és a városárok azonban ekkoriban még sértetlenül megvolt.
A városfal délnyugati szakaszán az előtér és az árok feltöltésére a 19. század első 
harmadában került  sor,  hiszen az 1838-39. évi  térkép [66. ábra]  itt  már beépített 
telkeket ábrázol.
A II. katonai felmérés, illetve az 1893. évi térkép jelentős változást már nem mutat, 
csupán a korabeli utcarend kitejlesedését és a korábban beépítetlen telkek beépültét.

Összegzésképpen  az  állapítható  meg  Kőszeg  belső  területének  beépítettségéről, 
hogy  észak-déli irányban a Tüskevár és a Sziget utca, kelet-nyugati irányban pedig 
az  Ady  Endre  (Temető)  utca,  a  Várkör  és  a  Hegyalja  utca  külső  házsora  és  a 
Sáncárok,  Táncsics  Mihály  és  Bajcsy-Zsilinszky  Endre  utca  által  határolt  terület 
utcarendje -beleértve a fallal övezett Belvárost is- legkésőbb a 17. század elejére 
kialakult, abban lényeges változás azóta sem következett be.
A külvárosok  keleti  irányú  terjeszkedése,  melynek  során  határukat  a  Gyöngyös 
patakig bővítették, a 18. század második felében következhetett be. A patak keleti 
oldalát pedig csak a 19. század második felében vette birtokába a város.
A mai Rákóczi Ferenc út kiépülését és déli irányú bővítését kezdetben a Postaút, 
majd a vasút léte serkentette.  Külső szakasza kezdetben falusias képet mutatott, 
emiatt a Kőszegre látogató Ferenc Józsefet köszöntő diadalkaput nem is itt, hanem 
az utca belső torkolatánál állították fel.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

LÉVA Bars - -
Első említés: Első említés városként:

1156. Leua637 1332. 
Védmű első említése: Védmű jellege:

1318. Vár
Kőfal a város körül

A várost övező kőfalat 1509-ben Compagni említi.638

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

LIPPA Arad IV. 44.
Első említés: Első említés városként:

1314. 1335. 
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1324e.639 Vár
Palánk a külváros körül

637 Györffy I. 457.o.
638 Stegena 1991. 19.ábra
639 Györffy Gy. I. 180.o.
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Evlia  Cselebi  az  alábbiakat  írta  a  városról,  melynek  palánkját  1509-ben  már 
Compagni is említette:640 „… ötszögalakú erős, kőépítkezésű szép vár.  [...]  A Maros 
folyó az északi oldalán levő falat csapkodva folydogál s mivel a vár némely helyeit  
megrongálta, erős tömésfal kerítést készítettek oda. Öt kapuja van: északi oldalon a 
Híd-kapu, [...] Azáb-kapu, [...] Vizi-kapu, [...] Batal-kapu, [...] Temesvári-kapu, azután 
kívül [...] a Martalócz-kapu,  és a Sorompó-kapu.
A középső vár. E nagy várnak déli oldalán álló középső vár ötszögalakú, igen erős és  
szilárd  bástyájú  vár.  [...]  Csupán  egyetlen,  keletre  néző  kapuja  van.  Szép 
felvonóhídja van. A várfal körül összesen öt bástya van. [...] 
Az új vár. Kéttornyú, kőépítkezésű szép vár, melynek árkából víz foly ki.”641

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

LŐCSE Szepes III. 9.
Első említés: Első említés városként:

1263. Leucha642 1271. civitas provinciae capitalis643

Védmű első említése: Védmű jellege:

1318. die Vorwercken und Höwen644 Kőfal a város körül, 14 torony, 2 kaputorony, 
2 kiskapu

Lőcse egy, a tatárjárás során elpusztult lándzsásfalu helyén jött létre. Az 1245 táján 
keletkezett  várost  1271-ben  a  szepesi  szászok  kiváltságlevele  már  fővárosnak 
nevezte.  Mint  szabad  királyi  város  töretlenül  fejlődött.  1415-től  harmincad-hivatal 
működik a városban, noha a város maga a harmincad fizetése alól fel volt mentve. 
Zsigmond 1434-ben megújítja a Szepességre kiterjedő adómentességét.
Az erődítések 1318-ban jelennek meg először a forrásokban. István nádor 1400-ban 
körülzárta  a  várost,  de  bevenni  nem  tudta.  A  falak  felújítását  Mátyás  király 
adományokkal és adómentességgel segítette.645 [67-68. ábra]

A város egy hegyekkel kerített  völgyben álló dombtetőn települt  meg. Ennek első 
védműve  egy  sánc  lehetett,  melyet  a  tatárok  visszatérésétől  rettegő  lakosok 
építettek. A kőfalak építésére talán már 1312 előtt sor kerülhetett, hiszen I. Károly 
oklevele  Lőcsén védműveket  említ  ekkor.  1318-ra az  erődítés  biztosan elkészült. 
Ekkor a korábban készült árok belső oldalán építkeztek, a külső oldalon még nem 
volt fal. A két főkapu barbakánja előtt, az árok külső síkján azonban már ekkor is volt 
egy palánk-kerítés. Az árok 4,5-6 méter széles és belső fala 5,5-6 m mély volt.  A 
belső szélénél emelt kb. 2 méter magas fal koronája így jóval magasabbra, egyes 
helyeken 6-8 méterre került. Az árokba, melyet később zwingernek neveztek, a fal 
síkjából sokszögű bástyák ugrottak ki, hogy az ellenséget oldalazva is támadhassák. 
A fal építése úgy történt, hogy a talajt kitermelték a sziklaalapzatig és a szikla elé 
állították magát a kőfalat. Minden ilyen kiszögelés 3-5 lőréssel volt ellátva. A falak 
felső  sávja  csupán  60 cm vastag  volt,  pártázatos  koronájú.  A város  szintjénél  a 
pártázat 5-6 méterrel volt magasabban, itt alakították ki az ácsolt gyilokjárót. A falak 
békeidőben zsindellyel fedve voltak, ezt ostromokra készülve rendszerint lebontották.

640 Stegena 1991. 19. ábra
641 Karácson 1904. 18-20.o.
642 Csánki I. 252.o.
643 Marosi-Petrovics 1994c. 416.o.
644 Csánki I. 252.o.
645 Csánki I. 252.o.
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Lőcse városának két nagyobb és két kisebb kapuja volt: az Ober-Thor (felsőkapu) 
keletre  nézett,  a  Nieder-Thor  (alsókapu)  délnyugatra,  ezek  voltak  a  nagyobb 
bejáratok.  A  másik  kettő:  a  délkeleti  Menhards-Thor,  illetve  a  nyugati  Kloster-
Thor(zárdakapu) a gyalogosokat szolgálta. A két nagy kapu erődített objektum volt. A 
kapu előtt volt az árok, annak túloldalán -csak a kapuk közelében- palánk futott. A 
kapuhoz egy hídon és a barbakánon keresztül lehetett eljutni, amely egy nyaktaggal 
(Schrottal)  kapcsolódott  a  városfalhoz.  Itt  volt  egy  belső  felvonóhíd  is.  A kapuk 
nemcsak előerőddel (barbakánnal) voltak ellátva, hanem kaputoronnyal is, ezek a 
felső kapunál 3, az alsó kapunál 4 emeletesek voltak. A két kisebb kapunak nem volt 
különösebb védőépítménye, mert azokat ostromkor rendesen befalazták.

A falakat bástyákkal erősítették. Ezeket talán a 16. század elején kezdték építeni, 
mindenesetre  1528-ban  már  több  is  állt  belőlük,  1569-ben  pedig  már  -a 
kaputornyokat is beszámítva- 13 bástyája volt a városnak. Ezek neve sorrendben a 
következő: 1. Ober-Thor,  2.  Menhardts-Thurm, 3.  Dicke-Thurm, 4.  Nieder-Thor,  5. 
Puschen-Thurm, 6. Hencken-Thurm, 7. Kloster-Thurm, 8. Haber-Thurm, 9. Wasser-
Thurm,  10.  Klein-Scharffeck,  11.  Gross-Scharffeck,  12.  Schützen-Thurm,  13. 
Vorbritte-Thurm. [. ábra] 1670-re a számuk hárommal nőtt: 14. Gross-Scharffeck, 15. 
Schlisser-Thurm, 16. Riemer-Thurm.

1550-ben Lőcse akkori 13 tornya és fala leégett, 1599-ben az alsó kapu mellett még 
5 torony vált  a tűz martalékává. Ekkor az egész városban összesn 37 épségben 
maradt  házat  számláltak  össze.  A  falak  és  tornyok  kijavításához  1550-ben  I. 
Ferdinánd a felső magyarországi szabad királyi városok királyi jövedelmeit ajánlotta 
fel,  és  felhívta  Abaúj,  Liptó,  Sáros,  Szepes  és  Torna  megyéket,  valamint  Bártfa, 
Eperjes  és  Kisszeben  városokat  a  segítségnyújtásra.  1599-ben  három  évi 
adómentességgel és 3161 forint adóhátralék elengedésével járult hozzá Rudolf király 
a falak rendbetételéhez.646

A falak  és  tornyok  jó  része  túlélte  ugyan  a  háborúkat,  de  a  18.  század  végére 
meglehetősen romos lehetett. Teleki Domokos 1794-ben azt tapasztalta, hogy Lőcse: 
„kerített város, de kőfalai némely részein leomlottak.”647

A város falairól Rupp Jakab is említést tesz.648

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

LUGOS Temes - -
Első említés: Első említés városként:

1369. Lugas poss.649 1439. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

1386. királyi vár Vár
Palánk a külváros körül

Evlia Cselebi az alábbiakat irja:  „Vára egy tágas síkon [...] négyszögalakú palánka-
vár.  Köröskörül  a  [Temes] folyó folyja  be  árkait.  [...] A várnak egy kapuja van.  A 
várárok felett díszes felvonóhíd van, melyet minden éjjel felhúznak. [...] Belső vára is 
négyszögalakú,  kőépítkezésű  kis  vár,  külön  árokkal.  Kelet  felé  néző  kapuja  van. 
Ennek árka fölött is felvonóhíd van.”650

646 Lőcse védműveit ismerteti: Demkó 1896. 10-33.o.
647 Teleki 1993. 18.o.
648 Rupp II. 215-219.o.
649 Csánki II. 18.o.
650 Karácson 1904. 63-64.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

MAROSVÁSÁRHELY Maros - -
Első említés: Első említés városként:

1107.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1492. Erődített templom mint vár
Árok a város körül

A Maros folyó partján, a nyárádmelléki hegyek tövében fekszik a korábbi Marosszék 
vármegye központja, ma Maros megye székhelye, Marosvásárhely. A Várdombon ma 
is látható a református templom, alatta pedig a vár megmaradt bástyái, védőfalai.
A Vártemplom és a régi téglagyár környékén folytatott ásatások során előkerült X-XII. 
századi edénytöredékek a település kora Árpád-kori előzményeire utalnak.651

A város első okleveles említése Könyves Kálmán idejéből, 1107-ből származik, ekkor 
Novum  Forum  Siculorumnak  (Székely  Új-Vásárhelynek)  nevezik,  és  ekkor  igen 
fontos helynek tartják ezen a vidéken. 1241- ben a tatárok a várost felgyújtották, de a 
várat elfoglalni nem tudták. 
A  város  magyar  neve  -Zekel  Wasarhel formában-  először  egy  1370-ben  kelt 
oklevélben fordul elő.
1492-ben  Báthori  István  erdélyi  vajda  megerősítette  a  ferencesek  templomát  és 
kolostorát,  oly  módon,  hogy  magas  falakkal  vette  körül.  Ez  az  ötszög  alaprajzú, 
külsőtornyos vár volt Vásárhely első vára. 1600-1603 között Mihály vajda és Basta 
tábornok ostromai alatt  a vár igen megrongálódott.  Basta zsoldosai felgyújtották a 
várost, lerombolták a vártemplomot, a lakosság nagy része, Borsos Tamás főbíróval 
együtt elmenekült.
A templom és a vár újjáépítését 1602-ben kezdték el, Borsos Tamás, Nagy Szabó 
János  és  Mihály  közbenjárására.  Ők  néhány  társukkal  együtt  Basta  serege  elől 
Brassóba  menekültek,  s  ott,  látva  a  városfalat  és  megismerve  a  védelem 
szervezetét,  elhatározták,  visszajőve  Vásárhelyre  megépítik  ennek mását.  Ezt  az 
erődítési  munkát  egyébként  maga  Basta  tábornok  sem ellenezte,  sőt  rendelettel 
kötelezte a városi  nemeseket,  hogy a hajdúk által  kirabolt  és felégetett  iskola és 
templom újjáépítésében és a városi polgárok által helyreállítandó vár munkálataiban 
részt vegyenek. Borsos Tamás emlékirataiból a városfal építésére vonatkozó részt 
Orbán  Balázs  idézi:  „A  csekély  számú  lakosokat  [...]  czéhenkint  egybegyűjtvén, 
Kisasszonynap tájat hozzá kezdettek a tervezett vár építéséhez.”652

Ennek a mondatnak az értelmét másfélszáz év óta nem sikerült megnyugtató módon 
megfejteni. A vásárhelyi városfallal foglalkozó kutatók, Benkő Károly és Kiss Gábor, 
minthogy figyelmüket teljesen lekötötte az idézett mondat második fele, határozottan 
állítják,  hogy a városfalat  a céhek építették.653 A teljes mondat  azonban csak azt 
tartalmazza,  hogy  azon  a  megbeszélésen,  melyen  eldöntötték  a  fal  építését,  a 
megmaradt  lakosság  céhek  szerint  csoportosult.  Ennek  ellenére  a  céhek 
közreműködése  nélkül  minden  bizonnyal  a  város  nem  lett  volna  képes  a  fal 
felépítésére.  Minthogy  a  céhek  a  falak,  tornyok  védelméből,  karbantartásából  is 
kivették részüket, amit ha más nem is, de a tornyok neve megőrzött.

Később  megerősítették  a  várat  is,  fából  készült  bástyákkal,  földsáncokkal,  majd 
Bocskai István fejedelem engedélyével az egyszerű várat kővárrá építették. Ehhez 
651 Benkő 1994i. 445.o.
652 Orbán 1870. 15.o.
653 Benkő K. 2001. 26.o., Kiss G. 1990. 317.o.
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1605-ben járult hozzá, de az építkezés csak 1614-1653 között folytatódott, miután 
erre Bethlen Gábor is engedélyt adott a városnak. 
A várat keletről és délről 35-40 lépésnyi szélességű sánc és hat öl magas téglafal 
ölelte körbe négyszög alaprajzban 8-12 m magas védőfalakkal, amelyet négy nagy 
és  négy  kisebb  bástya  tagolt.  A nagyobbak  két  emeletesek  voltak,  egy  gabona 
tárolására, három a katonák szálláshelyéül szolgált. A fal nyugati oldalán, közép tájt 
volt  az egyetlen kapu. Itt  szélesebb sánc és kettős fal  épült.  Ennek külső részén 
helyezkedett el a kapus, a számára épített négyszögletű, zászlós tornyocskában, az 
őrhelyén.654

A vár délnyugati sarkán, a templomhoz vezető lépcső oldalán áll a Tímár-bástya. Ez 
a  szabálytalan  hatszög  alaprajzú,  1620-ban  épült  bástya  a  Vargák  bástyája  volt. 
Eredetileg megépült 4 szintjéből mára három maradt. Az északi oldalon emelkedik a 
Szabó-bástya, ami négyszögletű, és 1638 körül épült. Az északkeleti  Mészárosok-
bástyája hatszögletű, barokk homlokzatú, a délkeleti sarkon pedig az ötszögletű, mai 
formájában  négyszintes  Kádárok  vagy  Bognárok-bástyája. Ennek  közelében 
helyezkedik el a Szűcsök és a Lakatosok bástyája. A nyugati fal -bástyákkal együtt- 
kb. 230 m, az északi 210 m, a keleti 220 m, a déli, kissé kifelé hajló védőfal 190 m 
hosszú volt. A várfal körül 10 m széles, 8 m mély vizesárok futott, melynek vizét a 
Maros biztosította.655

Az udvarban, a dominikánusok temploma helyén épült a reformátusok vártemploma, 
melynek északi oldalán négyszögletes torony és ezzel egybeépült iskolaház volt. Az 
iskola emeletes, a torony lőrésekkel ellátott, tömör falú építmény, legfelső emeletén 
négy  nagyméretű,  csúcsíves  ablakkal,  gúlacsúcsos  sisakkal,  szögletein  kis 
tornyocskákkal. Az óra fölött az 1400-as évszám volt olvasható, amely valószínűleg 
az építés évére utalt. 
1661-  ben Evlia  Cselebi  járt  Vásárhelyen,  a  várról  az  alábbiakat  írta:  „Régi  vár, 
melynek nyugoti oldalra néző egyetlen, erős, új kapuja van. A keleti oldalán ennek is  
domb-  és  halmokból  álló  magaslata  van.  Csupa  szőllők  és  kertek  vannak  itt.  A 
várnak czementrakású téglával készült öt erős bástyája van. A vár azonban kicsiny  
és árka sekély. [...] Szép, tornyos templomai, erős deszkatetejű házai, díszes utczái  
és gazdag lakói vannak. [...] E vár nyugoti oldalának tövében, északtól délre nyúlva,  
fekszik egy tízezer lépés kerületű külváros. Fal azonban nem környezi, hanem mély  
árok, bejáró kapuval, fahíddal; két helyen van erős kapuja.”656

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

MECSEKNÁDASD Tolna - -
Első említés: Első említés városként:

1233. Nadasth657 1465. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

1343. castrum Nadasd Palánkvár
Palánk a külváros körül

A 13. században épült a kővár a Várhegy nevű hegytetőn. A várat kőfal övezte, ezt 
kívülről  sánccal  és árokkal  erősítették.  Bár  külső várnak mondja,  Evlia  Cselebi  a 
védőfal leírását nem adja meg:

654 Benkő K. 2001. 26.o.
655 Kiss G. 1990. 316-319.o.
656 Karácson 1904. 115-116.o.
657 Csánki III. 410.o.
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„A vár  alakja.  Egy  földhalom mandula  alakú,  kettős  kerítésű  palánka  erős  fallal,  
nagyon  mély  árokkal.  Keletre  néző  kapuja  előtt  köteleken  járó  mesterséges  
felvonóhíd van. [...]
Külső vára. Mintegy száz deszkazsindelyes, tágas, itt-ott kerttel ellátott háza van.”658

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

MODOR Pozsony VI. 103.
Első említés: Első említés városként:

1156. 1332.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1610. Kőfal a város körül, tornyok, 3 kapu

Modor  mint  a  nyitrai  egyháznak  adományozott  királyi  birtok  szerepelt  először  a 
forrásokban, elsőként 1156-ban. 1287-ben már magánbirtokosok kezén van. 1332-
1337. között  a pápai tizedjegyzék rögzíti  plébánosának jövedelmét, ami arra utal, 
hogy ekkor már jelentős település lehetett. Első szabadalomlevelét I. Lajos királytól 
kapja 1361-ben. 1388-ban Modort Zsigmond Stiborici Stíbornak, a későbbi erdélyi 
vajdának  adományozza,  aki  1404-ben  szabadalomlevelet  bocsájtott  ki  a  város 
számára. Ezt Zsigmond is megerősítette. Újabb birtokosokat követően 6000 forint 
lefizetése és évi 640 forint cenzus vállalása árán (ezt 1610-ig fizették) megváltották a 
szabadságukat, és 1569-ben II. Miksa szabad királyi várossá nyilvánította Modort.
A város falai,  melynek egy része ma is fennáll,  1610 és 1646. között  épültek fel. 
Három kapuja volt, a már lebontott Bazini- és az alsó-kapu, illetve a ma is álló felső-
kapu.659

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

MOHÁCS Baranya VI. 133.
Első említés: Első említés városként:

1093. Mohach660 1435. oppidum661

Védmű első említése: Védmű jellege:

Palánkvár tömésfallal, 4 sarokbástya, 2 kapu
Tömésfal a külváros körül, 2 kapu

Mohács a pécsi püspök birtoka, előbb falu, majd mezőváros volt. A palánkvár leírását 
Evlia Cselebi az alábbiakban adja meg:
„Miháds  vára.  Magyar  nyelven  ezt  Mohácsnak  nevezik.  E  vár  a  Duna  partján, 
fellegvár nélküli, egyszeres tömésfalú, magas és igen erős vár. Négy sarkán, a négy  
bástyán ágyúlyukak és sáhi ágyúk vannak.  [...]  Két kapu van rajta. Az egyik északi  
irányban,  a  Dunára  néző kis  Vízi-kapu.  [...]  A déli  oldalon  a  Városi-kapu,  kettős  
fakapu, [...] az árokban a Duna folyó folyik.
Miháds városa.  Mintegy háromszáz, deszkazsindelyes és nádas,  középszerű ház 
van benne.  [...]  E külváros körülete csupán földtömésű sövény-palánka fal, melyen 
két kapu van; árkába a Duna folyót folyatták, nagyon megerősített hely ez.”662

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

658 Karácson 1908. 37.o.
659 MVM 9. 204.o.
660 Györffy Gy. 342.o.
661 Csánki II. 463.o.
662 Karácson 1904. 191.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY121



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

MOSON Moson - -
Első említés: Első említés városként:

1377. Misenburc
Védmű első említése: Védmű jellege:

1135.663 földvár

A határispánság  központja  egy  föld-fa  szerkezetű,  égett,  vörös  sánccal,  részben 
természetes  vízakadállyal  erődített  földvár  volt.  Az  esperesi  templom a  földvártól 
délre állt. A földvár belsejének folyamatos lakottságát a régészet igazolta.664 A vár 
regionális szerepét a 14. században Óvár vette át. Ennek ellenére valamifajta kiemelt 
szerepe később is  maradhatott,  hiszen Compagni  6651509-ben palánkkal  körülvett 
városnak mondja.  Nem állhat fenn az Óvárral  történő összetévesztés lehetősége, 
ugyanis  Óvárt  külön feltüntette.  Evlia  Cselebi  Mosonról  nem közölt  semmit,  csak 
Óvárt írta le.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYBÁNYA 
(ASSZONYPATAKA)

Szatmár IV. 35.
Első említés: Első említés városként:

1327. 1329. civitas
Védmű első említése: Védmű jellege:

Kastély: 1459e.666

Város: 1347. palánk, 1469. kőfal
Kastély (vár): négyszögletű kővár, vizesárok, 1 
kapu
Kőfal és árok a város körül

Az ősi bányavárost a hagyományok szerint szászok alapították, akiket II. Géza 1142-
ben telepített  ide. Oklevél először 1327-ben említi  Zazárbánya alakban, 1329-ben 
pedig  Asszonypataka  néven.667 A  Zazárbánya név  a  városhoz  közeli  településre 
vonatkozott,  melyet  később  Felsőbányának neveznek,  s  melynek sorsa  szorosan 
összefonódott  Nagybányáéval.  1347-ben  I.  Lajos  megerősítette  a  város  polgárait 
kiváltságaikban, mert a korábbi kiváltságlevelek tűzvész áldozatai lettek; 1347-ben 
például az egész város porrá égett.668 Ezen kiváltságok a szabad királyi városokéval 
azonosak  voltak,  a  privilégium  részletesen  szabályozta  a  város  szabadságait, 
igazságszolgáltatását,  bányaművelését,  kereskedését.  1356-ban  vásár-  és 
pallosjoggal bővültek a város kiváltságai. Jelentőségét mutatja, hogy itt működött a 
királyi bányaispán központja, és pénzverő hely is volt. Egy ismételt tűzvész után, a 
porigégett város számára I. Lajos engedélyt adott arra, hogy a várost palánkkal és 
sánccal  vegyék  körbe,669 ezt  1469-ben  Mátyás  kőfalak  és  bástyák  építésének 
engedélyezésével toldotta meg.670 A város polgárai részt vettek a falak és bástyák 
építési munkáiban, valamint a város védelmében. Minden céhnek saját bástyája volt. 
Ekkor kezdték építeni a ma is álló  Szent István-tornyot.  1411-ben a város földesúri 
hatalomba kerül,  Zsigmond király ugyanis Felsőbányával  együtt  Lazarevics István 
szerb  despotának  adományozta.  Halála  után  unokaöccse,  Brankovics  György 

663 Györffy Gy. IV. 160.o.
664 Tomka P. 1994b. 469.o.
665 Stegena 1991. 19.ábra
666 Csánki I. 466.o.
667 Kristó 1994b. 475.o.
668 MVM 15. 199.o.
669 ez a palánk eredetileg sánc volt. MVM 15. 201.o.
670 Csánki I. 467.o.
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örökölte,  tőle  került  1449-ben  Hunyadi  Jánoshoz.671 A  birtokosok  tekintetében 
Nagybánya sorsa párhuzamosan futott Debrecenével. [66. ábra] 
Várad  eleste  után  1661-ben  Nagybánya  és  Felsőbánya  együtt  10  000  talléron 
váltotta meg magát a töröktől.  Evlia Cselebi 1661 augusztusában így írt  a várról: 
„Vára  az  említett  völgyben  négyszögalakú,  magas  kőkerítésű  nagy  vár.  Kerülete 
teljes ötezer lépés.  Nyugati  oldala mesterségesen készült  mocsáros hely,  mely a 
városbeliek menedékhelye. A várárok széles, de nem mély és tele van vízzel. Déli  
oldalán  van  a  város  kapuja.  [A városnak]  három  kapuja  van,  három  különböző 
irányba néző erős kapu. A vár nem igen erős, lakossága pedig híres kereskedő nép,  
ezért félelemből meghódolt. [...] így a vár nem gyújtatott fel.”672

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYHARSÁNY Baranya - -
Első említés: Első említés városként:

1247.673 1247. vásárhely
Védmű első említése: Védmű jellege:

Szársomlyó vár 1249. Tartozék-település
Palánk a település körül

Az  1249  után  épített  vár  egy  meredek  hegycsúcson  állt.  Ennek  lábánál  egy 
jelentékeny település alakult ki, melyek vásárjoga is volt. A települést övező palánkról 
1509-ben Compagni tudósít.674

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYKANIZSA Zala - -
Első említés: Első említés városként:

1245. Terra Knysa675 1321. civitas Canisa
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1321. castrum Canisa676 Vár tömésfallal, 2 téglaépítésű torony, 2 
téglaépítésű kaputorony
Tömésfal palánk a város szabad oldalain, 1 kapu

Az  először  1321-ben  említett  vár,  nem  azonos  a  török  háborúkat  megörökítő 
metszetekről  ismert  végvárral.  Ez  utóbbit  feltehetően  még  a  15.  század  elején 
kezdték  el  építeni.  Az  új  vár  négyszögletű  palánkvár,  tömésfallal,  melyet  vaskos 
rönkökből álló köpenyfal tartott össze. A fal előtt egy sövénykerítés futott. A várnak 
árka nem volt,  mert egy mocsárban épült  fel.  A külvárosa szintén tömésfallal  volt 
kerítve, de a vár felől nem volt palánkja. Evlia Cselebi ezt írja a külvárosról:
„Kanizsa  várának  Topráklik  külvárosa.  Kanizsa  várából  a  Bécsi-kapun  kimenve,  
nyugoti irányban a mocsárban czölöpökre épített fahíd van, mely 250 lépés hosszú. 
E  hosszú  hídon  három  helyen  ismét  kapuk  s  minden  kapu  előtt  csigakerekes  
felvonóhíd van. E hidkat minden éjjel felhúzzák és a kapuhoz csatolják. Az összes  
őrök mind felfegyverkezve vannak s a hidakat minden éjjel őrzik, úgy, hogy még a 

671 Kiss G. 1990. 353.o.
672 Karácson 1904. 88.o.
673 Györffy Gy. I. 313.o.
674 Stegena 1991. 19.ábra
675 Csánki III. 20.o.
676 Csánki III. 11.o.

RABB PÉTER ÉPÍTÉSZ EGYETEMI ADJUNKTUS TANULMÁNY123



VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

madarakat  sem eresztik  be.  Ha  e  hídon keresztülmegyünk,  Topráklik  külvárosba 
érünk,  melybe  másfelől  lehetetlen  bejutni.  Ez  a  Topráklik  külváros  is  az  említett  
tóban, külön terjedelmes sziget. Nagy és erős palánkaerődítmény lévén, a várnak 
alakja egy kifeszített íjhoz hasonlít, de Kanizsa vár felől az íj húrjához hasonlítható  
helyen, nincsen várfala, hanem Kanizsára nézően a tóparton házak vannak.  [...]  E 
várnak nyugoti oldalán csak a Bécsi-kapu van. Ha e vártól nyugot felé, három nagy  
hídon,  az ötszáz lépésnyi  mocsaras,  ingoványos helyen keresztülmegyünk,  akkor 
egy füves, erdős, ligetes faluba jutunk. Azon túl már az ellenség várai vannak. [...] Ez 
a Topráklik külváros hosszant fekszik, hosszúsága ötszáz derék lépés; szélessége 
ötven lépés. Mintha az íjnak csúcsait  képezné,  a vár két kezdeténél  egy-egy  [...] 
bástya van.  [...]  Az íj markolatául számítható helyen egy nagy bástya van, mely a 
Bécsi-kapu előtt nyulik előre s Nimród vára gyanánt tűnik fel. [...] E Toprák bástyáin 
belül  és  kívül  negyven  rőf  hosszú  fákkal  épített  erős  palánka  van.  [...]  A falon 
nyolczvan helyen őrházak vannak. A váron kívül és a tó partján ennek is egyszerű 
sövény palánkafala van. Széles út lévén, a vízzel egy színvonalon álló lőréslyukakba 
a hitharczosok csata idején, sánczul  használva azokat,  bevonulnak. Fehér hattyú 
gyanánt álló s mésszel betapasztott egyszerű fal ez.”677

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYKŐRÖS Pest - -
Első említés: Első említés városként:

1266. erdő Kalánkőrös falu mellett678 1445. oppidum679

Védmű első említése: Védmű jellege:

1670. fatorony Kőfallal kerített templom
Fatorony, majd kőtorony
Árok és sánc a város körül, 4 kaputorony

Nagykőrös  területe  évezredek  óta  lakott.  A város  határához  tartozó  Földvár  és 
Csipvár (Csépvár) területén a Kr.e. 1700 és 1400 közötti időszakra tehető ún. Vatyai 
kultúra emlékei kerültek elő.680 E két lelőhely nevében (-vár) hordozza rendeltetését, 
a hagyomány egykori várhelynek tartja. Földvár esetében ez be is igazolódott, mert 
itt a feltárás az előbb említett kultúra erődítésének -nevéhez méltóan földvárának- 
maradványait hozta felszínre.681 A korábbi szakirodalom ezt a  „metanasta jazygok”, 
művének  tartotta,  mint  ahogy  erről  Reiszig  Ede  a  Magyarország  vármegyéi  és 
városai  című  sorozat  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vármegye  II.  kötetében,  a  Nagykőrös 
történetét ismertető fejezetben beszámolt: „Ily sánczokkal kerített lakóhelyük volt a 
jazygoknak a mai Nagykőrös helyén is, a melyről kétségkívül meg lehet állapítani,  
hogy  egykori  lakosai  római  kori  barbárok  voltak.  A sáncz  tojásdad-alakú,  egykor  
mocsaras talajból emelkedett ki s mintegy négy hold területet foglal magában, de 
még ezen a fősánczon kívül is voltak tanyák, melyeket mély árok vett körül  s ez 
valaha vízzel volt tele. Talaja, a mai Földvár, most is vizenyős, egyik oldalán sűrűn 
be van nőve sással.  A sáncz keleti  végén,  az árkon kívül  fekvő őstemetőben,  a  
csontvázak  mellett,  a  római  császárok  korából  származó  érmeket  és  fibulákat  
találtak,  jeléül  annak,  hogy  e  nép  élénk  összeköttetésben  állott  a  rómaiakkal.  A 
népvándorlás viharai elsöpörték a jazygokat, helyükbe az avar uralom alatt szlávok 

677 Karácson 1904. 508-509.o.
678 Györffy Gy. 896.o.
679 Csernyánszky-Nagy 1958. 524.o.
680 Kovács T. 1977. 79-80.o. táblázat
681 Csernyánszky-Nagy 1958. 524.o., Kovács T. 1977. 20.o.
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költöztek,  a  kik  valószínűleg  felhasználták  a  jazygoktól  készített  sánczokat,  hol 
védelmet találtak.”682

Akárkit  is  tiszteljünk  e  földvár  építőiben,  annyi  bizonyos,  hogy  a  mai  Nagykőrös 
tágabb  területének  kimagasló,  partosabb,  megtelepülésre  legalkalmasabb  részén 
ütötték fel tanyájukat. Ezek után természetesen cseppet sem csodálkozhatunk azon, 
hogy a honfoglalást követően is lakott volt ez a környék. Itt, a Bár-Kalán nemzetség 
tölgyerdője  mellett  települt  meg  Kalánkőröse  falu,683 mely  nemcsak  a  birtokos 
nemzetséget őrizte meg nevében, de annak emlékét is, hogy a kocsányos tölgyek 
mellett  kőrisfák  is  tenyészhettek  ebben  az  erdőben.  Kőrös  nevét  ugyanis  a 
közmegítélés szerint  a vele névrokon fáról  nyerte.684 E vélekedést erősíti  a város 
címere is, mely  egy kőrisfát mintáz. A minden bizonnyal hatalmas rengeteg emléke a 
határnevekben  (Nagyerdő,  Barátszilos,  Bántölgyese,  Pálfája)  még  a  19.  század 
végén is elevenen élt.685 

A település első említése 1266-ból való, ekkoriban még a Bár-Kalán nembeli Nána 
ispán birtokai  között  szerepel.  Az  ispán végrendeletében a  Nyúl-szigeti  apácákat 
jelölte meg örökösének, akik azonban nem vették át  birtokukat,  így az a királyra, 
ekkor IV. Lászlóra -aki 1277-ben IV. László állított ki ehelyütt(!) oklevelet-,686 majd 
később I.  Károly királyra szállt,  aki  szintén megfordul e birtokán.687 1332-ben már 
jelentős  hely  lehetett,  mert  egy  gyáli  határjárás  során  egy  ide  vezető  nagy  utat 
említenek.688 Erzsébet királyné 1382. évi oklevelében megerősíti Cegléd, Nagykőrös 
és  Kecskemét  jobbágyait  a  tulajdonában  lévő  tölgyerdő  használatában  és 
birtokában, a kunokat viszont eltiltja ettől.689 Ez a forrás azért  becses számunkra, 
mert a fönt említett  három -később  Három Városnak is mondott- település szoros 
összetartozásának ez a legkorábbi írott emléke.
A 14. század végétől Kőrös hol kincstári tulajdon, hol magánföldesurak birtoka volt, s 
az is előfordult, hogy birtokosai zálogba adták.690 A birtokosok gyakori változása nem 
rendíthette  meg  a  település  fejlődését,  hiszen  az  1435-ben  falunak  nevezett 
település egy 1445-ös oklevél szerint már mezőváros.691 
Nagykőrös történelmi területén egykor 21 középkori falu állott, közülük 18 templomos 
hely  volt.  A mai  -tehát  a  II.  világháború  után  önálló  településsé  váló  Nyársapát, 
Kőröstetétlen  és  Csemő kiválásával  csökkentett-  határban  is  12  korábbi  faluhely 
emléke őrződött meg. Ezek közül egy 1390. évi oklevél már csak 8-at sorol fel, a 16. 
századra pedig Kőrössel és a hozzá szorosan kötődő Pótharaszttal együtt is csupán 
5 maradt fenn.692 
A települések  ilyen  nagymérvű  pusztulása,  elnéptelenedése  több  okra  vezethető 
vissza. Már Györffy György felhívta a figyelmet arra, hogy Csongrád területén, Nána 
ispán  birtokain  -mint  láttuk  Kőrös  is  közéjük  tartozott-  a  falvak  nagy  része 

682 MVM 18. 404.o. Reiszig valójában Galgóczi Károly Nagykőrös-monográfiájában olvasható közlését 
vette át, aki Nagy Géza, a Nemzeti Múzeum „régiségtári segédőre” ásatási eredményeire hivatkozott. 
Ugyanő Csipváron egy hajdan volt kolostort sejtett. Galgóczi 1896. 18.o.
683 Györffy I. 897.o.
684 Novák 1986. 20.o.
685 Galgóczi 1896. 18.o.
686 Györffy vitatja IV. László dátumhelyét: Györffy I. 897.o.,  Szentpétery szerint -bár nem indokolja- 
inkább Kiskőrös jöhet számításba: Szentpétery 1961. 183. és 479.o., Balanyi 1989. 59.o.
687 Novák 1986. 38-39.o.
688 Györffy vitatja IV. László dátumhelyét. Györffy I. 897.o.
689 Balanyi 1989. 59.o.
690 Maga Zsigmond király is rákényszerült erre 1435-ben. Csánki I. 22.o., Novák 1986. 39.o.
691 Csernyánszky-Nagy 1958. 524.o.
692 Balanyi 1989. 58.o.
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feltételezhetően már a tatárjárás következtében elnéptelenedett, hiszen többségüket 
a  korábban  említett  végrendelet  csupán  földként  (terra) említi,  s  csupán  hármat 
nevez  falunak.693 A  következő  pusztásodási  -falupusztulási-  hullám  a  14-15. 
században  következett  be,  amikor  az  előnyösebb  helyzetben  lévő,  a  tájenergiai 
adottságokat  -vásárhely,  utak  közelsége,  vízmentes  terület,  jobb  termőföld,  dús 
legelő, erdő közelsége- jobban kihasználó települések a rosszabb adottságú társaik 
rovására fejlődnek.694 A harmadik ez irányba ható tényező a török magyarországi 
berendezkedésében  és  a  hadmozdulatokkal  együtt  járó  pusztításban  keresendő. 
Amikor tehát azt látjuk, hogy Kőrös nemcsak fennmaradt, de területét és gazdasági 
erejét növelve mezővárosi rangra emelkedett, miközben a szomszédságában falvak 
sora  néptelenedett  el,  akkor  ezt  a  dinamikus  fejlődést  nem  lehet  csak  a  város 
életképességével  magyaráznunk,  hanem  ezen  hatások  következményeit  is 
számításba kell vennünk.

Nagykőröst a 14. század végétől több földesúri család birtokolta, legnagyobb közülük 
a Keglevich család volt. Ezek a török elől Észak-Magyarországra (zömmel Nógrád, 
és  Torna  megyébe)  költöztek,  s  innen  próbálták  -több-kevesebb  sikerrel-  kőrösi 
jogaikat  érvényesíteni.  1541-ben,  Buda  török  általi  elfoglalásának  hírére  a  város 
lakóinak zöme elmenekült,  egy részük a korábban már említett  Földvárban húzta 
meg  magát.  Az  elnéptelenedés  olyan  mérvű  volt,  hogy  az  1552.  évi  összeírás 
mindössze 52 megült  házhelyet  talált  itt.695 Kőrös 1545-ben szultáni  várossá vált, 
kiváltságait  a  török  1626-ban  -ekkor  maga  a  szultán-,  1638-ban  és  1647-ben  is 
megújította. Kivételezett helyzetét elsősorban annak köszönhette, hogy -mint Ibrahim 
budai pasa a legutolsó oklevélben megindokolta- lakosai  „régi idők óta a budai vár  
alrészében  fekvő  császári  puskaporgyár  számára  salétrom  gyártására  vannak 
kinevezve:”696 E munkájuk fejében mentesültek minden erődítési, hídépítési, élelem- 
és szállásadási kötelezettség alól. A legutolsó megerősítő irat évében III. Ferdinánd 
is  kiállított  egy  szabadalomlevelet,  melyben  kijelenti,  hogy  „Pest  megyében 
kebelezett  Kőrös  városunk […]  egész  közönsége” az  ország  területén  szabadon 
közlekedhet és kereskedhet.
E két oklevélből is kiviláglik, hogy  ezekben az időkben Nagykőrös -két pogány közé 
rekedve-  mind  a  magyar,  mind  a  török  birtokosainak  adót,  a  határát  kibővítő 
pusztákért pedig bérleti díjat fizetett.697 Erről tanúskodik Keglevich Miklós 1666. évi 
rendelete, amelyben kikötötte, hogy ha kőrösi jobbágyai közül valaki magtalanul hal 
el, akkor „mindennek fele az magyar, fele az török Földes Uráé.”698 De nem csak a 
jussot,  hanem  a  város  védelmére  alkalmazott  őrség  összetételét  is  ilyen 
körültekintéssel  határozták meg.  Például  a  15 éves háború során,  amikor  a  tatár 
martalócok ellen török, a portyázó végváriak és hajdúk ellen pedig magyar katonákat 
szegődtetett a város saját védelmére.699 
693 Györffy 1987. 31.o.
694 Szabó I. 1971. 185.o.
695 Galgóczi 1896. 20.o., Bereznay 1998. 307-308.o.
696 Galgóczi  1896.  35.o.  A  salétromfőzés  az  Alföld  vízjárta,  szikes,  zömében  állattenyésztéssel 
foglalkozó vidékein virágzott  ekkoriban. A salétromfőző házak -ahol hatalmas üstökben főzték ki a 
salétromsót az emberi vizelettel, illetve állati trágyával átitatott földből- számos mezőváros (Debrecen, 
Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös) árkán kívül megtelepültek, s a török elvonultával sem szűntek meg. A 
salétrom gyártása Debrecenben például 1760-körül vett igazi lendületet. Komoly bosszúsággal járt ez 
a komoly tüzifa-igényű, tűzveszélyes munkafolyamat, mert a főzők nyersanyag után kutatva bármely 
ház földpadlóját feláshatták. Penyigey 1980. 236-237., Novák 1986. 25-26.o.
697 1580-ban a 227 családfőre kivetett adó 95.000 akcse volt. Beluszky 2001. 136.o.
698 Novák 1986. 54.o.
699 Ez utóbbiakat a város nem is akárhonnan, hanem Érsekújvárból verbuválta. Szakály 1998. 15.o.
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Noha  a  város  jelentős  terheket  viselt,  ez  az  időszak  alapozta  meg  a  későbbi 
fejlődést. Mivel a magyar birtokosok távol éltek, aligha lehetett beleszólásuk a város 
életébe.  Birtokon  kívüliségük  azzal  járt,  hogy  minden  esetben  a  magisztrátussal 
voltak kénytelenek tárgyalni, amely -kihasználva a birtokosok kiszolgáltatottságát- a 
földesúri beszolgáltatások helyett egyösszegű adót, illetve földbért fizetett, de nem 
engedett  beleszólást  a  gazdasági  ügyek  menetébe.  Ez  az  önállóság  a  törökök 
kiűzésével  megszűnt,  hiszen  a  korábbi  birtokosok  örökösei  visszatértek.  Annak 
ellenére, hogy I. Lipót 1693-ban megerősítette Nagykőröst kiváltságos állapotában,700 

a  birtokos  családok  visszakövetelték  jussukat.  Az  ennek  érdekében  indított  ún. 
proporcionális perek azonban nem jártak sikerrel, mert nem tudták az örökösök sem 
birtokaik nagyságát,  sem pontos fekvését igazolni.  A földesúri  alávetettségbe való 
visszasüllyedést a legtöbb mezőváros azzal igyekezett elkerülni, hogy kiegyezésre 
törekedett a birtokosokkal. Ez a folyamat, melyet  Redemptionak, a földesúri terhek 
alóli megváltakozásnak neveznek, Nagykőrösön az 1800-as évek közepéig tartott.

Nagykőrös településrendszere az általunk vizsgált időszakban funkcionálisan osztott 
volt.  Az  orsószerűen  elnyúló  belsőségen  álltak  a  lakóházak,  míg  ezt  a 
településmagot vette körbe az aklok gyűrűje. Ez a rendszer Nagykőrös estében már 
minden bizonnyal a mezővárosi fejlődéssel párhuzamosan, tehát a 14. század táján 
kialakult,701 s bizonyos részleteiben máig megőrződött. [70-72. ábra]
A városnak kezdetben mindössze néhány száz lakosa lehetett. A16. század második 
felében a török adóösszeírások az afdófizető családfők számát 119 és 227 közötti 
értékben adják meg, ami azt mutatja, hogy a népesség száma ekkoriban 700-1.200 
között lehetett.702 A legkevesebb adóalanyt (119) 1559-ben, a legtöbbet (227) 1580-
ban írták össze. Elgondolkodtató azonban az ezt követő évtized népességfogyása, 
hiszen 1590-ben úgy talált Kőrösön a török adóösszeíró 169 családfőt, hogy tudjuk, 
ekkor  Tiszakécske lakossága is  itt  húzta meg magát.703 1597-ben Hartyáni  János 
Pest  megyei  alispán  „a  Háromvárosnak  kívüle”  a  megyében  mindenütt  csak 
pusztákat talált,  III.  Mohamed oklevele pedig Kőrösön 180 házból mindössze 100 
lakottat tudott felsorolni.704 Ezek szerint a 15 éves háború Kőrös felett sem múlt el 
nyomtalanul. A lakosság a törökök távoztával gyarapodni kezdett, 1785-ben 9.310 fő, 
1792-ben 10.478 fő, míg 1825-ben 13.679 fő lakott a városban.705

A várost kezdetben négy később tizenkét esküdtből álló tanács irányította. A főbírót 
az  adófizető  családfők  a  tanács  által  javasolt  3  jelölt  közül  egy-egy  esztendőre 
választották. A másodbíró személyéről -a tanácsbeliek közül- a főbíró döntött.706 Az 
elintézendő ügyek megsokasodtával a tanács 1639-ben ketté vált: egy városi, vagy 
belső, és egy esküdt, vagyis külső tanácsra. 
A város belső területe 1880-ig  négy járásból és tíz kerületből állt.707 A négy járás a 
négy kapu (Budai, Ceglédi, Szolnoki és Kecskeméti kapu) felé futó főutcát jelentette, 
élükön a tizedesek álltak.  Alájuk  voltak  beosztva az utcakapitányok.708 Már  a  16. 

700 Novák 1982. 17.o.
701 Novák 1989. 32.o.
702 Novák 1989. 38.o.
703 Beluszky 2001. 98.o.
704 Entz-Genthon-Szappanos 1961. 33.o.
705 1785: II. József-féle népszámlálás. MTH 1988. 93.o., 1792: a Helytartótanács összeírása. Galgóczi 
1896. 131.o., 1825: Beluszky 2001. 183.o.
706 Galgóczi 1896. 153.o.
707 Galgóczi 1896. 87.o.
708 Galgóczi 1896. 154.o.
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századi török adóösszeírások is megemlítik a Nagy, a Kápolna és az Új utcát, ami 
arra utalhat, hogy a város utcarendszere ekkorra már kialakult.709 

A belsőség magja a templom volt,  melyet  -más alföldi  mezővároshoz hasonlóan- 
fallal  vettek  körül.  Az  1500  és  1516  között  épített  templom  maga  is  robusztus 
kialakítású volt, 30 m magas tornyában íjászokat, puskásokat lehetett elhelyezni. A 
körítőfal  ovális  alakú,  magas,  90  cm vastag  kőfal  volt,  melyet  ölenként  egy-egy 
erősítő pillér merevített. A pillérek között lőréseket alakítottak ki, illetve egy-egy kaput 
a négy égtáj irányába.710 
Ez  a  templomerőd  a  város  utolsó  mentsvára  volt,  ezért  több  esetben  is  gondot 
fordítottak a megerősítésére. 1646-ban javították a kerítését, 1683 és 1688 között 
pedig  kettős  árokból  álló  sánccal  vették  körül.  Ekkoriban  Nagykőrösön  talált 
menedéket Cegléd, Vásárhely és Szentes lakosságának jó része.711 A Budáról kiűzött 
török hadak elleni  védekezésül  „parancsoltatott:  mind Kecskeméth mind Kőrös a’ 
templom  körül  egy  darabon  nagy,  mély  árokkal  sáncz  forma  kerítést  tsinálna  
magának, mellyet a’ két város igen kevés idő alatt tehetségéhez és tisztéhez képest  
el  készített,  kőrösiek  magoknak  napkeletrül  és  napnyugotrul  felvonó  kaput  
tsináltattak, délrül pedig és északrul pallók voltanak” –írta Balla Gergely 18. század 
közepi krónikájában.712 
A templomot tehát  egy kettős védőgyűrű vette  körül:  ennek belső eleme a kőfal, 
külső  része  pedig  a  sánc  volt.  A  korábban  megépített  négy  kapu  közül  kettőt 
pallóhídon, a másik kettőt  pedig csapóhídon át lehetett  megközelíteni.  A térképek 
tanúsága  szerint  a  körítőfal  kerekded  formájú  volt.  Az  1970-es  évek  elején, 
vezetékfektetés során a térképek által jelölt helyen falmaradványokra bukkantak.713 A 
helyben bányászott kőből rakott fal alapja mintegy 1,8 m mélyen futott, vastagsága 
90 cm volt.714 A fal  külső oldalán 2 m mély,  fekete színű rétegre bukkantak,  ami 
minden bizonnyal az árok betöltésekor -a 18. szd. elején- került  mostani helyére. 
Vízvezeték fektetése során 1980-ban napvilágra került a sáncnak néhány részlete a 
templom keleti, a Szolnoki út felőli oldalánál. A kettős árok szélessége 35, illetve 16 
m, a köztük lévő távolság 14 m volt. Ebben a köztes sávban épületmaradványok is 
előkerültek, ami azt sugallja, hogy a körítőfal sánccal történő megerősítése előtt ezen 
a területen lakóházak állhattak. 
A belsőségen más, a védekezés céljait szolgáló építmény állt. A piactéren egy fából 
készült  őrtornyot  állítottak  fel  1670-ben,  melyből  éjjel  nappal  strázsa  vigyázta  a 
köznyugalmat. Ezt 1752-ben alsó részén kőből, felül fából készült toronnyal váltották 
fel. Ennek helyén építették fel 1811-ben a városháza első épületét, mely maga is 
rendelkezett egy toronnyal. [69. ábra]

Magát a belsőséget, vagyis a városmagot is egy sánc övezte. Ennek leírásáért ismét 
forduljunk Balla Gergelyhez:  „…nem külömben az az egész városnak kerülete más 
árokkal is körül volt véve, és négy kapukat tartottanak, úgy mint nap keletrül szolnoki  
kaput, nevezetét tettenek, délrül kecskeméti kapu, napnyugotrul budai kapu, északról  

709 Novák 1989. 38.o.
710 Balanyi 1986. 174.o.
711 Máskor  is  megtörtént  ilyesmi,  1590-ben  például  (Tisza-)Kécskéről  menekült  a  lakosság 
Nagykőrösre. Beluszky 2001. 98.o.
712 Novák 1989. 33.o.
713 A feltárás eredményeit Balanyi Béla írása nyomán közöljük. Balanyi 1986. 183-184.o. és 185-186.o.
714 A környéken Nyársapáton bányásztak  réti  mészkövet.  A kitermelés  volumenét  mutatja,  hogy a 
katolikus  templom  építéséhez  1768-ban  200  öl  követ  szállítottak.  A  körítőfal  anyaga  is  innen 
származhatott. Novák 1989. 63.o.
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pedig  ceglédi  kapu…”715 Ez  a  védőöv  hasonló  lehetett  Debrecen,  illetve  a 
szomszédos Kecskemét sáncához: a belsőség körül futott az árok, melynek belső 
oldalán a kitermelt földből töltést emeltek. A sánc külső rézsűjére tövis telepítettek, 
felületét  trágyával  betapasztották,  de  szorgalmazták  fákkal  történő  beültetését  is 
azon okból, hogy azok gyökerei a sáncot összefogják. A sánc tetejére földdel töltött 
hordókat,  kasokat  ültettek,  ami egyrészt magasította a sáncot,  másrészt személyi 
védelmet  is  adott  a  kézifegyverekkel  védekezőknek.  A  sánc  külső  oldalán  egy 
rézsútos bevágású árok futott,  melynek szélessége 6 és 20 m között  váltakozott, 
mélysége 2-4 m volt. Egyes szakaszokon -például az északkeleti ívben- kettős árok 
védte a várost, itt mindkét árok szélessége 11-12 m, a köztük lévő távolság 18-20 m 
volt, a belső 3, a külső 2 m mély.
Mivel  az  árokrendszer  a  város  legmélyebben  fekvő  részein  haladt,  az  év  nagy 
részében, sőt kellően rossz időjárás esetén esztendőkön át vízzel volt telítve.716

A sánc  nyomvonala  változott,  a  lakosság  számának  növekedésével  nyomvonalát 
egyre kijjebb tolták. [67. ábra] 
A sáncot négy helyen kapuk (Budai, Ceglédi, Szolnoki, Kecskeméti) szakították meg. 
Ezeket  ott  alakították  ki,  ahol  a  négy  járásnak  megfelelő  főutcák  a  belsőség 
határvonalát  metszette.  A  négy  kapu  egyikének,  a  Ceglédi  kapunak  néhány 
maradványa is előkerült egy földmunka során. A feltárt alapfalak azt sejtetik, hogy 
Nagykőrösnek kőből falazott kaputornyai lehettek.717 
A sánc nemcsak a török időkben tett jó szolgálatot Nagykőrösnek, hanem 1708-ban 
is,  amikor  sikeresen  állt  ellen  a  várost  megtámadó  rácok  támadásának.  A már 
többször idézett Balla Gergely így írta le az ostromot: „A’ gyalog ráczság mind egy 
megdühödött farkasok, nagy ostrommal mentenek a’ város kerítésének, de semmire  
sem mehettenek,  mert  a’ városnak  olly  erős  bástyái  földbűl,  hogy  mindjárt  nem 
lehetett  meg hágni,  azon  felűl  kasokban,  és  font  sövényekbül  földdel  megterhelt  
töltései  környös környül   alkalmas magasságúak voltak,  azon semmi módon erőt  
nem vehettenek…”. Miközben a rácok a leírt módon sikertelenül próbálkoztak a sánc 
megmászásával,  addig  néhány  védő  „…a’  toronybúl  alkalmas  ráczokat  halálig  
lőtt…”718

Ezt követően még egyszer, az 1739-es pestisjárvány idején nőtt meg a jelentősége a 
sáncnak,  amikor  a  betegség terjedésének egyik  gátját  éppen az  árkokban vélték 
felfedezni.719

A sánccal körülvett belsőséget az aklok gyűrűje fogta közre. Mint minden kétbeltelkes 
alföldi mezőváros esetében, úgy Kőrösön is a polgárok két telekkel rendelkeztek: egy 
belső, sáncon belüli telekkel, melyen a lakóházuk állt, s egy gazdasági telekkel -ezt 
itt akolnak nevezik- a sáncon kívül. Ez a telek eredetileg kertművelésre szolgált, s 
csak később kerültek ide a gazdálkodáshoz szükséges épületek, istállók. Itt voltak az 
ólak  és  istállók,  itt  tárolták  a  terményeket,  itt  végezték  a  cséplést.720 Az  aklokat 
elsősorban tűzvédelmi okokból árkokkal vették körül.721 Emiatt az akolkertek gyűrűje 
felfogható a település külső védelmi öveként is.

715 Novák 1989. 33.o.
716 Balanyi 1986. 183-184.o.
717 Balanyi 1986. 179.o.
718 Novák 1989. 35.o.
719 Balanyi 1986. 173.o.
720 Novák 1986. 134-135.o.
721 Novák 1989. 48.o.
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A 16-17.  században  tehát  Nagykőrösnek  egy  többrétegű  védőrendszere  volt.  A 
legkülső része nem is  tekinthető mesterséges képződménynek,  hiszen a környék 
természetes vízfolyásait, mocsaras részeit használta fel. A várost keletről az Alsó-Gát 
nevű mocsaras nagy tó, északról a Felső-Gát és a Lénárt-tó,  tovább más kisebb 
tavak, erek, patakok szegélyezték oly módon, hogy a várost északról csak hdakkal 
szabdalt töltésen lehetett megközelíteni.722

A mocsaras tavak, patakok által megnehezített és lelassított, és a környéken több 
helyütt  is  előforduló  strázsahegyekről,  messze  látó  hegyekről  szemmel  tartott 
ellenséget az önálló árkokkal körülvett aklok gyűrűje szűrte meg. Ezen túljutva át 
kellett  gázolniuk  a  -néhol  kettős-  vizesárkon,  fel  kellett  mászniuk  a  tövises 
növényekkel borított, mintegy 5-6 m magas töltésoldalon. Ha itt megbirkóztak a sánc 
tetején várakozó védőkkel,  akkor  már csak a sánccal  és fallal  kerített  templomot 
kellett elfoglalniuk.

A  középkori  védművek  pusztulása  Nagykőrös  esetében  a  18.  század  elején  a 
templom körítőfalával  kezdődött,  amikor  -nyilván  egyéb  beépíthető  hely  híjján-  a 
körötte lévő kettős árkot betemették. Ezt a város árka követte, 1770 és 1790 között. 
Az 1794. májusában Kőrösön járt utazó, Teleki Domokos e védművekből már semmit 
sem  láthatott.723 A  bontás  oka  -mint  mindenütt-  a  szabad  házhelyek  hiánya. 
Utolsóként a templom kőből készült körítőfalát bontották le 1830-ban, köveiből a volt 
gimnázium épületét építették fel.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYSZEBEN Királyföld I. 1.
Első említés: Első említés városként:

1224.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1241e. 1. fal: palánk (1241 előtt, tatárok elpusztítják)
2. fal: kőfallal erődített plébániatemplom (13.sz.)
3. fal: kőfallal körülvett felsőváros (14. szd. k.)
4. fal: kőfallal körülvett alsóváros (15. szd.)
összesen 39 torony, 4 kaputorony

A Szebeni-havasok  északi  részén  fekvő  teleplés  helye  -az  ásatások  tanúsága 
szerint- már az őskorban lakott volt. Az itt fekvő római kori település neve Cedonia 
volt. 
A 12.  században  II.  Géza  király  telepített  be  Erdély  e  részére  flandriai  és  más 
telepeseket.  Nagyszeben a szászok egyházi  központja is  lett.  1224-ben II.  Endre 
elrendelte, hogy a szász nép csak a szebeni királybíró alat álljon.
Nagyszeben a nevét viselő, később székekre tagolódó ispánság központja volt.724

Az  első  erődítéseket  a  12.  században  a  szászok  építették,  ám  csak  palánkot 
emeltek,  ezért  a  tatárok  1241-ben  elfoglalták  és  felgyújtották  a  várost,  lakosait 
felkoncolták. 
Ezután  az  ártérben,  a  mocsaras  terület  legmagasabb  pontján  építették  fel 
plébániatemplomukat, falakkal, tornyokkal megerősítve. A 14. században elkészült a 
felsőváros körüli erődítmény is.

722 Galgóczi 1896. 121-122.o.
723 Teleki 1993. 61-62.o.
724 Benkő 1994l. 478.o. 
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Később Zsigmond király uralkodása alatt -a török veszedelem miatt-  az alsóváros 
köré is védőfalat húztak, a felsőváros körül meglévő falat pedig megerősítették, így a 
város bevehetetlennek bizonyult. A külső, olasz rendszerű bástyákkal megerősített 
védőöv megépítése után a várost  39 torony és 4 kaputorony védte,  melyeket az 
egyes  céhek  gondoztak  és  őriztek.  A mai  napig  eredeti  formájukban  megmaradt 
tornyok és bástyák a következők:  a déli  oldalon a  Fegyverkovács-torony (később 
Takács-torony);  a  15.  században  épült  nyocszögletű  torony;  a  16.  századi, 
négyszögletes Fazekas-torony; a 15. századi lőréses, buzogányszerűen kiszélesedő 
felső részénél szögletes Kádár-torony; a 16. századi nagy rondella; és az 1551-ben 
épült Haller-bástya. A nyugati falban a kör alaprajzú, 17. századi Soldisch-bástya; az 
Alsóvárosba vezető lépcső fölött  a  14.  századi  védőtorony;  a  nyolcszögletes,  15. 
századi Tímár-torony; a lőréses, kerek Puskaporos-torony vagy Kovács-bástya; és a 
belső vár falában a 15-16. században emelt Várostorony.725 A védőfalak nagy része 
ma is látható. 

Az így megerősített város ellen a törökök ostromai sorra sikertelennek bizonyultak. A 
város  ellenállt  1432-ben,  majd  1438-ban  és  1442-ben  is.  A mohácsi  csata  után 
Szapolyai János király a várat körülvette, de 2 évig hiába ostromolta. Végül Szeben 
kiváltságait  biztosította,  ezért  a  védők  megadták  magukat.  1551-ben  Erdélyt 
Castaldo császári tábornok serege szállta meg. Szebent először szállta meg idegen 
sereg. Castaldo hadmérnökei a várfalak további megerősítését tervezték, ennek egy 
része meg is valósult. Ekkor épült a Haller-bástya. 

Az ostromló seregeknél  nagyobb kárt  okozott  a tűzvész Nagyszebenben.  Először 
1556-ban pusztított a tűz, melynek során két puskaporos torony is felrobbant, ezzel 
az erődítményekben súlyos károkat  okozva.  Hiába építették újjá  a falakat,  16 év 
múlva újabb tűzvész, újabb rombolást eredményezett. Ismét felépítették a leomlott 
falakat. Ekkor épült -Vajda János városi építőmester tervei alapján- a Fűrészmalmi-
kapu előtt lévő bástya.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYSZOMBAT Pozsony III. 19.
Első említés: Első említés városként:

1211. 1238.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Kőfal a város körül, bástyák, 12 torony, 4 
kaputorony

A város kőfalai már a 13-14. században álltak. A város alaprajza É-D irányban kissé 
megnyújtott  téglalap,  két  főutcája  a  hossztengellyel  párhuzamosan,  keresztutcája 
erre merőlegesen futott. A város szabályozását I. Ferdinánd utasítására végezték el, 
aki  elrendelte,  hogy  minden  egyes  házhoz  tartozzon  kert  és  udvar  is.726 A falat 
számos, szögletes alaprajzú bástya, 6-6 kisebb torony és 4 kaputorony tagolta. A 
falak létét Compagni is megerősítette 1509-ben.727 A kaputornyokból már egy sincsen 
meg, azokat 1820 és 1862 között lebontották. A városfal egy része és négy kisebb 
torony azonban ma is látható.

725 Kiss G. 1990. 386.o.
726 MVM 9. 182.o.
727 Stegena 1991. 19.ábra
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYTÉTÉNY Pest - -
Első említés: Első említés városként:

1274. 1525. oppidum728

Védmű első említése: Védmű jellege:

1509. palánk Héder nem feltételezett udvarháza729

Palánk a város körül

A Tétény nemzetség nevét megörökítő település első okleveles említése 1274-ből 
való, amikor IV. László itt állított ki oklevelet.730 Feltehető, hogy a település a római 
Campona erődben alakult ki.731 Jelentős település lehetett a 13. század végén, illetve 
birtokosai,  a  Héder-nem  tagjai  jelentős  ranggal  bírtak,  hiszen  1279-ben 
országgyűlést is tartottak itt. Később itt tett hűségesküt Gentilis pápai legátus előtt I. 
Károlynak  Henrik  bán  fia  Henrik.732 Egyházának  papja  szerepel  a  pápai 
tizedlajstromban,  ez  is  a  település  jelentőségét  mutatja.  1525-ben mezővárosnak 
nevezik. Palánkkal volt kerítve, amit Compagni 1509-ben rögzített is leírásában.733

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NAGYVÁRAD (+OLASZI) Bihar III. 10.
Első említés: Első említés városként:

1093. 1250, Civitas Waradiensis
Védmű első említése: Védmű jellege:

1. fal: kör alaprajzú földvár, árkok, palánkfal, 
fatornyok (1241e.), később kőfal (1241u.)
2. fal: ötszög alaprajzú, olaszbástyás vár 
részben tömésfallal, vizesárokkal (1569u.)
3. fal: a külvárosokat is befoglaló városfal, 
bástyák (1595.)
4. fal: Olaszi városfala bástyákkal

A Sebes-Körös két partján fekvő város eredete nem ismert.  Valószínüleg a római 
uralom alatt az  Ulpianum nevű város a mai Nagyvárad határában volt. Egy kisebb 
méretű földvára  már  a 11.  században volt,  ennek építési  idejéről,  körülményeiről 
azonban nincsenek pontos adatok. Balogh Jolán szerint a magyarok építették fel a 
honfoglalás  után  azt  a  kör  alakú  földvárat,  melynek  alapjaira  épült  később  a 
középkori  kővár,  melynek  nyugati  oldalán  egy  lakótornyot  is  emeltek.  A felépült 
monostor  védelme  érdekében  vizesárokkal  vették  körül,  s  az  árok  partján  előbb 
sövény-, majd palánkfalat, később pedig kőfalat építettek. Ez, a Sebes-Körös és a 
Pece patak közti áradmányos völgy szigetén felépült, 160 m átmérőjű, mintegy 600 
m kerületű,  kör alakú földvár,  késő középkori  metszeteken még jól  látható,  a 17. 
század elején nyomtalanul beépült a mai várba.734 Az 1241-es tatár támadáskor a 
várban  tartózkodott  (pontosabban  az  ostrom  előtt  onnan  elmenekült)  Rogerius 
728 Csánki I. 36.o.
729 Györffy Gy. IV. 578.o.
730 Szentpétery 1961. 113.o.
731 Györffy Gy. IV. 577.o.
732 Györffy Gy. IV. 578.o.
733 Stegena 1991. 19. ábra
734 Almási-Bóna-Marosi 1994. 480.o.
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mester, váradi kanonok szerint a vár:  „nagy árokkal, s a falakon fatornyokkal volt  
megerősítve. […]  amely az egyik oldalon le volt rombolva, széles fallal kijavítottuk,  
hogy ha a várost nem tudnánk megvédelmezni, itt találhassunk menedéket.  […] [A 
tatárok]  azonban hirtelen elfoglalták és nagyrészt felégették a várost,  a vár falain 
kívül semmit sem hagytak meg.[…]  És hajnalban a tatárok, […]  körülvéve a várat,  
hét ostromgépet állítottak fel az új fallal szemben, és éjjel és nappal megállás nélkül  
hajigálták a köveket mindaddig, amíg az új fal teljesen le nem omlott. A tornyokat és 
a falakat szétrombolták, majd rohamra mentek, a várat erőszakkal elfoglalták.  […] 
és amikor már nem volt több ember, akit leölhettek volna, véglegesen elvonultak.”735  

A  tatár  pusztítás  után  újjá  kellett  építeni  az  egész  várost.  1244-ben  püspökké 
választott  Vince kezdte el  az építkezést.  A felépülést  tanúsítja  egy 1250-ben kelt 
oklevél. Nagyvárad fénykorát a Hunyadiak alatt, Vitéz János püspöksége idején élte. 
1440-ben már városnak,  „Civitas Waradiensisnek” nevezik, s ez ebben a században 
még többször megismétlődik.736  Ekkor épültek díszes paloták, házak. 
1474-ben azonban Ali pasa 2 napos eredménytelen ostrom után a várost kifosztatta 
és  felgyújtatta.  Elvonulása után Filipecz  János püspök azonnal  megkezdte  a  vár 
helyreállítását.  Új,  erős  falakat,  tornyokat  építtetett.  Mátyás  király  még  ez  évben 
kiadta a város első szabadalomlevelét. A következő pusztító csapás 1556-ban érte 
Nagyváradot.  Varkoch  Tamás  9  hónapnyi  ostroma  alatt  a  vár  legnagyobb  része 
leégett,  falai  leomlottak,  lerombolták  a  házakat,  és  a  városon  kívüli  -II.  István 
alapította- váradelőhegyi monostort,  valamint a várban a -Keresztelő Szent János 
tiszteletére szentelt- kápolnát. A helyreállítási munkák 1569-70-ben kezdődtek. 
A vár kettős felépítése a következő volt: a középkori szabálytalan kör alakú vár köré 
épült 1570-1595 között a szabályos ötszög alakú, olaszbástyás vár. [. ábra] Az öt új 
rendszerű  bástya  egyike  földbástya  volt,  körülöttük  széles  és  mély  vizesárokkal. 
Szalárdi János így jellemezte: ”Melly vár a városnak közepette, kerekded formában 
nagy  erős  kőrakással  és  kőfallal  lévén  megkerítve,  azon  nagy  kőfal  kerítéséhez 
környük egyenlő mértékben öt igen nagy kasamatás, reguláris, földdel megtöltetett  
fekvő  bástyákkal  lévén  környülvétetve:  kapuja  napenyészet  felől  a  városnak 
derekasabb és két víz között lévő Péntekhely nevű utcáira [...] nyilván. A kaputól dél  
felé fordulván első bástyája Újbástyának avagy, hogy Bethlen fejedelem csináltatta 
volna:  Bethlen.bástyának,  amellett  ugyan  délről  Királyfia-bástyája,  amellett  
napkeletről  Veres-bástyának;  ettől  immár észak felé feküvő bástyája  Aranyasnak;  
ettől  napnyugotra  fordulván,  éjszak  és  napnyugot  avagy  a  vár  hídja  között  lévő 
bástyája  Csonkának  neveztettetnének.  Nagy  kiterjesztett  városa  pedig  az  várat 
környülvevén, azt a Sebes-Körös szép folyó vize [...] a várast ketté szakasztja.”737 
Hasonlóan írja le Evlia Cselebi is: „Összesen ezer lépés kerületű vár ez, melynek öt  
magas tornya van s ezek közül kettő vörös keramittal van fedve. Három torony tele  
hadiszerekkel és élelmi készletekkel. […] E belső várat nem fogja körül árok, mivel a  
nagy várnak közepén fekszik. Négy nagy kapuja van, de csak egyet használnak, a  
többi el van zárva.”738

Az  így  megerősített  vár  1598-ban  Omer  pasa  egy  hónapig  tartó  ostromának 
sikeresen  ellenállt.  A vár  javítását  az  1613-ban  fejedelemmé  választott  Bethlen 
Gábor azonnal megkezdte. Az 1691-ben készült rajz szerint mind a belső, mind a 
külső vár ötszögletes, ötbástyás alaprajzot mutatott.739 [73-74. ábra]
735 Katona 1987. 170-172.o.
736 Csánki I. 600.o.
737 Szalárdi 1980. 549.o.
738 Karácson 1908. 233.o.
739 Kiss G. 1990. 71.o.
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A város magvát adó vár körül több városrész: Várad, Olaszi, Vadkert (Szentlőrinc), 
Velence, Hétközhely, Szentpéter, Szombathely, Sziget, Újpécs alakult ki.740 Maga a 
város a vár fallal körülvett külvárosa volt, erős falakkal körülvéve. Bizonyság erre, 
hogy az iménti idézetben Evlia Cselebi „nagy várnak” nevezte. A külváros leírását így 
folytatja:  „A külvárosba hídon lehet menni.  […]  A város négyszögalakú és összes 
utcái még a hitetlenek idejéből sakktábla alakban készültek. E külváros a nagy várat  
csupán  keleti  és  délkeleti  oldalon  fogja  körül.  Ennek  árkaiban  is  a  Kőrös  folyik.  
Vastag tömésfal fogja körül s falán szekérrel is át lehet járni. Köröskörül tizenkét erős 
bástyája van, valamennyinek a tetején deszkazsindelyes, zászlós, csúcsos, díszes  
torony van.  […]  A bástyákon öt-hat darab  […]  zarbuzán ágyú van. E külvárosnak 
négy kapuja van, nyugoti oldalon a Kőkapu, valóban kőépítkezésű, erős, nagy kapu.  
Keleti  oldalon  a  Malomkapu,   csupán  deszkából  álló  nagy  kapu.  A város  négy 
oldalán,  az  árokban  a  Kőrös  folyik,  azért  az  említett  kapuk  előtt  fahidakon  kell  
átmenni.”741 
Leírása szerint Várad kőfallal volt  körülvéve, melyet tizenkét, toronysisakkal fedett 
bástya  tagolt.  A  fal  külső  oldalát  karóközös  sövénnyel  támogatott  tömésfallal 
erősítették meg. Ezt a megoldást a törökök előszeretettel alkalmazták, ilyen volt pl. 
Esztergom  Királyi  városának  fala  is.  A  falat  négy  kapu  törte  meg,  közülük 
legfontosabb a Kőkapu lehetett. A fal előtt a Kőrös vizével feltöltött árok húzódott. A 
város  fokozott  védelmét  mutatja,  hogy  a  folyó  felőli  oldala  is  fallal  volt  erősítve, 
nemúgy mint a túlparton Olaszi külvárosé, vagy Esztergomban a Királyi városé.
Olaszi  kezdetekben  önálló  mezőváros,742 majd  Várad  egyik  külvárosa,  mely  a 
szárazföld felől fallal volt  körülvéve. Ez a vártól  kissé távolabb, a Kőrös túlpartján 
épült fel. Leírását Evlia Cselebi adja: „Váradra néző oldalán a Kőrös folyik s ezért ott  
falra nincsen szüksége;  a  mögötte  elterülő  dombos rétek-  és kertekben azonban 
erős  bástyái  vannak  és  pedig  hét  bástyája  van.  Két  kapuja  közül  egyik  keleti  
irányban a hídfőnél, a Kőrös folyó partján van s ez a nagy külvárosba és a várba  
vezet, ezt Nagy-kapunak mondják, a másik az északra néző Szenköji-kapu, a mely 
fából készült.[…]  E városban háromszáz deszkazsindelyes, kőépületű, kétemeletes 
szép ház van..”743 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NEZSIDER (SZOMBATHELY) Moson V. 46.
Első említés: Első említés városként:

1209.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Palánk a város körül

A várost körülölelő palánkot 1509-ben Compagni említi.744

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

NYITRA Nyitra VI. 135.
Első említés: Első említés városként:

1248.
Védmű első említése: Védmű jellege:

900k.745 Püspökvár, kazettás sánc + paliszád
740 Csánki I. 600.o.
741 Karácson 1908. 234.o.
742 Györffy Gy. I. 687.o.
743 Karácson 1908. 235.o.
744 Stegena 1991. 19.ábra
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Váralja, Óváros a püspökvárral egy védelmi 
rendszerben
Mártonhegyi vár (külváros): tömésfal palánk

A Zobor-hegy alatt, a Nyitra folyó mellett épült település. A 9. századból származó 
forrásokban már említik  a nevét.  Ebben az időben Nyitra  lehetett  a  Pribina szláv 
fejedelemség központja. A 9. század második felétől püspöki székhely.
A Várhegytől délre helyezkedett el a földvár. Az elliptikus alakú várat kettős fal vette 
körül, az egyik föld-fa kamrás szerkezetű fal volt, a másik paliszád-falas.
A  Zobor-hegy  tetején  álló  vár  szabálytalan  ovális  alakú,  föld-fa  kamrás  kő 
homlokfalas erődítésű volt, ehhez kapcsolódott a hegy délnyugati lejtőjén az erődített 
elővára. A Zobor-hegy délkeleti lejtőjén a két sor oszlop közé döngölt agyaggal és 
kővel  kitöltött  fallal  és  külső  kőfallal  erősített  földsánccal  (tömésfallal)  védett, 
közelítően vese alakú,  mártonhegyi  vár  állt.  Ennek elővára erődítetlen volt.  Ezen 
keresztül vezetett az a 10-12 m széles, kőlapokkal burkolt út, amelyen a belső várba 
jutottak. Az út két oldalán félig a földbe vájt házak és műhelyek voltak. A várak között 
és körül hét telep és tíz temető lánca húzódott.  A magyarok 900-ban foglalták el. 
I.István tette a  várispánság székhelyévé.  Itt  vkították meg Vazult.  Magyar  oklevél 
először 1111-ben említi. Kálmán I. törvénykönyve szerint jelentős az egyház Nyitrán, 
1113-ban  megalapította  a  nyitrai  püspökséget.  IV.  Bélától  kaptak  Nyitra  polgárai 
kiváltságlevelet,  mely  szerint  a  nyitrai  polgárok  a  (székes-)fehérvári  polgárok 
szabadságát  nyerték  el,  azaz  más  bírák  elé  nem álíthatók,  heti  egy  alkalommal 
hetivásárt tarthatnak, a kereskedők vámmentességet élveznek, valamint a polgárság 
földadományban is részesült.
1288-ban kerül Nyitra minden földjével és jogával püspöki kézbe, IV. (Kun) László 
adományaképpen.746

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ORSOVA Temes - -
Első említés: Első említés városként:

1349. 1373.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1351. várnagy, 1387. királyi vár747 Vár
Palánk a külváros körül

Evlia Cselebi az alábbiakat írja: „Vára. A Duna partján négyszögű, tömésfal kerítésű 
szép palánka. Kerülete 800 lépés. Két kapuja van, egyik a Duna partján keletre néző 
kis fa-kapu, a másik nyugoton, szintén a Duna partján lévő külvárosi kapu. A vár déli  
oldalát a Duna öntözi, azonban északról magaslati helyei és sekély árkai vannak. [...]
A belső vár. A hitetlenek idejéből maradt erős, négyszögletű szép váracska.  [...]  E 
belső vártól nyugotra egy tágas téren van a nagy külváros. 
A nagy külváros. Összesen 300 alacsonyabb-magasabb házból áll.”748

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ÓNOD Borsod - -
Első említés: Első említés városként:

1296.749 1413. oppidum750

Védmű első említése: Védmű jellege:

745 Györffy Gy. IV. 436.o.
746 Köblös-Szőke 1994. 499.o.
747 Csánki II. 14.o.
748 Karácson 1908. 258-259.o.
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1413. Vár a városban
Palánk a város körül

A várat a városon belül Czudar Péter építteti fel. 1413-ban Zsigmond megengedi, 
hogy az engedély nélküli várat befejezzék.751 

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ÓVÁR Moson VI. 105.
Első említés: Első említés városként:

1263. Ouvar752 1354.753

Védmű első említése: Védmű jellege:

1270e. Vár: kőfal és árok
Árkon kívül földbástyák és árkok

A várat 1270 előtt Győr nembeli Konrád építtette, 1317-től királyi vár. A vár kis méretű 
volt, de kőfal kerítette, ezen kívül pedig árok. Az árkokat földbástyák védték, ezeken 
kívül szintén árkok voltak. Evlia Cselebi ekként írja le a várat:
„Óvár várának földje és alakja.  A Duna folyótól  csekély távolra,  magaslat  nélküli,  
egyenes, tágas síkon, szép és erős építkazésű, emelkedett vár. Árkában és a város 
szélén a Lajta vize folyik. [...] Ez a vár kicsiny ugyan, de igen erős. Egy kapuja van,  
mely déli oldalra nyílik. Háromszáz deszkatetejű ház és két templom  van benne; 
falán  húsz  őrház  van.  Az  árkon  kívül  öt  helyen  földből  felhányt  bástyái  vannak, 
melyek mindegyikében ezerféle  ördöngős készülék  van.  E  bástyák  körül  is  mély  
árkok vannak, az árkokon kívül pedig az ostromsáncokra alkalmas helyeken aknák. 
E bástyák között a vár nem is látszik s ostrom idején a bástyáktól a várhoz közeledni  
nem is lehet. Ha azonban e bástyák egyike kézbe jut, azt lehet mondani, a vár is 
elfoglaltatott.”754

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PANCSOVA Keve - -
Első említés: Első említés városként:

1154. Idriszi: Bansif755 1154.
Védmű első említése: Védmű jellege:

palánk

Evlia  Cselebi  szerint  Pancsova egy  négyszögletes  fa  erődítmény,  melyben ötven 
katonán  kívül  náddal  fedett  házak  vannak.  Maga  Pancsova  települése  város, 
szabadalommal bíró törvényszéki járásközpont.756

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PEST Pest II. 9.
Első említés: Első említés városként:

1046.

749 Györffy Gy I. 796.
750 Csánki I. 167.o.
751 Csánki I. 164.o.
752 Györffy Gy. IV. 171.o.
753 Csánki III. 676.o.
754 Karácson 1908. 146-147.o.
755 Csánki II. 116.o.
756 Karácson 1904. 4.o.
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Védmű első említése: Védmű jellege:

1. fal: Contraaquincum katonai táborának kőfala
2. fal: 13. szd. 1. fele
3. fal: 1443-1479 között757

A Duna bal partján már a római korban épült erőd, ennek helyén a 11. században 
már állt a királyi alapítású Boldogasszony-templom. Eleinte mohamedán kereskedők 
és szláv telepesek is laktak itt, a 13. század első felében német és szász hospesek 
telepedtek meg,  mind a Duna bal,  mind a jobb partján, azaz a Kisebb Pesten is 
(Minor Pest). Minor Pest plébániáját Szent Gellért tiszteletére szentelték. 

Domonkos  kolostora  a  várossal  együtt  elpusztult  1241-ben.  1244-ben  IV.  Béla 
aranybullával erősített kiváltságlevelet adott a városnak,nem sokkal ezután azonban 
lakosságának  nagy  részét  Budára  telepítette.  Ettől  fogva  Kisebb  Pest  Budához 
tartozott. Ferences kolostora a 13. században épült. Pest a 15. század elejéig Buda 
külvárosának számított, önállóságát ekkor nyerte vissza. Országos gyűlések gyakori 
helyszíne.758

Pest középkori városfala két ütemben épült.
Evlia Cselebi 1661-es ottjártakor az alábbi jegyzeteket írta Pest váráról:  „Pest csak 
egyszerű  fallal  van  kerítve,  de  ez  nagyon  erősen  van  építve.  [...]  Mindössze  öt 
iszkenderi  [nagy-sándori]  bástyája  van.  [...]  E  várnak  a  szárazföld  felőli  oldala  
háromszögletű.  Összesen  tizenkét  erős  tornya  van,  [...]  A  tornyok  felső  részei  
deszkazsindelylyel  fedett  zászlós  kupolák.  [...]  Összesen  hat  kapuja  van.  [...]  A 
Váczi-kapu azonban igazában észak felé nyíló kapu. A Hatvani-kapu keletre néz. A 
Szolnoki-kapu  keletről  dél  felé  hajlóan  nyíló  nagy  kapu.  Más  kis  kapuk  a  Duna  
partjára nyílnak, s ez oldalon semmi árok nincs.”  759

Pest első, középkori városfalát az Árpád korban, legkésőbb a 13. sz. első felében 
építették. Félkör alakban övezte a várost, É-on a Duna partjáról indult az Apáczai 
Csere János u. 2. sz. alatti ún. Színházi rondella területéről. Majd a Martinelli téren 
befordult  a  Városház utcába,  keresztezte a Ferenciek  terét,  az  Irányi-Cukor  utca 
saroknál befordult a Cukor utcába, és a D-i szakasz itt fordult ismét a Duna felé. 
Feltehetően a volt Angolkisasszonyok templománál, a Váci utca 47. számnál érte el a 
Duna-partot. A tatárjárás idején, 1241-ben leégett, s később a rombadőlt falat nem is 
építették oly mértékben újjá, hogy ismét a város erődítménye lehetett volna. Ez az 
oka annak, hogy a 15. sz.  első felében keletkezett  történeti  források határozatlan 
falak nélküli városnak írják le Pestet, 1433-ban Betrandon de la Brocquiere lovag, és 
néhány évvel később, 1444-ben Aeneas Sylvius Piccolomini. A városfal legkorábbi 
okleveles említése a 15.  sz.  végéről  származik,  1493-ban úgy szólnak róla,  mint 
amelyik nem sokkal korábban épült a város köré. [...] 
Az  1443-1479  közötti  időszakban  felépített  városfal  nyomvonalát  a  régi  fallal 
párhuzamosan jelölték ki, így bekerítették a rohamosan fejlődő Pest városközpontja 
körül kialakult külvárosokat is. Ezzel Pest területe a korábbi 23 hektárról 55 hektárra 
nőtt. A fal teljes hossza a Duna-parti résszel együtt 3 km volt, ez utóbbi nélkül csak 
2,2-2,4 km. Három, vagy négy kapuja,  mint az Árpád-koriak, a városból kivezető, 
országos  főútvonalakon  állottak,  közöttük  négyszögletes  vagy  félköralakú  külső 
tornyokkal. A Duna-parton rondellák épültek, és a kapuk közül három elé is nagy 
félköralakú erődítményeket emeltek a későbbi átalakítások során.”760

757 Irásné 1988. 217-221.o.
758 Kubinyi 1994c. 543.o.
759 Karácson 1904. 258.o.
760 Írásné 1988. 218-219.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PAKS Tolna - -
Első említés: Első említés városként:

1410. Pakos 1468. vásáros hely761

Védmű első említése: Védmű jellege:

Palánk a város körül

A várost  körülvevő  palánkot  először  Compagni  írta  le  1509-ben.762 Később  Evlia 
Cselebi számolt be róla. A palánkvár mellett lévő külvárost sorompó (vagyis egyszerű 
karókból álló fal) övezte. Két, a főúton álló kapuja volt.763

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PÁPA Veszprém V. 63.
Első említés: Első említés városként:

1225. 1363. Forum de Papa, 1398. Civitas Papa764

Védmű első említése: Védmű jellege:

1444. castrum Papa Vár
Palánk a külváros körül

Kezdetben királyi birtok, majd 1439-től földesurak fennhatósága alá került. A hosszú 
időn át két részből (Felső- és Alsó majorokból) álló város első védművét a 15. század 
elején  kapta.  Ekkor  a  Felső-major  körül  építtetett  palánkot  a  Garai-család,  ahol 
castellumuk is állhatott.765 Ez utóbbi első említése 1441-ből való, de 1444-ben már 
várnak nevezik. Ekkoriban, tehát a 15. század közepén olvadt össze a két település 
is. A 16. közepén Martonfalvai deák, Török Bálint jószágigazgatója veszi kézbe Pápa 
védelmének ügyét, és részben a várban, de inkább a városban erődítési munkákat 
végeztet.  A  palánkvárat  fagerendákkal,  hordókkal  megerősítteti,  a  város  köré 
-nagyjából  a  korábbi  Felső-major  területén)  tömésfalból  védőfalat  építtet.  [75-76. 
ábra]

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PÉCS Baranya III. 13.
Első említés: Első említés városként:

1009. Quinqueecclesie766 1190k.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Püspökvár
Palánk majd kőfal a város körül

Pécs a római kori Sophianae nevű település helyén épült. A népvándorláskor a város 
súlypontja  kitolódott  a  római  polgárvárosból  az  egykori  ókeresztény  temető 
területére. Itt néhány egyházi épület átvészelte a népvándorlás korát.

761 Csánki III. 410.o.
762 Stegena 1991. 19. ábra
763 Karácson 1904. 208.o.
764 Csánki III. 214.o.
765 Gerő 1959. 28-29.o.
766 Györffy Gy. I. 356.o.
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Egy 9. századi oklevélre visszamenő 10. századi hamisítvány említi Pécs városát és 
környékét,  mint  a  salzburgi  érsek  tulajdonát.  A 10.  században  megtelepedett  a 
magyarság,  majd  1009-ben  I.  István  megalapította  a  pécsi  püspökséget.  Az 
államalapítás  idején  még  nem  megyeszékhely,  feltehetően  a  vár  hiánya  miatt, 
helyette Baranyavár az igazgatási központ. A 12. századi építkezésekből fennmaradt 
emlékek  Lombard  kapcsolatokra  utalnak.  Pécsett  ebben  az  időben  jelentős  a 
lombard  származású  lakosság.  Egy  1181-es  oklevél  hospes-nevei  alapján  a 
polgárság olasz, francia, német és magyar telepesekből tevődött össze.
Pécs központi szerepe a 13. századtól kezdve alakult ki. A század elejétől kezdve 
tartottak hetivásárokat, kétszer egy héten. A mai Széchenyi tér volt a piactér, a város 
főtere.  A polgárok  bizonyos  fokú  önkormányzatot  élveztek.  Pécs  jogi  értelemben 
mezőváros  volt,  de  a  gazdasági  életben  a  szabad királyi  városokkal  megegyező 
szerepet töltött be. 
A püspöki központ védelmét eleinte a kőből épített székesegyhéz, valamint a püspöki 
és kanonoki épületek biztosították. 1064-ben hatalmas tűzvész pusztított, ezért a 11. 
században a székesegyház újjáépítése megkezdődött. 
Komolyabb erődítési  rendszer  csak a 13.  század közepén készül,  mikor  a  pécsi 
püspökök várrá alakították rezidenciájukat. Ez annál inkább is időszerű volt, hiszen a 
1242-ben a tatár pusztítás nem kerülte el Pécs városát, s székesegyházát sem. A 
felépült vár nagyságát mintegy 1,9 ha-ra teszik, és a székesegyház keleti toronypárja 
az apszissal a várfal részét képezhette.767 A várról említés először 1284-ben történik. 
[74-77. ábra] Evlia Cselebi 1661-ben írta le Pécs várának jellemzését:  „a Ferava 
[Mecsek]  nevű  alacsony  dombszerű  hegy  szélénél,  négyszögalakú,  erős  
kőépítkezésű  szép  vár,  melynek  alapkövei  mind  olyan  nagyok,  mint  egy  elefánt 
termete. Egészen faragott kőből van építve. Fala egyszeres és alacsony, de vastag 
és széles fal, magassága húsz rőf [1 rőf=68 cm]; köröskörül mély és széles árok van,  
mely építészeti rőfökkel  [76 cm] teljes nyolczvan rőf szélességű, kettős mély árok. 
[...]  Összesen  nyolczvanhét  erős  bástyája  van,  melyek  mindegyike  egy-egy 
remekmű.  Van  összesen  5500  mellvédje,  melyek  gyöngy  módjára  sorban  álló  
lőrések. Öt kapuja van: először a keleti oldalon a Budai-kapu [...] a nyugoti oldalon a 
Szigetvári-kapu. [...] A Káriki-torony kapuja déli oldalra nyílik”768

Az 1795-ben Pécsett járt Teleki Domokos eképpen emlékezik a látottakra:  „Hajdon 
Pécs kerített és erős várral bíró város volt, de most immár kerítése sok helyeken 
leomladozott  és  lerontatott,  s  még  csak  egy  kapuja  áll  fenn,  úgyhogy  most 
nagyrészint  a  külső  várossal  egyesül.  A  vár  a  városnak  egyik  szegletiben  egy 
dombon fekszik  [...]  melynek hajdan mély árka, kerítései és erős bástyáivoltak, de 
amelynek már csak omladékait mutatja a mostani idő.”769

A  pécsi  egyetem  hajdani,  a  XIV.  században  épült  épülete  is  a  várban,  a 
székesegyház északi oldalán lehetett. A XIV. századra három koldulórendi kolostora 
van  Pécsnek,  a  korábbi  domonkos  és  ferences  kolostorok  után  megépült  az 
ágostonos remeték kolostora is.
Pécs korai  topográfiáját  nehéz rekonstruálni.   A XIV.  században felbukkanó  Óvár 
vicus valószínűleg  a  püspöki  központ  alatt  kialakult  településmag.  A városfalakat 
áttörő négy kapu a négyégtáj szerint: keleten: a  Budai-kapu, délen a  Siklósi-kapu, 
nyugaton a Szigeti-kapu, északon a Vaskapu, vagy Mecseki-kapu.770

767 Koszta 1994e. 535.o.
768 Karácson 1904. 196.o.
769 Teleki 1993. 97.o.
770 Koszta 1994e. 537.o.
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Teleki 1795-ös jegyzeteinek a várossal kapcsolatos sorai: „Pécs királyi város, ennek 
előtte püspöki város volt, és a mostai püspöknek prædecessora még bírta, hanem ez 
meghalván sede vacante  királyi  várossá lett.  Mindazonáltal  a  Pécshez mint  a  fő 
birtokhoz tartozó jószágokat a püspök most is bírja.”771

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

POZSONY Pozsony II. 4.
Első említés: Első említés városként:

1042.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár:1189e.
Városfal: 1241e.

Fellegvár
Fal a város körül

A Kis-Kárpátok és a Duna találkozásánál  épült  város.  A Várhegy a neolit  kor óta 
lakott, a 3. században római őrállás épült ide. Az avar uralmat 796-803 között a frank 
terjeszkedés  zúzta  szét.  A frankok  után  a  nyitrai  fejedelem hódoltatta,  később  a 
morva állam része lett, majd a honfoglaló magyarok hódoltatták. A németek 1042-
ben feldúlták Pozsonyt,  1052-ben és 1108-ban sikertelenül  ostromolták,  1146-ban 
rövid ideig hódoltatták. 1241-ben a tatárok a környéket elpusztították, de a várhegy 
és a váralja megvédte magát.

A vár és a település feltehetően már I. István korától vármegyeszékhely. A várban a 
X. században is folytak építkezések. Vásározás a váralján 1151-től kezdve folyt. 
A lakosság szláv, német és magyar polgárokból tevődött össze. Az 1200-as évektől 
jelentős számú bajor telepedett le.
III. András adományozott kiváltságlevelet az egységesülő városnak 1291. december 
2-án.  Az  ebben  foglalt  kiváltságok:  szabad  bíróválasztás  és  12  esküdttel  való 
bíráskodás,  árumegállító  jog,  vámmentesség,  valamint  a  királyi  descensus,  a 
csöböradó  és  az  erdőhasználati  adó  alól  való  felmentés.  A tizedet  évente  egy 
összegben fizethették. A zsidók a keresztényekkel azonos polgárjogokat élvezhettek. 
A király elrendelte továbbá, hogy a kereskedők vizi úton csak a pozsonyi hajósokkal 
szállíttathatnak. 1328-ban I. Károly a várost felmentette az ország területén minden 
vám fizetése alól. I. Lajos az első országos vásárt 1344-ben engedélyezte. Céhek 
alapításáról  az  első  feljegyzések  1379-ből  származnak,  ekkor  a  pékeket,  a 
mészárosokat és a cipészeket említik.772

A 13. században épült épületeket későbbi építkezések jórészt megsemmisítették. A 
vár ún. korona-tornya, a 13. század közepén épült lakótorony.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

PÖLÖSKE Zala - -
Első említés: Első említés városként:

1234. prior de Pyliske773 1430. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1270e. Vár
Palánk a külváros körül

771 Teleki 1993. 99.o.
772 Köblös 1994. 553-555.o.
773 Csánki III. 23.o.
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A várat a Hahót nem építette, tőlük IV. Béla 1270-ben elkobozta. Később visszakerült 
magánbirtokosok kezébe.  A várost  övező palánkot  Evlia  Cselebi  Írta  le.  A várost 
sövénypalánk övezte, a vár erős kővár, romjai a várostól 3 km-re fekszenek.774  

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

RADNA Beszterce - -
Első említés: Első említés városként:

1235. Radna bányái775 1243. cives de Rodna
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1268. Vár
palánk

A 1235-ben bányáival említett, fallal körül nem kerített Radnát a tatárok elfoglalták. A 
királyi  vár  ezután  épült,  1268-ban  már  állt.776 A városban  1268-ban  már  állt  egy 
erődített udvarház, mely egy fallal körülvett faházból és egy kőtoronyból állt. Lehet, 
hogy ez tovább bővült, mert 1296-ban már palatiumról hallunk, ennek feltételezett 
helyén alápincézett  kőházak maradványai  kerültek  elő.   A várost  övező palánkot 
Evlia Cselebi említette.777

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

RÓZSAHEGY Liptó - -
Első említés: Első említés városként:

1318. 1318.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Erődített templom
Kőfal a város körül

1318-ban  a  rózsahegyi  (rosenbergi)  polgárok  Donch  comestől  mindazon  jogokat 
kapták, melyet a Németlipcsében élő hospesek királyi adományból élveztek. A várost 
övező kőfalat 1509-ben Compagni írta le.778

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

RUSZT Sopron VI. 106.
Első említés: Első említés városként:

1317. possessio779 1472. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

Kőfal a város körül

A várost övező, 1614-ben épített kőfalról egyedül Vályi András számolt be.780

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SÁROSPATAK Zemplén V. 81.
Első említés: Első említés városként:

1201.?781 1326. civitas Pothok782

Védmű első említése: Védmű jellege:

774 Karácson 1908. 9-10.o.
775 Györffy Gy. I. 562.o.
776 Benkő 1994n. 565.o.
777 Karácson 1904. 22.o.
778 Stegena 1991. 19.ábra
779 Csánki III. 594.o.
780 MTH 1990a. 20.o.
781 Engel 1994c. 595.o.
782 Csánki I. 338.o.
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Vár: 1526u. Vár
Palánk a város körül

A 12. században Patak királyi erdőbirtok volt. Bizonyság erre a később a városba 
beolvadt Végardó, vagyis királyi erdőóvók településének neve. A 12. század második 
felében francia-vallon (latinus) telepesek érkeztek erre a tájra, akiket kiváltságokban 
részesítettek.  Ezeket  később  Imre  király  erősítette  meg  1201-ben.783 A tatárjárás 
megkímélte Patakot, kővárát, mint a tatárjárás után épült várat említik 1262-ben.784 A 
tatárok  1285.  évi  betörésükkor  feldúlták  a  várost,  de  az  a  rombolást  hamarosan 
kiheverte,  hiszen  1326-ban  már  városnak  (civitas  Pothok)  nevezi  egy  oklevél.785 

Későbbi  források  mezővárosnak  mondják.  Ekkor  elsősorban  szőlőtermesztése 
jelentős.  Nyolc-kilenc  fős  tanács  (két-három  bíró  és  hat  esküdt)  kormányozta,  s 
ekkoriban mint  királynéi  birtoknak,  a  fellebbviteli  fóruma a királyné tárnokmestere 
volt. 1390-ben Zsigmond a Perényieknek adományozza a várost vámjával és a királyi 
várral együtt, majd 1429-ben szabad királyi városi rangra emeli. Mivel a Perényiek 
ezen ága időközben kihal, Patakot Zsigmond a Pálócziaknak adja. A város 1460-ban 
Mátyástól országos vásár tartására szerzett jogot.786 1526-ban már a Perényiek egy 
másik ága a birtokos, akik 1567-ig nagyszabású építkezéseket folytatnak. Ekkor épül 
fel főbb vonásaiban a ma is melévő erődrendszer. 
Ez  egy  belső-  és  egy  külső  várból  állt.  A Belső  vár  rombusz  alaprajzú  udvart 
körülvevő négy épületszárnyból  áll,  melyhez keletről  a Vöröstorony csatlakozik.  A 
Belső  vár  keleti  és  délkeleti  oldalát  folytatja  a  Külső  vár  fala,  mely  szögletes 
sarokbástyákkal  van kibővítve.  A Külső  vár  Nagykapuja  (Vízikapu)  a Bodrog felé 
nyílik, a keleti fal közepén. A külső vár északi falához simul a vártemplom, mely saját, 
elliptikus alaprajzú fallal  volt  körülvéve. A templom gyakorlatilag ráépült  az északi 
várfalra. [82. ábra]
A  vár  mellett  több  település  halmazából  állt  Patak  városa.  Ezek  közül  az  ún. 
Belsőváros saját védőfallal rendelkezett. Ezt a sáncból és falból álló védművet a 16. 
század közepén Dobó Ferenc építteti. 1578-ban Patak már  „Saarospatak oppidum 
Muratum”, azaz fallal körülvett város.787 A Tokaj-Sátoraljaújhely út keresztül haladt a 
városon, két végét megerősített sorompó zárta le. A Bodroggal párhuzamosan futott 
a Nagy utca, ezt időnként Derék- és Piac utcának is mondták. A sánc a 18. század 
közepén szűnt meg.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SEGESVÁR Királyföld III. 11.
Első említés: Első említés városként:

1367. civitas788

Védmű első említése: Védmű jellege:

1400k. Fellegvár
Kőfal a város körül

Segesvár  a  Segesd-patak  és  a  Nagy-Küküllő  találkozásánál,  hegyek  és  dombok 
ölelésében lévő völgy szélén épült.
783 Balassa 1994. 16.o.
784 Engel Pál szerint Patak Nagypataknak is nevezett korai vára nem itt, hanem Sátoraljaújhely mellett 
állt. Engel 1994c. 595.o.
785 Csánki  I.  338.o.,  Engel  Pál  szerint  az  Imre  király  által  megújított  privilégium  nem  a  pataki 
vallonoknak, hanem Bodrogolaszinak szólt. Engel 1994c. 595.o.
786 Csánki I. 338.o.
787 Balassa 1994. 43.o.
788 Benkő 1994o. 597-698.o.
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Már  a  római  korban  is  fontos  lakott  hely,  a  Stenarum nevű  katonai  őrtelep  a 
népvándorláskor  elpusztult.  A szász  királyi  város  építésének  ideje  a  XII.  század 
végére, XIII. század elejére tehető. A betelepülő szász telepesek királyi kiváltságokat 
kaptak. Segesvár a szász szék központja lett. 
A kis kiterjedésű Árpád-kori telep és a hozzá tartozó temető kb. 60 síros részlete 
ismert.789

A város két részből áll: a Felsőváros, azaz maga a vár, és az Alsóváros. Favárának 
építését 1198-ban kezdték meg. Az 1241-es tatárdúlás során elpusztult vár helyén új 
épült, melyről említést 1280-ból találunk először, egy birtokeladási oklevélben, királyi 
birtokként. 790 [83-84. ábra]
A Felsőváros  három erődítési rendszerrel és 14 védőtoronnyal rendelkezett. Ahogy 
Teleki Domokos a 18. század végén tett utazásainak leírásai között olvashatjuk:  „A 
vár egy hegyen van, kerítéssel és sok erős bástyákkal vagyon megerősítve, hajdan 
erős lehetett, de már most a kerítése sok helyeken leromlott és meghasadozott.[...] A 
várnak pedig kőfalai és bástyái erre a magosabb részre is felvonulnak; de régenten 
ennek a résznek külön erődítése is volt.” 791

A vár főbejárata,  az  Óratorony-kapu 64 m magas, négyszögletes alaprajzú, a 14. 
században építették, majd az 1676-os tűzvész után -Philiph Bonge, salzburgi és Veit 
Gruber,  tiroli  építőmesterek  irányításával-  1677-ben  újjáépítették.  Mára  a  város 
jelképévé vált. Ezt a tornyot a tanács katonái védelmezték, míg a többi -a szokásos 
módon- a céhekhez kötődött. Az Óratorony kapuján belül északra áll az 1631-ben 
emelt  Kovács  torony,  a  régi  Borbély-torony. Ettől  nyugatra  van  a  hatszögletű 
Csizmadia-torony,  innen délre a Szabó-torony, amely a 14. században épült, kettős 
kapunyitással,  felvonható  vaskapuval.  Ez  a  torony  szintén  a  tűzvész  után  lett 
helyreállítva. Délre található még a helyreállított Szűcs-torony és a Mészáros-torony, 
valamint  a Mészáros-bástya.  E két  torony  között  nyílik  a  Törle-kapu.  A Várhegy 
szélén áll a négyszögletes alaprajzú Kötélverő-torony, valamint a Várhegy lábánál a 
25 m magas, a földszinten négyszögletes, első és második emeletén többszögletes, 
a  buzogányszerű legfelső  emeletén nyolcszögletes  alaprajzú  Ónműves-torony.  Jó 
állapotban megmaradt a Timár-torony is.792

A Várhegy legmagasabb pontján áll a Bergkirche, a gótikus építészet egyik legszebb 
evangélikus temploma, amely egy 12. századi román stílusú kápolna helyén, 1350-
től  épült.  1429-1488  között  átépítették,  az  utolsó  időszakban  az  ausztriai  Jakob 
Kendlinger mester vezetésével. A templomot eredetileg külön fallal védték.

Az  Alsóváros a hegy tövében fekszik.  „Régen kerítése volt,  [...] a bémenő kapui  
megvagynak,  [...]  egyik  végén  egy,  a  másik  végén  két  kaput  láttam.  [...]  Az 
alsóvárosnak főutcája elnyúlik a bémenő kaputól fogva egészen a kimenő kapuig, de  
nem egyenesen,  sőt  inkább görbén megyen,  a  város  tágas piacát  közbenvévén.  
Ebben  az  utcában  egynehány  kapukat  lehet  szemlélni,  mely  kapuk  ezt  néhol  
megrekesztik, és valaha a városnak jobban és többször lehető megoltalmazására 
szolgálhattak, de most nyitva, sőt minden ajtók nélkül állanak. az alsóvároson kívül  
mindkét felől külső város vagyon.”793

A török támadás 1438-ban jelentős pusztítást okozott Segesváron. A várost feldúlták, 
a vár falait megrongálták. Helyrehozatalát segítendő II. Ulászló 1513-ban hat évre 
teljes adómentességet adott a városnak.
789 Benkő 1994n. 597.o.
790 Kiss G. 1990. 334.o.
791 Teleki 1993. 44.o.
792 Kiss G. 1990. 336.o.
793 Teleki 1993. 45.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SELMECBÁNYA Hont IV. 25.
Első említés: Első említés városként:

1217. Bana794 1255e.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Erődített Óvár
Leányvár
Kőfal a város körül

A város területe a leletek tanúsága szerint  a római koról  lakott  volt.  A környéken 
bányászott  ezüst  a  magyar  államszervezés  kezdeteitől  fogva  a  királyi  pénzverés 
legjelentősebb forrása volt. Ez tükröződik korai neveiben: Argentifodina, Bánya is. 
Első okleveles említéseiben (1217, 1240) még ezeken a neveken szerepelt.795 A IV. 
Béla  által,  még  a  tatárjárás  előtt  kiváltságolt  telepesek  eredetileg  a  hegytetőn 
kialakult  Óvárban  (Óvárosban)  telepedtek  meg,  de  ez  a  korai  várost  a  tatárok 
elpusztították. 1242 után az új város a völgyben épült fel, gyűrűstéri helyrajzzal.796 
A templom környezetét 1540-ben erődítették várrá.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SIKLÓS Baranya V. 73.
Első említés: Első említés városként:

1191.797 1355. civitas798

Védmű első említése: Védmű jellege:

1352. castrum Soklos799 Vár
Palánk a város körül

A település  és  a  vár  1387-ig  a  Kán  nembeli  Siklósiaké  volt,  a  14.  században 
mezővárosi szintet ért el. A vár 1395-ben a Garaiaké, később Korvin Jánosé, majd a 
Perényieké. A várost övező palánkot 1509-ben Compagni említi, majd Evlia Cselebi 
is leírja.800 Leírása szerint Siklós belső vára, mely egy égbe nyúló hegy csúcsán áll, 
háromszoros fallal van körülvéve. Ez a belső vár. Az alsó vár voltaképpen hármas 
vár, tizenhét erős, deszkafedésű torony erősíti falát. A külvárosban hét városrész: öt 
iszlám és két keresztény  városrész van, ezekben 800 deszkafedésű ház található. A 
külvárost erős palánkfal fogja körül, melyet három kapun át lehet elhagyni.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SIMONTORNYA Tolna - -
Első említés: Első említés városként:

Védmű első említése: Védmű jellege:

1324. castrum Symonturnya Vár
Palánk a város körül

A vár körüli külváros erős palánkfaláról Evlia Cselebi számolt be.801

794 Györffy III. 243.o.
795 Györffy Gy. III. 245.o.
796 Almási-Wehli 1994    
797 Györffy Gy I. 378.o.
798 Csánki II. 466.o.
799 Csánki II. 457.o.
800 Karácson 1904. 479.o.
801 Karácson 1908. 38.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SOMOGYVÁR Somogy - -
Első említés: Első említés városként:

1210. opido Symighiensi802

Védmű első említése: Védmű jellege:

1344. castrum Simigiense803 Vár
Palánk a város körül

A Kupavárhegyen  állt  egykor  Koppány  2,5  ha  alapterületű,  sáncokkal  körülvett 
földvára, amely 997 után ispánsági központ lett. Ebbe költözött be a bencés apátság 
1091 körül. 
A város palánkját 1509-ben Compagni említi.804

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SOPRON Sopron II. 7.
Első említés: Első említés városként:

1225. Suprun805 1269. Civitas Supruniensis806

Védmű első említése: Védmű jellege:

1297. romos kőfal807 Hármas kőfal a város körül, 2 kapu
Lakótornyok a városban

A középkori város a Borostyánkő út mentén fekvő római Scarbantia területén települt 
meg. A római város Kr.u.  15-ben már fennállott,  és eredetileg nem volt  védőfallal 
körülvéve.808 Ennek  építését  csak  a  4.  század  elején  kezdték  meg,  amikor  a 
markoman-kvád háborúktól a Duna már nem volt képes védelmet nyújtani. Ennek a 
védőfalnak  jellegzetessége  a  nyomvonala,  amely  közel  sem  szabályos:  a  nagy 
sietségben csak a legfontosabb középületeket vették körül a fallal. Így alakult ki egy 
400 méter hosszú, 250 méter széles, tojásdad formájú védett városmag.809 A római 
fal 3 m vastag és kb. 8 m magas, kívül kváderkövekkel burkolt kőfal volt, íves vonalát 
átlagban 23 méterenként egy-egy (összesen 27 került elő a két kettős kaputornyon 
kívül) patkóíves bástya tagolta.810 A bástyák két emeletesek voltak úgy, hogy alsó 
szintjüket betöltötték. [85. ábra]
A római  város  a  6.  században  tűzvész  pusztította  el.  A  településen  a  magyar 
államalapításig nem élt számottevő népesség.

A falak által körülvett területen az ispáni vár települt meg. A terület északi részén 
lehetett az ispán szállása, a középső rész inkább gazdasági funkciókat látott el, míg 
a  déli  részen  a  királyi  sólerakat  működött.811 Az  ispáni  várhoz  tartozó  esperesi 
templom az északi oldalon, a várárkon kívül, az Előkapu közelében épült fel. A várat 
katonáskodó és szolgálónépek falvai vették körül. 

802 Csánki II. 582.o.
803 Csánki II. 574.o.
804 Stegena 1991. 19. ábra
805 Csánki III. 595.
806 Csánki III. 595.
807 Szende 1994. 606.o., Csánki III. 595.
808 Póczy 1976. 24.o.
809 Hajnóczi-Mezős 1995. 23.o.
810 Póczy 1976. 28.o., Gömöri 1990. 6.o.
811 Szende 1994. 606.o.
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Az ispánsági vár fala valójában egy kazettás sánc volt, mely a római fal belső oldalán 
épült  fel.  A sánc  eredeti  szélessége  kb.  20  m,  magassága  pedig  a  római  falnál 
nagyobb volt. A sánc előtt egy árok húzódott, az innen kitermelt földet építették be a 
sáncba. Ennek belsejében fagerendákból összeállított kazettaváz volt, mely rejtélyes 
módon elégett. Ezért a kutatók sokáig úgy hitték, hogy Sopron sánca is „cserépvár, 
vagyis  tudatosan  kiégetett  falú  erődítmény  lehetett.  Ezt  az  utóbbi  évek  kutatási 
eredményei  cáfolták,  s  megállapították,  hogy  inkább  a  felhalmozódott  szerves 
anyagok  öngyulladásából  bekövetkező  lassú  égésről,  semmint  szándékos 
felgyújtásról, különösen pedig kiégetésről lehet beszélni.812

A római fallal és a sánccal körülvett ispáni vár, melyet Idriszi „jelentékeny városnak” 
nevezett, fontos határvár volt. 1096-ban alig engedték át Buillon Gottfried, mintegy 
40 ezres keresztes hadát, s a tatárok támadásának is ellenállt. 
Mivel Ottokár cseh király támadásai ellenére is a magyar király mellett tartottak ki 
lakói, ezért IV. László 1277-ben a települést az ispán kezéből kivéve városi rangra 
emelte, s a városnak Fehérvár jogát adta.813 A privilégium bizonyos jövedelmeket is 
juttatott a városnak abból a célból, hogy a városfalakat és a tornyokat kijavítsák.814 

Feltehető, hogy ekkor készülhetett el a római fal külső síkjának köpenyfala. 
Ebben az időszakban számos torony is állt Sopronban. [86. ábra] Ezekről több kutató 
azt feltételezte, hogy a város kollektív védművei lehettek, melyek a kőfalat tagolták. 
Ennek alapján Sedlmayr János egy sajátos falrendszer elméletét dolgozta ki, mely 
szerint a tojásdad alakú falat szabályos távolságokra az Előkapuval együtt 21 torony 
tagolta, a város közepe táján pedig egy keresztfal húzódott két újabb toronnyal. [84. 
ábra]  Mindezt  6  torony maradványaiból  következtetve.  Holl  Imre ezt  az  elméletet 
alapjaiban cáfolta meg.815 Legfőbb indoka az volt, hogy mivel a tornyok mindegyike a 
telek közepén helyezkedett el, aligha lehetett a kollektív védmű része. Ráadásul az 
újabb ásatások során sem kerültek  elő  tornyok,  illetve  ahol  Sedlmayr  harántfalat 
feltételezett, semmilyen erre utaló nyom nem került  elő. Ezek a tornyok valójában 
lakótornyok voltak. Ilyen tornyok még a 13. század végén is épültek, s hogy nem volt 
a védőfalhoz közük az mutatja, hogy III. András 1297-ben -amellett, hogy a városnak 
országos vámmentességet ad- azzal az indokkal veszi el a fertői vám felét a tornyok 
tulajdonosaitól, s adja a polgároknak, hogy a városfalat újítsák fel belőle.816 Ebből a 
jövedelemből  készülhetett  el  (nagyjából  1339-ig)  a   belső  városfal,  mely  a  sánc 
gerincén futott végig.817 Ez a fal  1,5-2 méter vastag volt  és talán 5 méter magas 
lehetett. Ebben a periódusban torony nélküli fal épült, egyedül az Előkapu két oldalán 
álló torony és a Zöld-torony épülhetett ekkor.818 [88. ábra] 1344-re minden bizonnyal 
elkészült  az  új,  23-25  méter  széles  várárok  is,  de  még  ebben  a  században 
felépülhetett a külső falgyűrű is. Ezáltal egy hármas falrendszer alakult ki, mely két 5-
6 méter széles falszorost fogott közre.819

A várost I. Károly is támogatta, 1339-ben további két esztendőre a városnak adta a 
fertői vám felét, további falak építésének céjából.820 Ekkoriban a város lakói többször 
kivonultak a városból, és az elővárosokban telepedtek le. 1328-ban I. Károly, 1353-

812 Tomka 1977. 77.o.
813 Csánki III. 596.o.
814 Szende 1994. 606.o.
815 Holl 1989. 52-54.o.
816 Holl 1989. 53.o.
817 Szende 1994. 607.o.
818 Holl 1989. 53.o.
819 Gömöri 1990. 9.o.
820 Gerő 1956. 166.o.
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ban  I.  Lajos  szólította  fel  a  polgárokat  a  visszatérésre.821 A városfal  fenntartása 
súlyos terhet jelentett a soproni polgárok számára (talán ezért is vonultak ki innen oly 
gyakran), ezért Zsigmond 1397-ben évi 200 forintot ad a városfalak karbantartására 
a soproni harmincad-jövedelemből.

A falak Mátyás uralkodása idejére már ismét elhanyagol állapotban lehettek, mert 
megparancsolta, hogy a vármegye nemessége legyen a város segítségére a falak 
kijavításában, később pedig erre a célra évi  150 forintot is ad. A Zsigmond óta a 
városban működő királyi kapitányt, illetve az itt elszállásolt katonákat arra utasítja, 
hogy dolgozzanak a város megerősítésén. Később II.  Ulászló az, aki  1496-ban a 
harmincadbevételt két évre átengedi a városnak, hogy a falat felújítsa, majd 3 évre 
minden rendkívüli adó alól felmenti ugyanezen okból a polgárokat. 1515-ben előbb a 
városban lakó zsidókat szólítja fel, hogy járuljanask hozzá az erődítési munkákhoz, 
majd  mentesíti  a  harmincad  fizetése  alól  azokat,  akik  építőanyagot  szállítanak  a 
falhoz.  II.  Lajos  előbb 500 forint  rendkívüli  adó fizetése alól  ad  felmentést,  majd 
egyévi  teljes  adómentességet  ad  abból  a  célból,  hogy  a  falak  építése 
befejeződhessen.822

A több rétegű falrendszer talán már 1447 előtt elkészült, mert egy ebből az évből való 
forrás már  zwingerről, azaz falszorosról beszél. Több kapu is tagolta a falat, ezek 
(zárójelben az első említés évszáma): Halász-kapu (1432), Szent Mihály-kapu (1504) 
Szélmalom-kapu (1523), Újteleki-kapu (1524), Szent Lénárd-kapu (1475), Magyar-
kapu (1535).

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZABADKA Bodrog - -
Első említés: Első említés városként:

1241. Nosa823 1241. in opido quod Nosa dicitur824

Védmű első említése: Védmű jellege:

1453. vár
1464. városfal

palánk, majd kőfal + 10 bástya

Szabadka külvárosáról Evlia Cselebi számolt be.825 Ez egy tömésfalú palánkkal volt 
kerítve, benne 140 nádfedelű ház állt.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZAKOLCA Nyitra - -
Első említés: Első említés városként:

1217.826 1372.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1372. Kőfal a város körül

A város 1372-ben kapott kiváltságokat I. Lajostól, melyben mentesültek minden, a 
kincstárnak fizetendő adó alól arra az időre, amíg a városfalak és más erődítmények 
el nem készülnek.827

821 Gerő 1956. 166.o.
822 Gerő 1956. 168.o.
823 Györffy Gy. I. 557.o.
824 Györffy Gy. I. 557.o.
825 Karácson 1908. 219.o.
826 Györffy Gy IV. 463.o.
827 Rupp I. 193.o.
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZALÁNKEMÉN Szerém V. 57.
Első említés: Első említés városként:

1071.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár: 1071. Kőfal a város körül.

A várost övező köfalat 1509-ben Compagni írta le.828

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZATA Valkó - -
Első említés: Első említés városként:

1360. nobiles de Zata 1443. oppidum829

Védmű első említése: Védmű jellege:

1416. csatrum Zata Vár
Palánk a külváros körül 

Szotin palánkját Evlia Cselebi írja le.830

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZATMÁR(-NÉMETI) Szatmár IV. 30.
Első említés: Első említés városként:

1241. Nosa831 1241. in opido quod Nosa dicitur832

Védmű első említése: Védmű jellege:

1453. vár
1464. városfal

palánk, majd kőfal + 10 bástya

Az 1712-ben egyesített  Szatmár és  a  Szamos túlsó  partján  lévő  Németi,  egyike 
legrégebbi településeinknek. Szatmár falu és földvárának keletkezési idejéről pontos 
adatok nincsenek, de azt tudni lehet, hogy a honfoglaló magyarok már itt találták. II. 
Endre 1230-as aranypecsétes kiváltságlevelének tanúsága szerint Németit a Gizella 
királyné  védelmében  Magyarországra  érkező  német  telepesek  alapították, 
feltehetően  I.  István  házasságkötése  idején,  995  körül.  Szatmár  váráról  említést 
először  1215-ből  találhatunk,  a  Váradi  Regestrumban.  1230-ban  a  két  város  II. 
Andrástól  kiváltságokat  kapott.  Ezek  közé  tartozott  a  bíró  és  a  pap  szabad 
választása,  a  pap kivétele  az esperesi  hatóság alól,  a  városi  joghatóság kivétele 
minden más bíróság és a megye hatásköre alól, mindkét város mentesült minden 
idegen szolgálat alól, a királynak tartozott egy elöljárót és négy ijjas vitézt kiállítani, 
illetve dézsmát fizetni.833

Szatmár  várát  és  Németit  az  1241-es  tatárdúláskor  felgyújtották  és  lerombolták. 
Rogerius szerint a tatárok ostromának alapelve az volt, hogy a falat körülvevő árkot 
feltöltötték -ez történt Esztergom esetében is-, bár az elfogult szemtanú szerint ez 

828 Stegena 1991. 19. ábra
829 Csánki II. 287.o.
830 Karácson 1904. 177.o.
831 Györffy Gy. I. 557.o.
832 Györffy Gy. I. 557.o.
833 MVM 15. 93-94.o.
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nem  rőzsével,  hanem  a  foglyok  holttestével  történt.  Elvonulásuk  után  a  város 
újjáépült, István ifjabb király apja, IV. Béla elleni harca során egy időre itt rendezte be 
udvarát.834 Szatmár,  mint  az ifjabb király székhelye,  1264-ben újabb kiváltságokat 
kapott.  Mint  III.  András  1291.  évi  megújító  irata  elmondja,  ekkortól  a  várost  a 
Fehérvári jog illette meg. 
Zsigmond  király  1411-ben  Szatmárt,  Nagybányát,  Felsőbányát  más  birtokokkal 
együtt előbb Lazarevics István, majd Brankovics György szerb despotákkal cserélte 
el  Nándorfehérvárért.  1460  után  egy  várkastély  is  épült  a  városban,  melynek 
várnagyát  említik,  birtokosát  nem.  1461-től  szabadon kereskedhetett  a  két  város. 
Ezután mindkét  város  a  Szapolyaiak  birtoka  lett.835 A vár  helyreállítása  1534-ben 
történt meg, amikor a Bátoriak újjáépítették.
A  várról  1661-ben  Evlia  Cselebi  így  ír:  „Lengyelországban,  Csehországban  és 
Németországban ilyen nagy és erős vár nincsen. Vára egy nagy síkságon álló fehér,  
erős  vár,  magaslata  semmi  sincs.  Négy  oldala  tó  s  elfoglalása  lehetetlen.  Egyik  
oldalról sem lehet aknákat és lövősáncokat készíteni.”836

A  Thököly-féle  szabadságharc  idején  pusztult  el  Szatmár  virágzó  külvárosa,  a 
Hóstáncz.
Szatmár  városát  földsáncok,  bástyák  és  árok  védelmezte,  melyek  a  18.  század 
elejére meglehetősen romos állapotban voltak. Rákóczi 1703 augusztusában, amikor 
a  várat  el  kívánta  foglalni,  kihasználva  a  Szamos  alacsony  vízállását,  gáttal 
eltorlaszolta a víz útját, ezzel szárazzá téve az árkokat. A városfalat a szárazföld felől 
ostromolta meg, ez arra utal, hogí a víz felől nem volt a város sánccal körülvéve. Az 
ostromot  azon  a  helyen  kezdték  meg,  melyet  a  városlakó  polgárok  védtek,  akik 
megúnva a hosszú hadiállapotot, követeket küldtek Rákóczihoz.837 Németit még az 
ostrom kezdetén felgyújtották, de ez lett később Szatmár sorsa is. Ennek oka az volt, 
hogy  az  ép  város  ne  lehessen  a  kitörő  védők  támasza.  Ekkor  a  város  annyira 
elpusztult, hogy -mint szemtanúk elbeszélték- egyetlen ép tyúkól sem maradt benne. 
A vár védői  1705 januárjában adták meg magukat,  ezt  követően megindult  a vár 
széthányása.
A két, immár egyesített város 1715-ben szabad királyi várossá lett.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZÁVASZENTDEMETER Szerém - -
Első említés: Első említés városként:

1347. civitas,838 1368.839

Védmű első említése: Védmű jellege:

1444. Vár
Kőfal a város körül

Szerémség ókori központjának, Sirmiumnak a helyén létesült monostor és település. 
Utóbbi a tatárjárás után fellendült, 1347-ben már civitasnak mondják. A város körüli 
kőfalat 1509-ben Compagni említi.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

834 MVM 15. 169.o.
835 Kiss G. 1990. 369.o.
836 Karácson 1904. 95.o.
837 MVM 15. 222-223.o.
838 Takács M 1994. 461.o.
839 Csánki II. 238.o.
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SZEGED Csongrád II. 8.
Első említés: Első említés városként:

1183. Cigeddin840

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Fal a külváros körül

A Tisza és a Maros összefolyásánál,  a Tisza jobb partján elterülő város. A római 
korban  Partiskon  néven  megerősített  hely  volt.  Az  avar  település  létét  jelentős 
régészeti  emlékek  igazolják.  A  vásárvonal  mentén  elterülő  város  megteremtése 
azonban  a  magyarokhoz  köthető.  Eső  okleveles  említése  1183-ból  származik. 
Jelentőségét  elsősorban  a  sószállítás  és  elosztás  terén  betöltött  szerepének 
köszönhette.841

A  város  három  kiemelkedésből  állt  egy  mocsaras  folyószakaszon,  ám  ezek 
kezdetben egymástól teljesen függetlenek voltak. Csak 1469-ben került sor jogilag az 
egységesülésükre. A város a halmazos településtípussal mutat hasonlóságot, mert 
sem városfal  nem épült  körülötte,  sem a  klasszikus  vár-váralja  kettős  mag  nem 
alakult ki itt. A király fennhatósága alá tartozott az a központi településmag, amelynek 
egyik  részén  a  XIII.  második  felében  megépült  a  kővár,  másik,  délebbre  fekvő 
területén pedig a Palánknak nevezett váralja, a Belváros feküdt. A tatárjárás után itt 
éltek azok a hospesek, akik IV. Béla királytól megkapták Buda és (Székes-) Fehérvár 
kiváltságait.842 
A királyi vár tehát 1260-80 között épült. Cs. Sebestyén Károly rekonstrukciója szerint 
szabálytalan  ötszögű  alaprajza  volt,  a  sarkain  kerek  tornyokkal,  illetve  két 
kaputoronnyal.843 1664-1666 között  Evlia  Cselebi  a  következőket  tapasztalta  róla, 
mikor  Szegeden járt:  „Szeged vár  alakja.  Kerülete 4000 lépés;  tornyai  megannyi  
előbástyák; a víztorony a Tisza folyó partján van.  [...] Két kapuja van:egyik keleti  
oldalon a szölők és kertekre néző kapu, mely mindig zárva van és csak szükség 
esetén nyílik meg; a másik az északra néző Szolnoki-kapu. A vár keleti falát a Tisza 
folyó öntözi; kikötője is azon az oldalon van.  [...]  A külső vár nem oly rendezett és 
díszes, mint a belső.  [...] A vár falának belső oldala tömésföld,  a külső városnak 
pedig egész körülete tömésfal. [...] Külvárosát is a Tisza folyó folyja körül, mivel ez is 
árokkal  van  kerítve.”844 1794-ben  Teleki  Domokos  Magyarország  déli  részén  tett 
utazásakor  jegyezte  le  Szeged váráról  az  alábbiakat:  „Egy a  legrégebbi  városok 
közül  az  országban,  és  Mátyás  király  alatt  a  nevezetesebb  városok  közé 
számláltatott.  [...]  A vár,  mely  a  várost  két  részre (úm.  az  alsó-  és  felsővárosra)  
egymástól elszakasztja, kicsiny és most tekintre nem méltó; ennek előtte jó erősség  
volt.”845

Az új funkciók lendületet adtak a város fejlődésének. Virágzott a kereskedelem és a 
mezőgazdaság, az oklevelek viszont nem említik a kézműipart. 
Hetivásárokat a 14. század első harmadától tartanak, országos vásárt először csak a 
15. században.
1509-ben Compagni a vároost övező kőfalról számolt be.846 [89-93.ábra]

840 Györffy I. 900.o.
841 Bálint 1970. 199-201.o.
842 Kürti-Petrovics 1994. 621-622.o.
843 Cs. Sebestyén 1928. 8-9.o.
844 Karácson 1908. 220-221.o.
845 Teleki 1993. 69.o.
846 Stegena 1991. 19. ábra
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Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZEKCSŐ Baranya - -
Első említés: Első említés városként:

1248.847 1259. civi de Zekchu
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Palánk a város körül

A külváros képét Evlia Cselebi írta le: négyszög alakú tömésfal palánk.848

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZEKSZÁRD Tolna - -
Első említés: Első említés városként:

1267.849 1485. Oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Palánk a város körül

Szekszárd vára a 15. században épült, Evlia Cselebi ezt kőépítésűnek mondja.850 A 
külváros körül palánk húzódott.

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZENDRŐ Borsod - -
Első említés: Első említés városként:

1312. Zundreu851 1335.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1355. 2 vár
palánk a város körül

Szendrő városa egy, a Rudabánya-Szalonnai hegység és a Cserehát közé ékelődő 
Bódva folyó medencéjének egyik teresedésében, medencéjében települt meg.852 A 
település  első  okleveles  említése  1312-ből  maradt  fenn  Zundreu  alakban,  mint 
Szalonnával  határos  falu.853 1335-ben  már  mezőváros.854 Várát  először  1355-ben 
említik.855 Ezt  és  tartozékai  a  Bebek-család  kapta  meg,  mely  itt  építette  fel 
birtokközpontját.856 Ez  az  Alsó  várnak  is  nevezett  objektum a  mai  Csáky-kastély 
847 Györffy Gy. I. 382.o.
848 Karácson 1904. 204.o.
849 Csánki III. 411.o.
850 Karácson 1904. 206.o.
851 Györffy Gy. I. 806.o.
852 Frisnyák 2002. 7.o.
853 Györffy Gy. I. 806.o., Tomka G. 2002. 125.o. Az adat keletkezésének oka, hogy Szendrő tizedét, 
mely az egri káptalant illette, az egri püspök lefoglalta. Borovszky 1908. 3.o.
854 Mezővárosi rangját mutatja, hogy pápai tizedet fizet. Györffy Gy. I. 806.o. Ezt Csánki 1332-1337 
közé teszi. Csánki I. 179.o.
855 Cselefi Sándor fia János ekkor a várnagy. Tomka G. 126.o. Borovszky szerint a várat a Bebek-
család építtette fel, Fügedi Erik szerint az 1332 után épített vár királyi kézen volt. Borovszky 1908. 
4.o., Fügedi adatát közli: Tomka G. 2002. 126.o.
856 Borovszky szerint a birtokszerzés 1351. előtt történt, Engel Pál ezt Zsigmond uralkodásának első 
időszakára, 1387-1292 közé teszi. Borovszky 1908. 5.o., Engel adatát közli: Tomka G. 2002. 127.o.
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helyén állhatott.857 [97. ábra] Feltehető, hogy a birtokközpont védelmében álló, 1544-
ben önmagát már  „civitas”-nak nevező település már ekkor sánccal vagy palánkkal 
kerített hely lehetett. Ez a városfal 1588-ban már biztosan állott.858 Jól látszik az Alsó 
vár körül  tömörülő települést körülvevő sövénypalánk a várost 1665-ben ábrázoló 
metszeten. [96. ábra] 
Az  Alsó  várat  több  esetben  is  erősítették,  bővítették.859 Feltételezhető,  hogy  e 
munkák  során  építették  meg  az  Alsó  vártól  nyugatra  a  Német  várnak  nevezett 
erődítést.860 [94-95. ábra] Ennek a várnak két kapuja volt, az egyik nyugatra, a másik 
északra  nyílt.  Alaprajza,  melynek  lenyomatát  részben  megőrizte  a  mai  település 
utcarendszere, elnyújtott téglalap formájú volt, melyet öt bástya tagolt. [94. ábra] Más 
vélekedés szerint  a Felső vár építése megelőzte időben a Német várét,  tehát  az 
előbbiekben  említett  adatok  csakis  arra  vonatkozhatnak.861 Eszerint  a  Német  vár 
későbbi  lehet,  bár  egy 1608.  évi  leírás  már  említi,  mint  alkalmatlan helyen lévő, 
palánkkal megerősítendő várat.862

A 17. század során, elsősorban a török veszély miatt számos nemesi család költözik 
a városba, az alsó vár, és a körülötte lévő, palánkkal erősített város az ő védelmüket 
szolgálta.  Ennek  kialakítását  jól  jellemzi  egy  1641.  évi  bérletlevél,  mely  ezt 
egyszerűen  csak  „Szendrő  várossának  kerítésének” nevezi.863 A  város  kerítése 
többször leégett.  Így történt ez 1672-ben, amikor a Wesselényi-féle összesküvést, 
illetve  elfolytását  követő  felvidéki  zavargások  során  a  védekezésre  kényszerülő 
várparancsnok a többször kifosztott várost felgyújtatta.864 A város védelmére az új 
palánk (latorkert) csak 1676-ban épült fel.865

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZENTGYÖRGY Pozsony IV. 36.
Első említés: Első említés városként:

13. szd. 1647. sz.kir.v.866

Védmű első említése: Védmű jellege:

1295. vár867 Vár: ovális hegyi vár 13-14. szd-i belső maggal
Város: kőfal a város körül, tornyok, kapuk

Egyes  források  szerint  Szentgyörgy  már  IV.  béla  idején  oppidumként  szerepelt. 
Modorral együtt előbb a Bazini és Szentgyörgyi grófok, majd Illésházy István birtoka 
volt. Kiváltságait Rudolf és II. Mátyás királyoktól kapta, ekkoriban virágzott a város. A 

857 Ennek a helyi hagyományban elevenen élő emlékét 1851-ben Fényes Elek említi meg. 1957-ben 
Megay G. folytatott itt kisebb leletmentő ásatást, melynek során megerősítette a kastély és az Alsó vár 
kapcsolatát. Ezeket közli: Nováli-Sándorfi 1992. 47.o.
858 Révay Ferec ezévi beszámolója a végvárak állapotáról. Közli: Tomka G. 134.o.
859 A várat 1568-ban, 1570-ben, 1572-ben részlegesen helyreállították, 1578-ban a vár erősítéséhez 
Abaúj, Torna, Szepes, Sáros megyék, Eperjes, Szeben, Lőcse és Bártfa ingyenmunkáját rendelte el 
az országgyűlés. Közli: Tomka G. 2002. 132-134.o.
860 A Német vár helyét sokáig Németvárosnak hívták a későbbiekben. 1576-ban talán már állt. Tomka 
G. 2002. 135.o.
861 Nováki-Sándorfi 1992. 49.o.
862 Nováki-Sándorfi 1992. 49.o.
863 Gyulai 2002. 211.o.
864 Balassa M. I. 2002. 372.o., Borovszky 1908. 24.o.
865 Nováki-Sándorfi 2002. 48.o.
866 Rupp I. 121.o.
867 Engel-Feld 1994b. 631.o.
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falak vélhetően a 17. század elején épültek, jó részük ma is áll.868 A falakról Rupp 
Jakab is megemlékezett.869

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZÉCSÉNY Nógrád - -
Első említés: Első említés városként:

1219. Secen870 1334.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1334. Vár
Palánk a város körül

A város védműveinek első említése 1334-ből származik,  amikor Zsigmond Tamás 
vajda kérésére a városnak Buda jogát adja, és engedélyezi várfal építését.871 Ennek 
képét Evlia Cselebi örökítette meg: „Síkságon fekvő, négyszögalakú, téglaépítkezésű 
vár, melynek egyik oldala palánka lévén, ujraépíteni akarják.  Egy dzsámit kezdtek 
építeni. Külvárosa is fejlődésben van. Kertjei, malmai, szőlői mind virágzóak. Négy  
oldalán  két  ágyúlövésnyire  Szécsény  palánkai  vannak.  Vize  és  levegője  nagyon 
kellemes.”872

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZÉKELYUDVARHELY Udvarhelyszék - -
Első említés: Első említés városként:

1332.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár a városban

Székelyudvarhely  mezőváros  a  középkori  Telegd-szék,  majd  Udvarhely-szék 
központja volt. 
A város területén egy 1956-ban végzett ásatásnak köszönhetően régészeti leleltek 
tanúskodnak egy római katonai táborról és polgári településről, amely a Marosvécs-
Oltszem közötti  limes  egyik  fontos  láncszeme  volt.873 A 11-12.  századi  település 
maradványai szintén ekkor kerültek elő. 
A helyi hagyomány szerint a település első vára Budvár volt, melynek építését Attila 
öccsének,  Budának  tulajdonítják.  Ennek  maradványait  Orbán  Balázs  írta  le.  A 
régészeti ásatások igazolták a vár korai eredetét, hiszen egy őskori földvár nyomait 
tárták föl, melyet a középkorban határvédő várrá alakítottak.874

A  városról  említést  először  az  1332-1337.  évi  pápai  tizedjegyzékben  tesznek, 
Vduorhel,  Odurphel alakban.  A  székely  székek  városa  a  14.  századtól  indul 
lendületes  fejlődésnek.  Először  1337-ben,  I.  Lajos  idején  tartottak  itt  székely 
országgyűlést, majd ezután számos alkalommal.
Egy,  az  1492.  december  3-án  kelt  oklevél  tudósít  az  udvarhelyi  vár  építéséről, 
melyben  Báthori  István  erdélyi  vajda  kérte  a  szebeni  tanácsot,  hogy  a  szebeni 
ácsokat fizesse ki. 

868 MVM 9. 225-227.o.
869 Rupp I. 121.o.
870 Györffy Gy. IV. 296.o.
871 Györffy Gy. IV. 297.o.
872 Karácson 1908. 125.o.
873 Dávid 1981. 306.o.
874 Benkő 1994p. 626.o. Az ásatást Ferenczi Géza vezette. Közli: Dávid 1981. 311.o.
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1493-ban a hét székely szék panasszal fordult a vajda ellen II. Ulászlóhoz a rajtuk 
esett sérelem miatt. Kifogásolták továbbá, hogy Báthori az ő elnyomásukra építtette 
a kastélyt.  „A vár megépítése után minden embertől, falutól és egyháztól tömérdek  
élelmet  és  italneműt  csikartak  ki,  a  várba  naponként  6-8  embert  vittek  fogva,  
szolgálatra.  [...]  Mikor  a  vajda a várat  építette,  a  szegény székelyeket  ökrönként  
járomba  fogták,  s  úgy  hordatták  velök  mint  barmokkal  maguknak  fát  és  más 
szükségeseket,  ami  Székelyföldön  eddigelé  soha  nem  hallatott.”875 Valószínűleg 
ennek hatására a király a várat a Domonkos-rendi szerzeteseknek adományozta.
A  vár  alaprajza  megközelítőleg  szabályos  négyszög  volt,  kaputoronnyal,  négy 
bástyával, és két rondellával megerősítve. A kaputornyot kettős fal, a várat vizesárok 
övezte.
1562-ben  a  székely  országgyűlésen  megszervezett  székely  nemzeti  hadsereg 
lázadását  János  Zsigmond  leverte,  majd  a  székelyek  fékentartására  a  meglévő 
kolostor és vár felhasználásával felépítette Székelytámadt várát:  „[...]  a király népet 
külde  Udvarhelyre,  kiknek  kapitányok  vala  vitézlő  Pekri  Gábor,  és  a  Barátok  
klastromából csináltatának egy várat, kit nevezének Székelytámada várának.”876

Orbán  Balázs  a  helyi  hagyományra  hivatkozva  ezt  Csonka  várának  nevezte,  a 
belsejében lévő „U” alakú épület romjaiban pedig egy templom maradványait fedezte 
fel.877[. ábra]
1621-ben Bethlen Gábor Udvarszék királybírájának adta a várat. A Kassán, május 6-
án  kelt  adománylevelében  Bethlen  kiköti,  hogy  Kornis  Ferenc  tartozik  a  várat 
újjáépíteni.
1661-ben a török sereggel Udvarhely váránál járt Evlia Cselebi, aki így ír a várról: 
„[...]  mikor azelőtt az iszlám sereg a Tisza partjához ment,  [...]  e várnak külvárosi  
lakóit  mind  otthon  találta,  s  anélkül,  hogy  egy  lélek  is  megszabadult  volna,  
valamennyit  elfogta.”  Ezután  a  tatárok  a  várost  felgyújtották,  „[...]  erre  a  várból  
minden  ember  kiment  s  a  tatárok  azokat,  kik  kezüket  ellenük  emelték,  karddal 
levagdalták. [...] Mikor ezért mi a várhoz érkeztünk, azt elpusztulva találtuk.”878

Ezután a várat újra felépítették. 1663-ban Szentpáli János kezébe került, majd újra 
fejedelmi birtok lett.
1793-ban  Teleki  Domokos  Székelyudvarhelyt  „alkalmas  nagyságú  mezővárosnak” 
írta  le,  bár,  mint  megjegyzi:  „szép  városnak  nem  lehet  mondani”.  Leírásában 
beszámolt  a  városban  lévő  várról  is,  mely  ekkoriban  már  meglehetősen  romos 
lehetett:  „Udvarhelyett nevezetes egy régi vár, melynek még düledékei fennállanak: 
valaha erős vár lehetett. Ez a vár a városhoz ragad. Amint egy, még a régi romlott  
kőfalba  lévő  írás  mutatja,  János  Zsigmond  fejedelem  idejében  építtetett,  a  
székelyeknek  támadások,  vagyis  zenebonájok  után,  a  székelyeknek,  amint  
gondoltatik, megzabolázására.”879

Mai napig látható a vár falainak egy része, a nyugati és az északi rondellája, valamint 
az északkeleti, az északnyugati és a délkeleti bástyájának maradványai.

 
Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér III. 14.
Első említés: Első említés városként:

875 Kiss G. 1990. 203.o.
876 Nagy Szabó Ferenc írását közli Kiss G. 1990. 204.o.
877 Orbán 1982. 35.o., Dávid 1981. 312.o.
878 Karácson 1904. 122.o.
879 Teleki 1993. 47.o.
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1009.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Kőfal a város körül

A területről népvándorláskori leletek nem ismertek, de az Árpád-korból több település 
pontos  helyét  sikerült  beazonosítani.  Ezek  a  falvak  a  fontos  útvonalak  mentén, 
folyóvizek vagy tavak, illetve mocsara területek mentén épültek. A belváros területén 
több Árpád-kori településegység volt.

A későbbi  belváros középpontjában,  a mai  püspöki  székesegyház dombján állt  a 
királyi  vár  és  palota.  Az  alapítás  feltehetően  Szent  István  nevéhez  kötődik.  Itt 
született  1007-ben  Szent  Imre  herceg.  1015-ben  alapították  a  királyi  bazilikát, 
melynek építésekor már létezett  Alba  városa. 1018-ban István király Esztergomból 
ide, Fehérvárra helyezte át székhelyét. 
1044-es  forrásokban  háromszor  is  találkozhatunk  a  település  német  nevével 
(Wzzenburch,  Vizenburg,  Veyzmburg). Első  magyar  említése  a  tihanyi 
alapítólevélben tűnik fel, 1055-ben Feheruuaru formában.
1064-es és 1074-es források erős várát említik. A korai királyi vár közel négyzetes 
alaprajzú volt,  dél felé félkör alakú terasszal. A királyi palota a négykaréjos  Szent 
Péter-templom (valószínüleg Géza fejedelem alapította, első említése 1202) mellett 
állhatott.  A királyi vár az ország egyik legerősebb vára volt, melyet a tatárok sem 
tudtak bevenni, mégis 1249 után, IV. Béla parancsára lebontották. Erre a területre 
Béla latin polgárokat telepített be. A belváros északkeleti pontján IV. Béla felépítette 
az  új  királyi  fellegvárat  és  palotát.  Ennek  következtében  a  város  szerkezetében 
jelentős  változás  történt.  A 13.  századba  felépült  ugyanis  a  belváros  körül  az  a 
tornyokkal megerősített  városfal  is, mely az új  királyi  fellegvárral és palotával egy 
szerves  egészet  alkotott.  A városfalat  két  kapu  törte  át,  északon  a  Budai-kapu, 
melynek négyszögletes tömege kiugrott az egyenes vonalú északi falból; nyugaton a 
Palotai-kapu. Ez utóbbi két erős torony között nyílt, melyet a külváros felől barbacan 
biztosított.880 A belvárost a theatrum civitatis tagolta két részre. Mindkét részben 3-3 
észak-déli  irányú  utca  alakult.  A  belváros  területén  a  többször  átépített  királyi 
bazilikán  kivül  még  5  templom  épült:  Szent  Kereszt-templom,  Szent  Bertalan-
templom, Szent Jakab-templom, Szent Imre-templom és a Szent Péter-templom.881

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZKLABINYA Túróc - -
Első említés: Első említés városként:

1309.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Kőfal a város körül

A 13-14 századi kővár alatt fekvő település kőfalát 1509-ben Compagni ítra le.882

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZOLNOK Külső-Szolnok - -
Első említés: Első említés városként:

880 Fitz-Császár-Papp 1966. 24.o.
881 Siklósi 1994. 626-628.o.
882 Stegena 1991. 19. ábra
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1429. civitas nostra883

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Palánk a külváros körül

A Tisza mindkét partján elterülő várispánság. Várszerkezetéből ismertek a  curialis 
comes, a hadnagy, a várjobbágyok, a várhospesek és a várnépek. A várszerkezet 
utolsó nyomai a 14. század második felében bukkannak fel.884

A vár leírását Evlia Cselebi 1664-1666 közötti úti jegyzetében olvashatjuk:  „A Tisza 
folyó partján egy sík réten, négyszögalakú, tömésfal kerítésű erős vár. Tömésfala  
teljes 15 lépés széles. Délkeletről keletre terjedőleg fekszik s keleti részét a Tisza 
folyó öntözi. Nyugoti oldalán a Hatvan várából jövő Zagyva folyó folyik s a szárazföld  
felőli  árokban,  a  külváros  erődítményének  árkában  e  folyó  förülfolyván,  a  Tisza  
folyóval egyesül. A vár négy oldalán négy nagy bástya van. Három erős kapuja van:  
egyik nyugot felé a külvárosra nyíló Nagykapu, a másik keletre a kertekre nyílik, a 
harmadik  a  Révkapu.  [...]  A vár  nyugoti  részén,  a  hídon  túl  fekvő  külváros  is 
négyszögű, kellemes külváros. Északi és keleti  részén mély árok van, melyben a  
Zagyva folyik. A Tisza folyó felől  és a várhoz vezető irányban e külvárosnak nincsen  
fala.  E  külvárosnak  összesen  öt  bástyája  van.  Hatvan  vára  irányában  egy  nagy  
kapuja van.”885

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

SZOND Bács VI. 121.
Első említés: Első említés városként:

1192.886 1406. oppidum887

Védmű első említése: Védmű jellege:

1. földvár
2. palánk a város körül

A város mellett állt a Savnica nevű földvár, ez 1206 után elvesztette jelentőségét. A 
település, mely korábban több részből (Belszond, Külszond és Savnica) állt, a 15. 
század  elejére  mezővárossá  vált.  1448-ból  az  itteni  csizmadia  céhről,  1466-ban 
pedig királyi  sókamarájáról  tudunk.  A várost  övező palánkról  1509-ben Compagni 
tudósít.888

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

TEMESVÁR Temes IV. 24.
Első említés: Első említés városként:

1177. 1315u.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1212. 1. földvár 10-14 szd.
2. kővár 1315u.
kőfal a város körül

Első vára, melyet 1212-ben említenek először, de földjeiről  már 1177-ben tudunk, 
földvár volt, fénykorát a 14. század elején élte. 1315-ben ide helyezte át székhelyét I. 

883 Csánki I. 666.o.
884 Kristó 1994c. 655.o.
885 Karácson 1908. 212.o.
886 Györffy Gy. I. 235.o.
887 Csánki II. 139.o.
888 Stegena 1991. 19. ábra
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Károly, aki a várat kővárrá építette. Maga a palota a vár délkeleti csúcsánál épült fel, 
kőfalakkal és tornyokkal erősítve. A földvártól a Temes egy mellékága választotta el.
A várost övező kőfalakról 1509-ben Compagni tudósít.889

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

TIHANY Zala - -
Első említés: Első említés városként:

1055. 1417.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1300. castro Tykoniensi890 Erődített kolostor
Kőfal a város körül

Tihany területén már az őskorban is épült földvár,891 de védelmi célokat a remete-
barlangok is szolgáltak. A tihanyi vár a tatárjárás után épült fel, falai az apátságot 
vették körül. 1267-ben már állt.892 A török elleni kűzdelem idején fontos végvárrá vált, 
hiszen az 1546. évi országgyűlés kimondta, hogy a király elsősorban Tihany, Dombó, 
Kaposújvár, Somogyvár, Lak és Sziget váráról gondoskodjék. Ekkoriban a várban 24 
lovas és 16 gyalogos teljesített szolgálatot. A várost, melynek 1417-óta vásártartási 
joga volt, kőfal vette körül, erről 1509-ben Compagni számolt be.893

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

TOLNA Tolna V. 66.
Első említés: Első említés városként:

1093.894 1424. oppidum
Védmű első említése: Védmű jellege:

Ispáni vár: 1055. 1. ispáni vár 
2.Vár
Palánk a város körül

Az ispánsági központ egy födvárban székelt és a jeruzsálemi hadiutat ellenőrizte. A 
vár jövedelmeinek egy részét 1055 után a tihanyi apátság élvezte. Maga a település 
magánbirtokosok kezén volt. A város szerepe a 15. századtól felértékelődik, 1463-
ban  országgyűlést  tartanak  itt.  A  15-16.  századi  törökellenes  hadjáratok  egyik 
gyülekezőhelye. Galeotti nagy váronak mondja. A várost övező palánkot 1509-ben 
Compagni említi.895

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

TÓTVÁRAD (VÁRADJA) Arad - -
Első említés: Első említés városként:

1427.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Torony
palánk

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

889 Stegena  1991. 19. ábra
890 Csánki III. 17.o.
891 Veres D. 1996. 10.o.
892 Veres D. 1996. 39.o.
893 Stegena 1991. 19. ábra
894 Csánki III. 412.o.
895 Stegena 1991. 19. ábra
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ÚJLAK Valkó V. 50.
Első említés: Első említés városként:

1283.896 14. szd. közepétől
Védmű első említése: Védmű jellege:

1311e. Vár
Kőfal a város körül

A  kővárat  Csák  nembeli  Ugrin  építtette  1311  előtt.  A  több,  egymást  követő 
magánbirtokostól Zsigmond 1387-ben saját kezébe vette. A Duna partján, egy 250 
méteres  platón  épült  fel  a  város,  melynek  kőfala  egy  ferences  kolostort  és  egy 
kastélyt is magába foglalt.ost Evlia Cselebi írta le.897

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VALPÓ Baranya - -
Első említés: Első említés városként:

1332.898 1470. oppidum899

Védmű első említése: Védmű jellege:

1438. castrum Walpo Vár
Palánk a város körül

A várost övező palánkot Evlia Cselebi említi. A várárkon kívüli kicsi településnek írja 
le, melyben három városrész van. A várost kívül árok és sorompó, azaz gyenge karó-
palánk övezi.900

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VARASD Varasd - -
Első említés: Első említés városként:

1332.901

Védmű első említése: Védmű jellege:

Vár
Kőfal a város körül

A várost övező kőfalat Compagni említi 1509-ben.902

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VÁC Nógrád IV. 26.
Első említés: Első említés városként:

1074.903

Védmű első említése: Védmű jellege:

Püspökvár
1. Palánk a város körül (magyar város)
2. kőfal a város körül (német város)

A középkori Nógrád megyében Vác a váci püspökség székhelye. Több településmag 
egyesülésével  keletkezett,  ezek  közül  a  legrégebbi  püspökvárban  lévő 

896 Csánki II. 288.o.
897 Karácson 1908. 103-104.o.
898 Györffy Gy. I. 402.o.
899 Csánki II. 466.o.
900 Karácson 1904. 478.o.
901  Györffy Gy. I. 402.o.
902 Stegena 1991. 19. ábra
903 Györffy Gy. IV. 309.o.
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székesegyház.  Ettől  északra  és  keletre  terült  el  a  külváros.  Később  ez  a 
településmag  lett  Vác  magyar  városa.   A 14.  században  épült  az  ágostonrendi 
kolostor.904 [99. ábra]
Vác váráról Evlia Cselebi ad leírást az 1663-as útja során tapasztaltak alapján:  „A 
Duna  folyó  partján  négyszög  alakú,  egészen  sövény  palánkafal  kerítésű,  négy 
részletből  álló  erős  vár.  Kettős  palánkfalán  kocsik  is  járhatnak,  mert  olyan  
töméskerítésű palánka, mint Kanizsa. A Duna partján fekvő külső várnak igen erős,  
négyszögletű belső erődítménye különösen a belső vár. Ennek is különálló árkában  
a  Duna folyó folyik.  Nyugoti  oldalon lévő egyetlen kapuja előtt  egy fából  készült  
felvonóhídja van. [...] E városnak két kapuja van, egyik a keletre nyíló Hatvani-kapu,  
másik a Duna partján nyugotra néző Iszkele-kapu  [Révkapu].  Mind  a kettő erős 
vaskapu.  E  városon  kívül  szintén  a  várral  összefüggően  van  a  magyar  ráják 
külvárosa,  a  mely  egyszeres  kerítésű  külváros,  minden  oldalon  lőrésekkel.  
Köröskörül árok övezi, mely a Duna vizével van tele; magyar külváros.”905

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VÁGBESZTERCE Trencsén - -
Első említés: Első említés városként:

1325.906 1408. oppidum907

Védmű első említése: Védmű jellege:

1325. Vár
Kőfal a város körül

A várost övező kőfalat 1509-ben Compagni említi.908

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VERŐCE Verőce - -
Első említés: Első említés városként:

1241e.
Védmű első említése: Védmű jellege:

1241e. Királyi palota
Vár
Kőfal a város körül

A város királyi birtok volt, ahol királyi palota is állt. Ez feltehetően még 1241 előtt 
elkészült. Vára a 15. században épült, a várost övező kőfalát 1509-ben Compagni 
említi.909

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

VISEGRÁD Pilis - -
Első említés: Első említés városként:

1009. 1009. civitas910

Védmű első említése: Védmű jellege:

Fellegvár
Királyi palota
Kőfal a város körül

904 Kubinyi 1994e. 705.o.
905 Karácson 1904. 388.o.
906 Csánki V. 63.o.
907 Csánki V. 63.o.
908 Stegena 1991. 19. ábra
909 Stegena 1991. 19. ábra
910 Györffy Gy. IV. 705.o.
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A 14.  században Visegrád városa két  részre,  a  magyar  és  a  német  városrészre 
tagolódott. A királyi palota a német városrészben állt, ahol maga a város is kőfallal 
volt  körülvéve.  A  magyar  városrész  külvárosként  települt  meg.911 A  németváros 
kőfalát Evlia Cselebi is leírta.912

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ZALAVÁR Zala - -
Első említés: Első említés városként:

1427.913

Védmű első említése: Védmű jellege:

9. szd. lakótorony Lakótorony
Végvár 
Palánk a város körül

A végvár a korábbi Zalavár déli részére lokalizálható. A várost övező kőfalat 1509-
ben Compagni említi.914

Város neve: Megye: Hierarch.szint. Sorrend:

ZÓLYOM Zólyom VI. 42.
Első említés: Első említés városként:

1222. 1357.
Védmű első említése: Védmű jellege:

Pusztavár
Vár
Kőfal a város körül

Zólyom erdőispánsági, majd ispánsági központ volt. Korai váráról nincsen sok adat, 
feltehetően  sáncokból  épített  földvár  volt,  szerepét  a  14.  század  harmadik 
harmadában  a  település  szélén  épített  szabályos  várpalota,  amely  királyi 
rezidenciaként is szolgált. A várost övező kőfalat 1509-ben Compagni említi.915

911 Csánki I. 11.o.
912 Karácson 1908. 88.o.
913 Csánki III. 26.o.
914 Stegena 1991. 19. ábra
915 Stegena 1991. 19. ábra
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5. ÖSSZEGZÉS

Kutatómunkám a középkori városi védművek bemutatására tett kísérletet. 
A  kutatást  a  vizsgálat  kereteinek  meghatározásával  kezdtem  el.  Azzal  a 
feltételezéssel  kezdtem  a  munkához,  hogy  a  mezővárosokat  is  be  kell  vonni  a 
vizsgálatba, illetve, hogy a vizsgált időszakot némileg ki kell tágítani. Különösen az 
alföldi mezővárosok esetén célszerű még a 17-18. eseményeket is áttekinteni. Erre 
azért volt szükség, mert ez a fejlődésében némileg megrekededt településcsoport jól 
dokumentáltan  éli  azt  a  társadalmi  életet,  ami  feltételezésem szerint  a  középkori 
Magyarországon általános volt.
Ezt a források rendszerezésével folytattam, ennek során több száz település adatait 
vettem vizsgálat  alá.  A táblázatos rendszerezés 113 olyan várost  eredményezett, 
aminek a felhasznált  források szerint  volt  valamiféle védműve.  Az így kiválasztott 
települések hitelesítő  kontrolljaként  a  kapott  eredményt  összevetettem egyrészt  a 
korabeli térképek település-jegyzékével, másrészt Bácskai Vera és Kubinyi András, a 
középkori városok jogállására vonatkozó adataival.
A kiválasztott  városok bemutatatását  és a védművek elemzését  eseti  elemzéssel 
folytattam,  majd  ezek  eredményének  ismeretében  átfogó  jellegzetességeket 
igyekeztem feltárni, amelyek az ország bármely területének középkori falrendszeitr 
érvényesek. 

Ezzel kapcsolatos megállapításaim a következők:
1. A kutatás során bebizonyosodott, hogy az oppidumok, mezővárosok nemcsak a 
településrendnek képezik szerves részét, de a maguk köré falat építő városok döntő 
többsége  is  mezőváros  volt.  Ez  nemcsak  számbeli  túlsúlyuknak,  hanem 
életképességük is köszönhető. Többféle jogállású település építhetett -pontosabban 
épített- falat, ha birtokosától erre szabadalmat kapott.
Az  első  uralkodói  központok  esetében  először  az  adminisztratív  központ  kap 
erődítést,  majd  a  közelében  kialakult  települések  közül  az,  amelyik  a  királytól 
kiváltságokat  kap  (Esztergom,  Királyi  város,  Székesfehérvár).  Ezek  lesznek  az 
elsődleges  királyi  városok,  jogokat  is  az  ezekben  letelepült  latinusok  kapnak 
legkorábban  (Fehérvári  jog).  Az  első  falak  általában  árkokból,  sáncokból  és 
palánkokból állnak.
Az egyházi kézben lévő mezővárosok közül először a püspöki központokban épülnek 
falak, elsősorban a 13. század második felében (Pécs). Ezek -minthogy a tatárjárás 
után épülnek- már kőfalak.
A  IV.  Béla  uralkodása  idején  meginduló  telepítés  és  városjog-adományozás 
következtében besűrüsödik a magyar városrendszer. Az ekkor épített falak egy része 
is  palánk  (Nagybánya).  Erre  a  telepítésre  döntően  a  bányavárosok  létrejötte  a 
jellemző.
Az újonnan létrejött városok közül a legerősebbek a nagyobbrészt kereskedelemmel 
foglalkozó  városok  (Kassa,  Nagyszeben,  Brassó)  lesznek,  ezek  általában 
-szakaszosan- több rétegű fallal veszik magukat körül.
A  pusztásodás  miatt  kiemelkedő  mezővárosok  egy  része  is  kivívja  magának  a 
falépítés jogát, illetve a birtokos a konkurenciától félve a mezővárosnak jogokat ad. 
A  mezővárosok  között  különleges  szerepet  játszanak  az  alföldi  mezővárosok, 
amelyek a a 17-18. századra a legnépesebb városokká válnak. Ezek a 16. század 
során sánccal veszik körül magukat.
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VÁROSI VÉDMŰVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON PhD DOLGOZAT

2.  A városi  közösségek  legfontosabb  beruházása  a  falak  építése  volt.  Ebben  a 
munkában -szigorú szabályok szerint-  mindenki  kivette a részét.  Ennek alapja az 
egyéni  és  a  kollektív  felelősség  összhangjában  keresendő,  ami  az  egyén  és  a 
közösség tulajdonának kapcsolatán alapult. Ennek az érdekeltségnek a hiánya miatt 
tilalmazták a városok a nemesek beköltözését.

3. A védelem közigazgatási szervezete szinte az egész országban azonos elveken 
nyugodott.  A  lakott  területet  általában  négy  egységre,  majd  további  tizedekre, 
tizenkettedekre  osztották.  Ezzel  a  szervezettel  a  védelem  anyagi  és  társadalmi 
bázisát  működtették.  A  közigazgatási  alegységek  vezetőinek  katonai  rangjában 
egyértelmű  bizonyítékát  találtam meg annak,  hogy  ez  a  szervezet  kifejezetten  a 
védekezés  szervezésére  jött  létre.  Ebből  viszont  az  következik,  hogy  a  városi 
közösség  közigazgatási  megszervezése  is  voltaképpen  a  védelmi  céloknak  volt 
alárendelve.  A  középkori  városoknak  tehát  a  falépítés  volt  a  legnagyobb 
beruházásuk, a város védelme pedig a legfontosabb és legnagyobb közmunka. Ez a 
tevékenység szerényebb keretek között a tűz elleni védekezésre is kiterjedt.

4. A védelem legjobb erői a céhtagok voltak, az egyszerű polgárok a mezei hadat 
alkották.  A  kellő  gyakorlat  érdekében  lőgyakorlatokat,  tárgylövészetet  tartottak. 
Ennek érdekében hozták létre  a lövész-  és tornaegyleteket.  A polgárokat  állandó 
edzésben és készültségben tartották.

5.  A  védművek  rendszerezése  esetleges,  a  tipológia  csupán  a  városfalak 
rendszerezését  szolgálhatja,  fejlődési  menet  felvázolására  nem  alkalmas.  Ennek 
ellenére annyi rögzíthető, hogy mind formai, mind szerkezeti szempontból többféle 
védművel  találkozunk.  A  felhasznált  anyag  szerint:  föld,  vegyes,  fa,  tégla,  kő; 
szerkezete szerint:  homogén vagy réteges; felépítése szerint: egyszerű, összetett; 
alakja szerint: szabályos és szabálytalan.
Az  anyagválasztást  minden  bizonnyal  elsődlegesen  a  rendelkezésre  álló 
nyersanyagok határozták meg. A kőben szegény vidékeken téglavárat építettek, ahol 
ez sem állt rendelkezésre, földfalat emeltek. Az építkezésre szánt idő szorítása és a 
támadó fegyverek elleni hatékony védekezés azonban előbbrevaló szempont volt az 
anyagválasztásnál.  Ennek  okán  a  végvárrá  lett  magyarországi  városokban  (a 
hasonló helyzetben lévő várakhoz hasonlóan) a 16. századtól a tömésfalak építése 
vált általánossá, mert az gyorsan és könnyen kivitelezhető -Egerben még az ostrom 
alatt is folyt az építése-, illetve kiválóan ellenáll az ágyúlövéseknek.
A szerkezet felépítését és a több védvonalból álló összetett falrendszerek építését 
elsősorban stratégiai szempontok vezérelték.
A védművek alaprajzi  kialakítása sokféle tényezőtől  függ. Sopron esetében láttuk, 
hogy a  középkori  városfal  alakja  a  hevenyészett  római  falak nyomvonalát  követi. 
Esztergomban a természetes vízfolyások határozták meg a fal alakját, néhány korai 
földvár és vár esetén (Szabolcs, Komárom) pedig a folyók és patakok rendszere. A 
domborzat is befolyással volt a városok falának nyomvonalára (Brassó, Lőcse, stb.), 
de  ez  alól  vannak  kivételek  is.  Ilyen  kősze,  amely  annak  ellenére  szabálytalan 
alaprajzú,  hogy  sík  területen  fekszik.  (Korábban  az  alaprajza  miatt  a  hegyvidéki 
típusba sorolták.)

6. A városfalak esetében az egyszerűbb és a bonyolultabb szerkezetek egymással 
párhuzamosan, egy időben is szerepelhetnek, az egyszerűbb felől a bonyolultabb 
irányába mutató fejlődés nem bizonyítható, sőt az ellenkezője jóval gyakoribb.
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