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Írott források és régészet

• Pontos (gyakran napi) 

datálás

• Hely nehezen 

határozható meg

• Meghatározott személyek

• Nagyrészt jogi és 

pénzügyi vonatkozású 

iratok

• Datálás gyakran közvetett 

módszerekkel

• Pontos lokalizálás (lelőhely)

• Egyének ritkán 

azonosíthatók

• A mindennapi élet 

„hulladékai”

De: ugyanaz a tér, ugyanaz az idő, ugyanazok az emberek! 



A legrégibb, eredeti formájában fennmaradt városi kiváltságlevél

a Magyar királyságból: Nagyszombat (Trnava), 1238.

…locus qui Zumbothel 

dicitur, ad hospitibus 

congregandis aptissimus 

videatur…

A Szombathelynek 

nevezett hely telepesek 

összegyűjtésére igen 

alkalmasnak tűnik…



Sopron város adójegyzéke, 

1424 MNL GyMSML SL

Sopron város bordézsma-jegyzéke,

1525, MNL GyMSML SL

Topográfiai rendben felvett jegyzékek



Goda Károly – Dávid Ferenc – Thirring Gusztáv,

Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 

1488–1939 (Sopron, 2008) 



Ásatások a II. világháborúban súlyos károkat 

szenvedett városokban

Buda, Szt. György tér

Magdeburg



Egy kút

betöltése

Cseréppohár

héber betűkkel

Palatábla Hajjim Katz nevével

A. Végh András és 

B. Nyékhelyi Dóra ásatása

Leletek Buda első zsidó utcájából (Szt. György tér)



‘Sabaria Sancti Martini’ a Herefordban őrzött világtérképen 

(Mappa mundi, 1275 körül)



Sopron, hármas városfalrendszer

egy katonai térképen, 1622

Wien, Kriegsarchiv

Két szelvény Sopron kataszteri 

felméréséből, 1856. MNL OL



Sopron

1700
1856



Sopron, Szt. György u. 20.

13. századi épület fala

Gabrieli Gabriella ásatása



Pozsony és a Duna mellékágai, 1760. (OSzK Térképtár)



Regensburg, 

Steinerne Brücke 

(12. század)

Schedel-

Krónika, 1493.

Matthäus Merian,

1644





Városok az ÉK felé 

vezető fő kereskedlemi 

út mentén

Eperjes / Prešov (1299) Kassa / Košice (1347) 



Wrocław (Boroszló) 

Új, szabályos alaprajzú

település

Korai püspöki székhely

(11-12. század)



Buda áthelyezése / 

alapítása (Végh András 

kutatása, BTM)



Bécs a 12. és 13. században  (Ferdinand Opll kutatása)



Erődítések és 

erődvárosok

Toruń

Győr



Worms látképe, Sebastian Münster, 1550



Köln a 11. század végén

(G. Hirschmann nyomán)

Köln két városfala 1106-ból és

1180-ból



Krakkó, a  Wawel és a korai 

település-agglomeráció a

11-13. században



Domonkos kolostor – vörös

Ferences kolostor – kék

Német lovagrend  – zöld

Toruń



Domonkos kolostor – vörös

Ferences kolostor – kék

Ispotály  – zöld

Plzen ostroma, 1618 

(Matthäus Merian metszete, 1633)



Dominicans – red

Franciscans – blue

Austin friars – brown

Carmelites - yellow

Wiener NeustadtBécsújhely /

Wiener Neustadt

Domonkosok – vörös

Ferencesek – kék

Német lovagrend – zöld

Pálosok – lila 

Zsinagóga – narancs



Sopron a későközépkorban

Egyházi intézmények és

„javadalmas negyed”

Ferences kolostor

Szt. Mihály 

plébániatemplom





A területileg széttagolt korai központoktól az egységes szerkezetű 

városig (S. Moździoch kutatása)
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t telekhatár

Buda – Szt. György tér

Végh András kutatása



Buda – telekosztás az 

MTA intézetek helyén

Telekhatárok rekonstrukciója Pinceszinti felmérés

1687 ‚Zaiger’



Buda: a telekosztás

folyamata

Végh A. kutatása



Szabályos méretű 

telkek

(Végh András 

rekonstrukciója)

Szombatpiac

Piactér

Boldogasszony templom

Domonkos kolostor

Kammerhof



Sopron, telekosztás a Belvárosban (az egykori ispánsági vár helyén)

Major Jenő ábrájának felhasználásával Dávid Ferenc és Goda Károly kutatása



Sopron, a Belváros DNy sarka



Sopron, 

Ény külváros és a Bécsi-kapu



Győr: a védművek és

lenyomatuk a felszámolás után

1793



Győr: 16. századi uthahálózat 

a modern várostérképre vetítve
(Somfai Attila rekonstrukciója)



Győr: a feltételezett korábbi utcahálózathoz illeszkedő 

telekhatárok (Winkler Gábor – Somfai Attila)



Győr, épületek középkori 

falmaradványokkal

Széchenyi tér 2.

Liszt F. u. 1.

Lővei Pál kutatásai



Következtetések

• A történeti városok alaprajzi fejlődésének megértése 

elengedehetetlen a modern városteevezés számára.

• A városalaprajz elemzésével olyan folyamatokról 

szerezhetünk ismereteket, amelyekről írásos források 

nem maradtak fenn. Az alaprajz maga is történeti forrás!

• Az alaprajz fejlődése szempontjából az utcahálózat és a 

telekosztás alakulása szolgáltatja a leghasznosabb 

információt.

• Az utcahálózat, a történeti térkapcsolatok és a 

telekosztás megőrzése a modern várostervezés 

számára is elsőrangú fontossággal bír.



Köszönöm a figyelmet!


