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Történelmi Atlasza kutatási program kere-
tében már hat magyarországi város (Sop-
ron, Sátoraljaújhely, Szeged, Buda I-II., 
Kecskemét, Kőszeg) atlasza látott napvi-
lágot. A Magyar Várostörténeti Atlasz so-
rozat célja természetesen megegyezik a 
nemzetköziével, vagyis hogy történeti és 
szerkesztett térképek, valamint a hozzá-
juk kapcsolódó tanulmányok és bő adattár 
segítségével átfogó képet adjon a kiválasz-
tott városias település térszerkezetéről, 
utcahálózatáról, főbb középületeinek és 
közterületeinek elhelyezkedéséről, mind-
ezen jellemzők időbeli változásairól. Egy-
szóval azonos elvek szerint mutassa be az 
egyes magyar városok térbeli fejlődését.
 Az elkészült kötetekből kettő a Nyu-
gat-Dunántúlt érinti, hiszen a Magyar 
Várostörténeti Atlasz sorozat első szá-
ma Sopront, a most megjelent darab-
ja pedig Kőszeget tárgyalja. Mindkettő 
Burgenland tekintetében is rendkívü-
li fontosságú, hiszen például középko-
ri tekintetben kiválóan egészíti ki és il-
lusztrálja az Urkundenbuch-ban felso-
rakoztatott írott forrásanyagot. E két 
város esetén pedig ehhez értelmezést 
és jó térképi eligazítást is ad.
 Lapozzunk bele e nagyméretű, impo-
záns, kétnyelvű (magyar és angol), Karl 
Schubert 1808-as Kőszeg látképével dí-
szített műbe – amit Kőszegen vehettünk 
először kézbe! A kiadvány, címének meg-
felelően elsősorban térképek gyűjtemé-
nye. A 64 térrajz három csoportba sorol-
ható, amelyek közül az első a város tör-
ténetén végigvezető térképek sora. A ki-
indulópont ebben az esetben – már csak 
a pontosság és az adatgazdagság okán 
is – az 1857-es kataszteri felmérés alapján 
szerkesztett alaptérkép, amelyet a kato-
nai felmérések ide vonatkozó, a telepü-
lést és környékét ábrázoló részletei, majd 
a település 750 éves topográfiai fejlődősét 
kilenc periódusban bemutató alaprajzok 

sora követ. Ezeket egészítik ki a legfonto-
sabb kőszegi várostérképek, Kogutowicz 
Manó (1851–1908) 1898-as munkájától egy 
2010-ben készült légi felvételig. A követke-
ző csoport darabjait azok a legújabb kuta-
tások alapján összeállított tematikus tér-
képek alkotják, amelyek a város társadal-
mi és gazdasági megoszlását, intézménye-
inek elhelyezkedését tárják elénk, a 17-től 
egészen a 20. századig. A mappába gyűjtött 
sorozatot a legnagyobb forrásértékkel bíró 
térképek és látképek reprodukciói zárják. 
 Az atlaszhoz tartozó, bőven illuszt-
rált kísérőfüzet első részében tíz fejezet-
re osztva mutatja be Kőszeg város törté-
neti helyrajzát, annak 13. századi mega-
lapításától fogva. Végigtekint a település 
korszakain, nemcsak a belterületet, ha-
nem a külterületet is vizsgálva. (Ennek 
részletes bemutatásától természetesen 
itt most el kell tekintenünk!) A főszöveg-
ben előadottakat a füzet második részé-
ben – a várostörténeti atlaszok kötelező 
beosztását követve – egy 24 egységre ta-
golt történeti-topográfiai adattár egé-
szíti ki, mind Kőszegre, mind Kőszegfal-
vára, mind pedig a kőszegi uradalomra 
vonatkozóan, amely a település névadá-
sától kezdve egészen a vízimalmok kér-
déséig szinte mindennel foglalkozik. Vé-
gezetül a munka során felhasznált törté-
neti forrásokról és irodalomról a biblio-
gráfia ad számunkra tájékoztatást.
 Az előttünk fekvő munka oroszlán-
része Bariska István életműdíjas nyu-
galmazott kőszegi főlevéltárosra – a vá-
ros díszpolgárára – hárult, aki 2010-ben 
egyedül és pénz nélkül vágott bele a ha-
talmas munkába. (A szerződéskor szá-
mára felajánlott busás honorárium jel-
lemző az akkori és a mai állapotokra, a 
történeti kutatások elismert társadalmi 
megbecsültségére: 0, azaz nulla forint!) 
Ez az eset ismét csak bizonyítja azt az 
örök igazságot, hogy az igazi érték nem 

KŐSZEG
VÁROSTÖRTÉNETI ATLASZ

 Kiss Gábor

KÖNYVESPOLC

Kőszeg. Írta és összeállította: Bariska 
István. (B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, 
Mentényi Klára, Söptei Imre és Szilágyi 
Magdolna közreműködésével) Bp., 2018. 
(Magyar Várostörténeti Atlasz; 6.)

Jeles nap lehetett a kőszegi polgárok 
életében 2019. szeptember 23., hiszen 

ezen a napon mutatták be a Zwinger 
előadótermében Kőszeg frissen megje-
lent várostörténeti atlaszát. Ezzel a tele-
pülés csatlakozott ahhoz a 18 országhoz 
tartozó, több mint 530 várost számláló 
európai közösséghez akik már rendel-
keznek ilyen, lakóhelyük múltját térké-
pek sorával bemutató kiadvánnyal.
 A „város” ugyanis – ahogyan azt Roman 
Czaja (1960–), a Nemzetközi Várostörténe-
ti Bizottság elnöke, a toruńi Ni colaus Ko-
per nikus Egyetem professzora megfogal-
mazta – az európai kulturális közösség lé-
nyegét meghatározó egyik történeti jelen-
ség. Ám ez a fontos jelenség – tegyük hoz-
zá nyomban – minden egyes esetben más 
és más megjelenési formát ölt. Minden 
egyes városnak ugyanis megvan a ma ga 
földrajzi helye, csak reá jellemző városké-
pe és története. Így tehát abban az esetben, 
ha magát a „várost”, mint települési jelen-

séget vizsgáljuk, az összehasonlító kutatá-
sokra is rendkívül nagy szükség van!
 Mindezt idejekorán felismerve a Nem-
zetközi Várostörténeti Bizottság (Com-
mis sion Internationale pour lʼhistoire des 
Villes) már 1955-től szorgalmazta egysé-
ges szempontú európai városatlaszok ki-
adását. Oxfordi közgyűlésén, 1968-ban, 
meg is adta a pontos irányelveket, ame-
lyeket azután később, 1995-ben a müns-
teri összejövetelen kibővített. Egyértel-
mű célja ezzel az volt, hogy összehangol-
ja az összehasonlító várostörténeti ku-
tatásokat és ahhoz forrásokat is szolgál-
tasson. Nem lényegtelen az sem, hogy ez 
a nemzeteken átívelő projekt a történé-
szek azóta leghosszabb ideje tartó és leg-
nagyobb területre kiterjedő közös vállal-
kozása! Józan ésszel gondolkodva tehát, 
nekünk sem érdemes kimaradni belőle.
 A magyarországi várostörténeti atla-
szok elkészítését Szűcs Jenő (1928–1988) 
történész, egyetemi tanár már 1966-ban 
sürgette, ám e nemzetközi kezdeménye-
zéshez a hazai kutatás csak 2004-ben csat-
lakozott, Kubinyi András (1929–2007) tör-
ténész, akadémikus irányításával. Ekkor 
OTKA-támogatással sikerült beindítani 
a munkaprogramot. Az Európai Városok 
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KRÓNIKA
2017. JÚLIUS – DECEMBER

 Tóth Kálmán

ESEMÉNYEK, HÍREK

Július
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták Jagadics Eszter „Te kö-
vetkezel!” című regényét. A megjelen-
teket Farkas Csaba, a Szülőföld Könyv-
kiadó igazgatója köszöntötte, a szerzőt, 
akivel Rozán Eszter író, újságíró beszél-
getést folytatott, Nagy Éva könyvtár-
igazgató méltatta.
 15. A Képeslevelezőlap-gyűjtők 
Egye sülete ez évben is megrendezte az 
országos találkozót, amelynek a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár adott otthont. 
A rendezvény keretében dr. Petercsák 
Tivadar egyetemi tanár, az MTA dok-
tora, ny. múzeumigazgató „Képes le-
velezőlapok a Nagy Háborúban (1914–
1918)” címmel előadást tartott, majd 11 
gyűjtő kollekciójából változatos tema-
tikájú kiállítás nyílt.
 26–30. A Szentgotthárdi Történelmi 
Napok színes programsorozatában két 
kiállítás is szerepelt. A színház aulájában 
a „Szellemi kulturális örökség része, a 
magyarszombatfai fazekasság”, a Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
előterében a „Szentgotthárd értékei – 
ciszter kiállítás” című tárlatot tekinthet-
ték meg az érdeklődők.

Augusztus
 2. Ilon Gábor régész vezetésével 
Kőszeg középkori emlékeit felidéző vá-
rosi sétára került sor.
 20. Szent István királyunk és az 
új kenyér ünnepén ez évben is hagyo-
mányőrző rendezvényre várta vendé-
geit a Vasi Skanzen.
 24. Benkő Sándor fotóriporter és 
Kardos Tamás fotóművész alkotásai-
ból, Spiegler Tibor helytörténész aján-
ló szavaival, kiállítás nyílt Szombathe-
lyen, a Zsidó Udvarban.

Szeptember

 16. A Savaria MHV Múzeum „Mú-
zsák kertje” című őszi évadnyitó ren-
dezvényén ez évben is ízelítőt adtak a 
közönségnek tevékenységükről a tag-
intézmények és a meghívott helyi kul-
turális intézmények.
 18. A Képeslevelezőlap-gyűjtők 
Egyesülete, a Vas Megyei Honismere-
ti Egyesület, a Rumi Rajki Műpártoló 
Kör, az AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ és az Őrségi Református Egy-
házmegye képes-levelezőlap kiállítást 
rendezett a reformáció évének tiszte-
letére. Az MMIK-ban bemutatott tárla-

mérhető pénzben… A megírásra vállal-
kozó Bariska István nem is támaszkodha-
tott másra, mint saját magára és az általa 
egy élet során (1970-től szolgált a kősze-
gi levéltárban) összegyűjtött adatokra, 
hiszen átfogó, modern városmonográfia 
Kőszegről máig nem áll rendelkezésre. 
 A feladat nagysága azonban még az ő 
rendkívüli erejét és kitartását is megha-
ladni látszott. Így végül 2013-ban – ami-
kor már a belátható időn belüli teljesíthe-
tőség kételye is felmerült benne – sor ke-
rült a szerzői „csapat” felállítására. A kő-
szegi műemléki topográfián akkor már 
évtizedek óta dolgozó kollégái siettek se-
gítségére (B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, 
Mentényi Klára), akik a kiadványhoz saját 
kutatásaik alapján megtervezték a város-
fejlődést bemutató térképeket. Hozzájuk 
csatlakozott még Söptei Imre, a kőszegi 
levéltár vezetője az 1725-ös hadiadó-ki-
osztási térkép összeállításával, továbbá a 
kép és szövegszerkesztés munkáját felvál-
laló és az angol fordításban közreműködő 
Szilágyi Magdolna a Magyar Várostörté-
neti Atlasz sorozatot kiadó MTA BTK Tör-
ténettudományi Intézet részéről. A kuta-
tási eredményeket természetesen Bariska 
István összegezte és formálta egésszé. 
 Az elkészült kőszegi történeti atlasz 
először vizsgálja teljességében Kőszeg 
városa és a kőszegi uradalom helyrajzi 
történetét, a városnak és a városba zárt 
várnak mint uradalmi központnak a vi-
szonyát. Ugyanez az elsőség mondható 
el a Kőszeg által alapított falu, Kőszeg-
falva (Schwabendorf) esetében is. 
 Bariska István Denis Pétau (Dionysius 
Petavius) (1583–1652), 17. században al-
kotó francia jezsuita történész igazságát 
vallja, miszerint „a történelemnek két szeme 
van – az idő és a tér”. Ezzel pedig a történe-
ti kronológia mellett a történeti földrajz 
fontosságát, nélkülözhetetlenségét, azok 
egyenrangúságát hangsúlyozza. A tér és 

az idő egymásra hatásának szemlélteté-
sére hasznos talán néhány kiragadott kő-
szegi esetet itt is felidéznünk.
 Érdemes elgondolkodnunk, mikép-
pen hatott például a lakosság vallásának 
megváltozása magára a térre, azaz mi-
ként duplázta meg etnikai alapon a re-
formáció a külvárosokat és a szőlőhe-
gyeket, tette azokat magyarrá vagy né-
metté. Elmerenghetünk azon is, hogy 
hogyan befolyásolta egy meg nem épült, 
eredetileg alagúttal tervezett vasútvo-
nal a település egész további sorsát, vagy 
hogy egy erőszakosan meghúzott határ-
vonal miként fosztotta meg azt szin-
te minden, a környező térbe ágyazódó 
gyökerétől és tette minden tekintetben 
az első világháború abszolút vesztesévé.
 A megjelent munka Kőszeg város tör-
ténetének legteljesebb összefoglalása. Mi-
ként a kötetet bemutató Blazovich László 
egyetemi tanár, az MTA Várostörténeti Al-
bizottságának elnöke megfogalmazta: va-
lódi mérföldkő a város történetírásában. Egy 
olyan mű – tegyük hozzá – ami azt is meg-
mutatja, hogy milyen gazdag is egy nyu-
gat-magyarországi kisváros történelme!
 Igen hasznos dolog, hogy az atlasz 
digitális formában is minden érdeklődő 
számára elérhető a Magyar Várostörté-
neti Atlasz sorozat honlapján: http://
www.varosatlasz.hu/hu/atlaszok. 
 Reméljük az elkötelezett szerzők 
több évnyi kitartó munkája mielőbb 
követőkre talál majd, és a nyugat-du-
nántúli régió több városáról hasonló 
alapossággal összeállított atlasz jelenik 
majd meg! Végigtanulmányozva a most 
megjelent kötetet, felmerül a szakem-
berben a vágy, mennyire jó is lenne 
összehasonlításul Kőszeg nagy riválisá-
nak, Szombathelynek hasonló városat-
laszát látni. A jó hír: a majd kétezer éves 
múlttal rendelkező városban már foly-
nak az atlasz előkészítő munkái!




