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359Gömöri János : Régészeti témájú tanulmányok a Soproni Szemlében

Az alábbiakban régészeti korszakonként és azon belül témakörönként tekintjük át, hogy mennyiben
tükrözte és tükrözi Sopron város helytörténeti folyóirata városunk és az 1920-ban megcsonkított
Sopron megye régészeti kutatásainak eredményeit. 

A „KÖH országos lelıhely-nyilvántartó adatbázis” soproni része 2005-ben készült el.99(99) A hatalmas
adatmennyiség dossziéi a régészeti munkaszobában egy egész polcot foglalnak el, és jelenleg a Soproni
Múzeum győjtıterületének mintegy 1100 régészeti lelıhelyérıl nyújtanak információkat. A
lelıhely-nyilvántartó lapokon több százszor hivatkoznak a Soproni Szemlében megjelent publikációkra.
A SSz. eddigi 58 évfolyamában mintegy 100 régészeti közlemény jelent meg, tehát a Szemlét
végiglapozva elvileg az eddig ismert lelıhelyek mintegy 10%-áról találhatunk adatokat. Természetesen
ez az arány nagyon hozzávetıleges, hiszen a múzeumi és az ásatási jelentések,100(100) vagy az egyes
régészeti korszakokat101(101) áttekintı írások mellett a kiállításismertetık,102(102) a
konferencia-beszámolók,103(103) a szakkönyv-recenziók104(104) és a nekrológok105(105) is fontosak a
soproni régészet kutatástörténetének felvázolásához, nem beszélve a más szakfolyóiratokban megjelent
soproni vonatkozású közleményekrıl.106(106) Emellett számos várostörténeti és mőemléki témájú
360cikk tartalmaz régészeti vonatkozásokat. Gondoljunk csak az Árpád-kori ispáni vár azonosítása
körül forgó Ödenburg-vitára,107(107) vagy az ásatásokkal is kutatott bánfalvi Árpád-kori Mária
Magdolna-templomra.108(108) 

SSz. 1955. évi újraindításakor Mollay Károly foglalta össze az 1937–1944 közötti nyolc évfolyam
cikkeinek tanúságait.109(109) A Soproni Szemle elsı, 1937. évi évfolyamában hat régészeti vonatkozású
dolgozat jelent meg. Közülük három cikket az egyetem Bányászati-Kohászati Karának professzorai,
Romwalter Alfréd és Vendl Miklós írtak. A „Római kori sajtolt üveg Sopronból”;110(110) „Egy
Sopronban lelt római kemenceboltozat téglájának kızettani vizsgálata” és a „Sopronban lelt ókori
salakok és téglák” címő cikkek iparrégészeti, archeometriai dolgozatok voltak. Gallus Sándor szép
fényképfelvételekkel illusztrált cikkében a korábbi várhelyi és Károly-magaslati (fıleg Bella Lajos által
irányított) vaskor-kutatások eredményei foglalta össze.111(111) A dolgozatok leginkább a római kor
emlékanyagával foglakoztak. Lauringer Ernı, a Reáliskola igazgatója és a Városi Múzeum vezetıje a
„capitoliumi trias szobrok” elsı rekonstrukcióját mutatta be,112(112) illetve egy másik cikkben két
akkoriban talált római kori sírkı feliratait ismertette.113(113) A rövid német nyelvő összefoglalókat is
tartalmazó dolgozatokban a római kori város topográfiája szempontjából ma is jól hasznosítható
lelıhely-adatok szerepelnek Azt is megemlíti a szerzı, hogy a bécsi egyetem régész kutatatói,
Kubitschek, Schober, Camillo Praschniker „majdnem minden évben megtekintették tanítványaikkal a
Sopron városi múzeum régészeti győjteményét”. Jólesı érzéssel állapíthatjuk meg, hogy Scarbantia
iránt töretlen az érdeklıdés az osztrák tudományos szakkörökben és német, szlovák és cseh egyetemi
csoportokhoz hasonlóan mostanában is „majdnem minden évben” felkeresik múzeumunkat a régészeti
tanszéki kirándulások résztvevıi. Mint arra késıbb visszatérünk, Scarbantia mellett fontos vonzerıt
jelentenek Sopron vaskori leletei is.

A régészeti kutatás akkor válhatott tervszerővé, amikor régész szakember került a Soproni Liszt Ferenc
Múzeum állományába. Nováki Gyula „A Sopron környéki kutatások tíz éve (1945–1955)” c.
dolgozatában 1955-ben foglalta össze az eredményeket, 1956-ban pedig „A Sopron környéki régészeti
kutatások feladatai”-t is helyesen határozta meg.114(114) Ha csak az általa felvázolt fı témaköröket
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érintenénk, akkor is nagyjából valós képet rajzolhatnánk a város és környéke régészeti kutatásának
helyzetérıl. Legfontosabb megállapításai, hogy az ıskor kıkori, rézkori és bronzkori idıszakainak
lelıhelytérképére felrajzolhatunk bár pontokat, lelıhelyeket, e korszakok települési és temetkezési
jellegzetességeinek részletesebb megismerése és publikálása azonban még várat magára. 

Mindeddig sajnos nem folytatódott a budapesti egyetem régészprofesszorának, Banner Jánosnak a
„Néhány sopronkörnyéki ıskori leletrıl” írott dolgozata hasonló közlemények megjelentetésével. Pedig,
mint Banner a nagycenki, petıházi, babóti és rábapordányi késırézkori (Kr. e. 3600–3000) bádeni
kultúrába tartozó leletek kapcsán 361írja, „a soproni múzeum régiségtára a közismert burgstalli
leleteken kívül néhány olyan ókori leletet is ıriz, amelyek nagyobb figyelmet érdemelnek”.115(115)

A Szemle eddigi évfolyamaiban 14 olyan dolgozat található, amelyek a több évezredet átölelı ıskori
kultúrák emlékanyagait ismertetik, ezek közül 12 cikk a Kr. e. a 7–1. századok közötti vaskorral, fıleg
a korai vaskori Várhely (Burgstall) halomsírjaival és sáncával, valamint a késı vaskori kelta leletekkel
foglalkozik. Nováki Gy. áttekintı munkájában is kiemelte e téma kutatásának fontosságát, maga már
1955-ben felvázolta „A soproni Várhely ásatásának történeté”-t.116(116) Rövidesen nagy
szervezımunkával emlékmővet is állíttatott a két jeles soproni vaskor-kutatónak, Bella Lajosnak a
Várhelyen és Paúr Ivánnak a Bécsi-domb kelta temetıje feltárójának. 

Kétségtelen, hogy a vaskori kutatások meghatározó fontosságúak Sopron esetében. A várhelyi
ásatásokat 1973–1977 között az MTA Régészeti Intézetének munkatársa, Patek Erzsébet
folytatta.117(117) Az ásatás idıszakában Szádeczky-Kardoss Gyula (Erdészeti és Faipari Egyetem,
Erdészeti Felmérési Tanszék, Sopron) hallgatóval szakszerően felmérte a várhelyi sáncokat és
halomsírokat, amely a további kutatásokhoz biztos alapokat szolgáltat. Másrészt az egyetemisták
bekapcsolása a munkába számos, a korai vaskori lelıhelyrıl írott egyetemi és középiskolai diákköri
dolgozatot eredményezett. A 131. halomsír rekonstrukciója is elkészült az ásatások után,118(118) ezt
azonban 2002-ben más konstrukcióval újjá kellett építeni. A Várhelyen 2005-ben megkezdıdtek a
„Kelta napok” rendezvényei, amelyek tovább növelik a lelıhely ismertségét. 

A másik jelentıs vaskori település a Sopron Jereván városrésze alatt található ún. Krautäcker lelıhely.
A Jerem Erzsébet vezetésével itt feltárt Hallstatt-kori valamint kelta település és temetı Közép-Európa
egyik legjobban kutatott lelıhelye.119(119) Leletmentı ásatásokon120(120) vagy terepbejárásokon121(121)

számos más vaskori falu nyomára is rábukkantak a kutatók; illetve újraértelmezték korábbi ásatások
leleteit, pl. a Bécsi-dombi kelta temetı122(122) jelképes temetkezését. A vaskori Sopron fontosságát
mutatja, hogy már két, a keleti Hallstatt-kultúrával foglalkozó nemzetközi „Osthallstattkultur”
konferenciát rendezett városunkban az MTA Régészeti Intézete a Bécsi egyetemmel a Soproni Múzeum
Régészeti Győjteményével együttmőködve 1994-ben és 2002-ben. 

Nováki 1956. évi kutatási tervében a vaskori kérdések mellett a római kor problematikáját emelte ki.
Scarbantia topográfiájának kutatását az egyik fı feladatként határozta meg. Maga is kihasznált minden
lehetıséget, hogy „A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet”123(123) összefüggéseit vizsgálja,
illetve hogy értelmezze az adatokat a „soproni belváros rétegeinek kronológiájához”.124(124)

Megállapította, hogy a római kori város és a középkori 362bel- és külvárosrészek kiterjedése nagyjából
megegyezett. Máig érvényes megfigyelése, hogy a késırómai kor (ma úgy gondoljuk, hogy a
longobárd-kor vége, 568) és a 10. század között nem mutatható ki települési réteg Sopron
belvárosában. Nováki Gyula figyelme kiterjedt a környék római kor emlékeire is, a tó-malmi, római
kori halastavakról125(125) és a „Scarbantiába vezetı római út”-ról.126(126) Az ásatásokkal kutatott római
villák127(127) közül az egyik fertırákosiról olvashattunk a Szemle hasábjain. A fertırákosi
Mithraeum128(128) részletes leírását Tóth István közölte. A nagylózsi római villában talált fém öntvény
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rövid ismertetését e sorok írójától olvashattuk.129(129)

A római kori kıemlékek közlését Alföldy Géza folytatta. Ismertette a scarbantiai római kori fórum déli
részén talált Liber pater oltárt, amelyet egy italikus telepes állított.130(130) Nagy nyeresége a
Scarbantia-kutatásnak, hogy több témát dolgoztak fel széles látókörő budapesti, vagy más illetıségő
ókor-kutatók. Így a Fabricius-házi római kori kıtárát rendezı Alföldy Géza,131(131) vagy Mócsy
Adrás.132(132) A szórványos de értékes leletközléseket133(133) az 1960-as évektıl válthatták fel az addigi
eredményeket összefoglaló dolgozatok. Külön ki kell emelni a Scarbantia-kutatás meghatározó
egyéniségét, Sz. Póczy Klárát, aki nem csak a soproni Fabricius-ház pincéjében kiásott
épületmaradványok, illetve a scarbantiai városfalak és a capitoliumi templom feltárásában végzett
fontos munkát, de emellett számos érdekes leletet134(134) is publikált. A „Rabszolga-élet Scarbantiában”
c. dolgozatában Diceus-pohár kapcsán foglalkozott az amphitheatrumi játékok fıszereplıivel, a
gladiátorokkal is.135(135) Az amphitheatrum feltárásáról korábban Stornó Miksa,136(136) legutóbb
Gömöri János és Karl Kaus137(137) értekezett. A scarbantiai capitoliumi templom bejáratának feltárását
egy dolgozatában a capitolimi triászt rekonstruáló Szakál Ernı138(138) szorgalmazta. A fórum helyének
pontos meghatározásáról139(139) Gömöri János írásai jelentek meg. Ugyanı közölte a fórum-insula
egyik helyiségében talált „ludus duodecim tabularum”140(140) játékasztal leírását és rajzát. A scarbantiai
temetık újabb és újabb részleteinek feltárásáról eddig kevés közlemény141(141) jelent meg. 

A népvándorláskor kutatási területérıl, a hegykıi germán temetırıl elıször Nováki Gyula számolt
be,142(142) majd ásatásra meghívta a téma legjobb ismerıjét, Bóna Istvánt,143(143) aki 363folyamatosan
ismertette a 6. századi temetı ásatási leleteit. Avar-kori temetımaradványok a Pozsonyi úti
homokbányában144(144) és a Balfi úti téglagyárnál145(145) kerültek elı. A nagycenki avar sírokról nem
jelent meg közlemény a Szemlében. Több átfogó dolgozat foglalkozott azonban a késı-avar kor, illetve
a 9. század kérdéseivel, utóbbi korszakról elsısorban egyik kiemelkedı leletünk, a Cundpald-kehely
eredete kapcsán írtak a kutatók, László Gyula,146(146) Bóna István,147(147) Váczy Péter,148(148) Szıke
Béla,149(149) Szıke Béla Miklós.150(150) Az avar kori és 9. századi vaskohászat maradványait e sorok
írója tárta fel és ismertette.151(151) Így a nyugati határvidék magyar honfoglalást megelızı
évszázadának régészeti térképén a Sopronkıhidai és a Sopron-Présháztelepi lelıhelyek mellett újabb
biztos pontokat tüntethetünk fel. 

A magyar honfoglalás koráról, a szakonyi és a veszkényi 10. századi temetıkrıl csak rövid említéseket
olvashatunk a Soproni Szemlében. Az Árpád-kor kutatásában meghatározó a korai soproni vár kérdése.
A 26 Árpád-kori régészeti leletet ismertetı cikk zöme a soproni ispáni vár kutatásának eredményeirıl
szól. Az 1956. évi régészeti munkatervben Nováki Gyula Sopron szempontjából kiemelt jelentıségőnek
ítélte meg ezt a témát. A városfalak mőemléki rekonstrukcióját megelızı szervezett városfalkutatás
négy évtizeden át, 1959-tıl és 1999-ig állami támogatással töretlenül folyhatott, az utóbbi években
elapadt a központi támogatás. Még a Soproni Mőemlékhelyreállító Kft-t, az országos jelentıségő
egykori OMF építésvezetıséget és telepet is felszámolták, ami nagy vesztesége Sopron városának a
városrégészeti kutatások szempontjából is. A városfalakról a SSz-ben is jelentek meg összefoglaló,
áttekintı dolgozatok.152(152) Az égett sánccal foglalkozó 1986. évi soproni konferencia elıadásai közül
Nováki Gyula és Sándorfi György,153(153) Tóth Sándor,154(154) illetve Tomka Péter155(155)

összefoglalásai az itt ásató régészek tapasztalatának birtokában íródtak. Gömöri János dolgozatában a
sánc archeometriai vizsgálataihoz nyitott templom utcai ásatási szondát ismertette.156(156) A sánc
kiégésének kérdését faipari szempontból Józsa Béla,157(157) ásványkızettani vonatkozásban Iváncsics
Jenı,158(158) kiégési hımérsékletek rekonstruálására Kriston László,159(159) geomágneses kutathatóság
tekintetében Verı József,160(160) kémiai összetételét tekintve György Lajos és Takács Sándor161(161)

vizsgálta. 364A kiégés kérdésérıl Macher Frigyes162(162) írt, az égett sáncanyag termolumineszcens
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keltezést Benkı Lázár163(163) ismertette. Ugyanezekben a Szemle-számokban további nyolc olyan
régészeti cikk jelent meg, amelyek hazai, illetve burgenlandi és szlovákiai égett sáncokat ismertettek. Az
ispáni központhoz tartozó épületeket, illetve a közeli falvak feltárt házait csak érintılegesen ismertették
folyóiratunk hasábjain.164(164) Az Árpád-kori leletek ismertetései közül a történeti háttér megrajzolása
miatt is kiemelkedik Bóna István dolgozata a darufalvi ezüstkincsrıl.165(165) Az ispáni vár
hétköznapjaiba enged betekintést a 12–13. századi lábbeli-viseletrıl szóló dolgozat Mocskonyi Melinda
tollából.166(166) 

Az Árpád-kori település-, gazdaság- és technikatörténet szempontjából fontos, Nováki 1956. évi
munkatervében is kiemelt kutatási terület a környékbeli vasolvasztó helyek feltárása és értelmezése.
Amint a bevezetıben, az 1937. évi elsı Soproni Szemle évfolyam számainak tartalmáról már
említettem, a kohászprofesszorok figyelmét felkeltették ezek a technikai emlékek. A salakvizsgálatok
közzététele után két évvel Romwalter Alfréd már „A Hallstatt - La Tène korabeli vaskohászat Sopron
környékén” címő dolgozatában167(167) foglalta össze az addigi eredményeket, illetve feltételezéseket. Az
ıskori vaskohászat168(168) feltételezése nem volt teljesen alaptalan, késıbb bebizonyosodott a Sopron
környéki kelták vaskohászatának ténye. A dolgozatokban említett vassalak-lelıhelyeken
kormeghatározó lelet nem került elı, amint azt Nováki Gyula a Magas-hídnál feltárt
kemencemaradványokról írta,169(169) azonban az 1970-es és 1980-as évek ásatásai után korai
középkoriaknak, Árpád-koriaknak bizonyultak.170(170) 

A középkori város épületeinek171(171) feltárásával, így a régebbi középkori zsinagóga kútjának
leleteivel172(172) és más középkori leletek, így vaskulcsok,173(173) számszeríj-alkatrészek,174(174)

ötvöstégelyek175(175) ismertetésével is foglalkoztak a város történetének kutatói. Már korábban
felfigyelt a kutatás a soproni dorongút-maradványokra, amelyekrıl e sorok írója összefoglaló
ismertetést tett közzé.176(176) A tágabb környék középkori település-történetének régészeti-történeti
feldolgozása is megkezdıdött.177(177) 

Hogyha befejezésül feltesszük a kérdést, hogy Sopron és környéke régészeti kutatásában mi valósul
meg Nováki Gyula 1956. évi régészeti tervébıl, azt kell válaszolnunk, hogy a fı témákban jelentıs
elırelépések történtek az elmúl fél évszázad alatt. Ezek a régészeti eredmények azonban nem
tükrözıdnek hiánytalanul a Soproni Szemle hasábjain 365és ezen eredmények rendszeresebb közzététele
a továbbiakban a helyi régészek felelıssége lesz. Hogyha jelentısebb eredményeiket a nemzetközi
kutatáshoz való hozzájárulásnak is szánva, idegen nyelven megjelenı szakfolyóiratokban is teszik
közzé, Soproni vonatkozású közleményeiket jó lenne rövidített formában a város közönségének szóló
helytörténeti folyóiratban is megjelentetni. Ebben a tekintetben példát lehet venni Nováki Gyuláról,
Patek Erzsébetrıl, vagy Holl Imrérıl, akik idınként a Szemle szélesebb olvasóközönségének is
összefoglalták kutatásaik eredményeit.

Az ıskorkutatásban, mint említettük, a vaskor megismertetésében történt jelentıs elırelépés, közel sem
lehetünk azonban még elégedettek. Hiányzik még egy szakember által írt hiteles Várhely-ismertetı, és
hátra van még a várhelyi erıd belsı építményeinek szondázó ásatása is. Teljesen elhanyagolt a korábbi,
kıkori, rézkori és bronz-kori ásatási eredmények feldolgozása, közzététele. 

A római-kori Scarbantia topográfiájának megismerésében nagy léptekben haladunk elıre a belvárosi
építkezések miatt. Sikerült meghatározni a fórum pontos elhelyezkedését és az úthálózat nagy részét is
feltérképeztük. Tisztázódott a római város-fal idırendi helyzete, több feltárt részlet azonban még
közöletlen. 

A népvándorláskor, germánok, avarok, valamint a 9. század megismertetésével több dolgozat
foglalkozott, jelentıs lelıhelyekrıl azonban nem olvashattunk a Szemle hasábjain. Az Árpád-kori
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emlékek közül a soproni ispáni vár és a környékbeli vaskohászati tevékenység megismertetése területén
fejtettek ki a kutatók nagyobb aktivitást. A közép-kori emlékek ismertetése és a gazdag levéltári
forrásanyaggal való egybevetése azonban még csak éppen elkezdıdött. 

Érdemes írni a régészeknek a Soproni Szemlébe, mert ez a kiadvány megtalálható a jelentısebb
egyetemek Régészeti Tanszékeinek polcain és folyóiratunk cikkeit idézik a legfontosabb
szakbibliográfiák és az összefoglaló régészeti munkák.

***

Anton Sigel: Kilátás a bánfalvi kolostorból, 1840. Akvarell, toll.
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366Szende Katalin : Középkor-tudományi írások a Soproni Szemlében

Amikor idestova húsz esztendıvel ezelıtt egyetemi professzorom, Kubinyi András egyik
szemináriumán „A középkori Sopron kutatása” címmel kellett dolgozatot készítenem, egy új világ tárult
fel elıttem. Ekkor vettem ugyanis elıször kezembe a Soproni Szemlét, ekkor csodálkoztam rá elıször
arra a gazdag kincsesbányára, amit ez a folyóirat megindulása óta a középkor-tudomány számára


