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Kutatástörténet 

A római emlékek kutatását Sopronban és környékén Bella Lajos kezdte meg az 
1890-es években.1 A város római kori topográfiájának megismerése azonban a 
következõ század feladata lett. Ezt a munkát elsõként Póczy Klára vállalta fel, aki 
elkészítette a korai 1–2. századi Scarbantia úthálózatának rekonstrukcióját. Ekkor 
összesen 27 épület- és utcarészlettel tudott már dolgozni.2 A topográfiai 
kutatásokat késõbb Gömöri János folytatta, aki 1999-ig újabb 17 épületrészlettel és 
21 útrészlettel gazdagította a római kori Sopron képét.3 

Az 1950–1960-as évek városrégészeti kutatásai Sopronban Holl Imre, Nováki 
Gyula és Póczy Klára nevéhez kapcsolódnak, elsõsorban a középkori városfal 
kutatásai nyomán.4 Alapvetõ eredményük volt a római kori, Árpád-kori és a 
középkori erõdít-mények egymáshoz való viszonyának tisztázása, a védõfalöv 
kontinuitásának a kimutatása.5 A várfal kronológiájának felállításában 
kiemelkedõ szerepe volt Tóth Sándornak is, aki elspsorban 
mûvészettörténészként ismert és Sopronhoz kötõdõ kutatásai is többnyire a 
mûvészettörténet területérõl származnak.6 Mindezek mellett azonban régészeti 
ásatásokat is folytatott; legfontosabb régészeti munkája éppen Sopronhoz 
kötõdik. A városfalak kronológiai viszonyai tisztázásának szempontjából az 
Elõka-punál és Hátsókapunál az 1960-as években végzett ásatásai kiemelkedõen 
fontosak.7  

Ebben az idõszakban került sor a Városház utcában, az egykori mozi terültén a 
feltárásokra,8 melyek során nem csak az ún. vörös sánc szerkezetének 
megfigyelésére volt lehetõsége, hanem igen aprólékos munkával sikerült nyomára 
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1 Bella Lajos: Scarbantiai emlékek. Archaeologiai Értesitő XIV (1894), 74–76. 
2 Póczy Klára: Die Anfänge der Urbanisation in Scarbantia. Acta Archaeologica Scientiarum Hungariae XXIII 

(1971), 94–110. 
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Sopron. In: Landscapes and Monuments Along the Amber Road. Sopron, 1999, 110. 
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bukkannia Scarbantia késõ római rétegeinek is.9 Részletes és pontos rétegtani 
feljegyzéseinek köszönhetõen azonosítani lehetett az ezen a lelõhelyen feltárt késõ 
római ház (1. ábra) elhelyezkedé-sét a városon belül.10  

A Városház utcai területen további késõ római – kora népvándorláskori 
idõszakhoz tartozó házacskát tárt fel Gömöri János 2000-ben. Ez a ház, csakúgy, 
mint a Tóth Sándor által feltárt, szintén agyagba rakott falazatú, 
fûtõberendezéssel kényelmesebbé tett épület volt. Gömöri János meghatározása 
alapján a szvéb népcsoporthoz köthetõ besimított korsók, tálak darabjai kerültek 
elõ, köles és búza maradványaival együtt, ami arra utal, hogy feltehetõleg sietve 
kellett a lakóknak elhagyni a házat.11 

 

 

1. ábra. A Városház utcában feltárt épületek, 1. Tóth Sándor ásatásából származó ház helye,  
2. Gömöri János által 2000-ben feltárt ház 

 
 

                                                           
9 Marosi 2007, 204. 
10 Tóth Sándor: V. századi ház. 1976. Soproni Múzeum Régészeti Adattár. 535. 
11 Gömöri János: Von Scarbantia zu Sopron. Die Frage der Kontinuität. In: Zwischen Römersiedlung und 

mittelalterlicher Stadt. Archäologische Aspekte zur Kontinuitätsfrage. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in 
Österreich 17, Wien 2001, 223–231.  
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Scarbantia forumáról, valamint annak közelébõl további öt késõ római, a kora-
népvándorláskorban is használt ház ismert (2. ábra). Ezek közül egynek a 
feltárását az 1950-es években Radnóti Aladár,12 a többit Gömöri János végezte.13 
Az ásatási eredmények, valamint a római kori emlékek bemutatását az Országos 
Mûemléki Felügyelõség tervezésében is kivitelezésében Scarbantia Régészeti Park, 
valamint a Forum Múzeum keretein belül tették lehetõvé. 

 

 

2. ábra. Scarbantia alaprajzán feltüntetett koranépvándorlás kori házak (Gömöri 2001, 224) 

                                                           
12 Radnóti Aladár: Sopron és környéke régészeti emlékei. In: Csatkai Endre – Dercsényi Dezső (szerk.): Sopron 

és környéke műemlékei. Bp. 1956, 14–38. 
13 Gömöri 2001, 223–231. 
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A Tóth Sándor által feltárt késõrómai ház 

A szóban forgó ház egy nagyjából 4×4 m-es, nyers kõbõl rakott, agyaggal 
tapasztott lakóépület. A déli fal mellett fûtõcsatorna húzódott, melyet téglákkal 
vízszintesen lefedtek. A meleg levegõ tárolására használt tubustéglák egymás 
mellett, sorban álltak. A tûzhelyek a ház falán kívül helyezkedtek el, és ezeknek, 
illetve a bekötéseiknek három periódusát is meg lehetett határozni. A ház 
alaprajzát és a fûtõszerkezet változásait a 3. ábra szemlélteti. Az ásatáskor készített 
fényképen jól látható a ház megmaradt déli fala, valamint a második periódusú 
fûtõcsatorna maradványa (4. ábra). 
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3. ábra. Az 5. századi ház alaprajza, a fûtõcsatornákkal; 1.: az elsõ periódusú kemencéhez tartozó 
hamus felület és annak bekötése; 2.: második periódusú kemence faszenes része és a bekötõ csatorna 

maradványai a kõlapokkal; 3.: harmadik periódusú kemencéhez tartozó hamus, paticsos felület, a 
bekötõ csatorna és annak fedõlapja 

A ház szerkezete a rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag jól 
rekonstruálható. A felmenõ falak magassága és a tetõszerkezet ugyan hipotetikus 
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még így is, de mintegy 210–240 cm-es14 belmagassággal lehet számolni. Az épület 
vázszerkezetét négy sarokgerenda tartotta, amelyek közül háromnak a 
cölöplyukait sikerült megtalálni. A gerendák elhelyezése után töltötték ki kb. 40 
cm vastag agyagba rakott kõfalakkal az oszlopok közti részt. Tóth Sándor 
feltételezése alapján, minthogy ezek a gerendák merevítõ célzattal készültek, 
kellett lennie vízszintesen elhelyezett koszorúgerendáknak is, amelyek a 
tetõszerkezetet tartották. Utóbbi a négyszöglethez közeli alaprajzi formából 
kiindulva talán egy csúcsban összefutó sátortetõ lehetett, de nem zárható ki 
természetesen másfajta nyeregtetõs szerkezet sem.15 

 

 

4. ábra. Az ásatás idején készített kép, az akkori Levéltár ablakából 

                                                           
14 A ház kidőlt fala, illetve a még álló falak in situ maradványai alapján 160–190 cm-es magasság jött ki, 

azonban erre még 50 cm nagyjából rá lehet számolni. 
15 Tóth Sándor: V. századi ház. 1976. Soproni Múzeum Régészeti Adattár. 535. 
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Az objektum jelentõsége 

Az ásatás és egyben az objektum jelentõsége is tulajdonképpen a pontosan 
elvégzett rétegtani megfigyelésekben rejlik. Ennek megfelelõen lehetett ugyanis a 
leletanyagot is elkülöníteni, és a házacskát a késõ római – kora népvándorlás kor 
idõszakára datálni. A ház alsó kõsoránál mélyebben került elõ egy I. 
Valentinianus (364–375) kori érem, melynek pontos meghatározása után terminus 
post quem adatok is rendelkezésre állnak a házzal kapcsolatban.   

A ház valamikor az 5. században pusztulhatott el, amint azt a kidõlt fal, és a 
közvetlenül alatta található rácsmintás besimítású kerámia is jelzi. Ez azonban 
nem jelenti feltétlenül az élet azonnali megszûnését, ugyanis a tárgyalt rétegek 
felett még továbbra is jelen van a besimított kerámia egy fajtája, mely sárgára 
égett, finoman soványított, s amelyet szinte minden edénytípusban használtak. 
Elõfordul a simított, besimított és a házi kerámia között is. Ismert a területrõl egy 
másik hasonló típusú, fûtõberendezéssel ellátott ház is, melyet Gömöri János tárt 
fel 2000-ben, és 5–6. századiként értelmezett.16  

 
Kerámiaanyag 

A házból illetve közvetlen környezetébõl összesen 269 kerámiatöredéket sikerült 
feldolgozni. Ebbõl 74 peremet lehet ténylegesen típusba sorolni, a többi 
oldaltöredéket felületkezelése, díszítése alapján lehetett meghatározni. Ennek 
megfelelõen sikerült mázas kerámiát, besimított darabokat, simított felületû 
töredékeket, házikerámiához tartozó darabokat, és fésûmintás töredékeket 
azonosítani.  

A soproni anyagból összesen 14 darab mázas töredék ismert. Ebbõl 6 darab 
biztosan formához köthetõ, egy aljtöredék pedig korsóhoz vagy fazékhoz is 
tartozhatott. A többi oldaltöredék esetén hat darab kívül mázas, egy darab pedig 
belül mázazott. Három oldaltöredéknek a teljes felületén megfigyelhetõ volt a 
máz, a többin azonban csak kisebb foltokban maradt meg. A máz színét vizsgálva 
találunk sötétzöld, világos-zöld, sötétbarna és világosbarna töredékeket. Egy 
korsó és egy tál töredéke szemlélteti ezeket a darabokat (I. tábla, 1, 2). 

Simított felületû kerámiából 15 db került elõ. Formához kötni ebben az esetben 
is csak két töredéket lehetett, egy fazékhoz és egy bögréhez tartozó darabot. A 
legtöbb edényt a világosszürke és sárgásbarna különféle árnyalatára égették ki. 
Elõfordul a ház pusztulása utáni rétegekben, ugyanakkor annak mûködési idejére 
is tehetõ egy-két darab. Érdekesnek bizonyultak a bekarcolt hullámvonalas vagy 
fésûvonalas díszítésû oldaltöredékek is. A kerámiafajta azonosítására 
Boiotro/Passau anyagának feldolgozásakor R. Christlein tett kísérletet.17 A 

                                                           
16 Gömöri 2001, Abb. 2., Abb. 3. 
17 Helga Rodriguez, N. Hirsch: Vorbericht über Grabungen in Unterradlberg, NÖ., mit besonderer 
Berücksichtigung der kammstrichverzierten Keramik der spätantike. In: Archäologie Österreichs 5/1 (1994), 70 
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hullámvonalas bekarcolás legkorábban a 4. század végén jelenik meg, tehát a 
Valentinianus-kor után.18 A fésûs bekarcolásra az jellemzõ, hogy a kézzel készült 
kerámia elterjedésével a bekarcolás minõsége is romlik, illetve az egymást 
keresztezõ vonalakkal ellátott díszítés is megjelenik19 (I. tábla, 3, 4). A házi 
kerámia részletes bemutatásától itt eltekintek, de annyit meg kell jegyezni, hogy 
az a ház minden rétegébõl került elõ, sok esetben csak oldaltöredék, néhány 
esetben lehetett konkrétebb formát meghatározni. 

 

                                                           
18 Rodriguez – Hirsch 1994, 72. 
19 Rodriguez – Hirsch 1994, 74. 
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I. tábla. Mázas, „Horreumskeramik” és besimított kerámia 

A besimított kerámia „csoportjai” 
A kerámia anyag zöme római elõzményekre nyúlik vissza, s megtalálható a 
területen a besimított kerámia több csoportja is, amely szintén arra enged 
következtetni, hogy itt is római alapokon nyugvó kerámiagyártás mûködött a 4–
5. század fordulóján. A késõ római mázas típusok lassú kikopása és a besimított 
kerámia nagyobb számú elterjedése a szokásokban bekövetkezett változást jelez. 
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Természetszerûleg nem szabad és nem is lehet csupán egyetlen népességhez 
kötni a változást,20 annál összetettebb – a korszakban nemcsak itt tapasztalható – 
jelenségrõl van szó. Sajnos a formához köthetõ darabok száma elenyészõ, így az 
osztályozásban az agyag minõsége és a díszítés a mérvadó, illetve a mélység, 
amiben elõfordultak. Három viszonylag jól elkülönülõ csoportot lehet kialakítani. 
A legkorábbi (I. tábla: 8, 10, 12–14; II. tábla: 4, 5, 7) a ház fennállásának idõszakára 
tehetõ. Színük szürke és fekete, a rácsminta dominál, de van egy függõleges 
vonalakkal díszített darab is. A ház fennállásának legkésõbbi idõszakához 
tartozik öt besimított darab (II. tábla: 11–15.) 

A második csoportba azokat a töredékeket sorolhatjuk, amelyek nem a házból, 
hanem annak közvetlen közelébõl, az attól északra kialakított blokkból kerültek 
elõ (I. tábla: 9, 10, 11 és II. tábla: 1, 2, 3) A szint, amelyrõl elõkerültek, azonos a ház 
felhagyásakor létezett szinttel, illetve már az azt követõ rétegbõl származnak. 
Ezek a darabok világos sárgás-barnás színûek, a besimítás egyszínû a kerámia 
színével. A motívumok között a cikk-cakk minta, és a rácsminta is jelen van, 
feltûnõen jó minõségû darabokról van szó. Ehhez a csoporthoz lehet sorolni 
anyaga alapján a házból, a ház használatának idejébõl elõkerült besimított 
vonalak által kialakított háromszög mintával díszített darabot is. (I. tábla 10.) Ez a 
megfigyelés egybevág az ásatási naplóban és az összefoglaló jelentésekben 
megfogalmazottakkal. Érdemes idézni Tóth Sándor szavait a feltárás idejébõl: 
„F/2 blokknál és több más ponton is az a tapasztalat, hogy a barna besimított kerámia a 
szürke hálómintásnál késõbbi.” 21 Valamint az összefoglaló jelentésbõl az 
általánosságban vett harmadik besimított kerámiás csoportra vonatkozóan: „Ezt 
követõen a besimított kerámia új típusai tûnnek fel, új edényformákkal együtt, valamint 
olyan fémtárgyak, amelyek inkább a következõ idõszak prototípusainak, mint korábbi 
típusok továbbélésének tekinthetõk. Így meglehetõs biztonsággal a „hunkornál” késõbbre 
keltezhetõk. Minthogy a korábbi germán leletanyag ebben a környezetben is megtalálható, 
viszont a késõ római típusok egyre szórványosabbá válnak, feltételezhetõ az elõzõ 
periódusban beköltözött germán népesség továbbélése.”22 A sárgás-barnára égett 
kerámia tehát már a ház fennállása idején is létezett, de az épület pusztulása utáni 
idõszakban is megtalálható, tehát feltehetõleg egy továbbélõ típusról van szó. 
Anyaga különbözik a késõi fekete, szürke besimított darabokétól. A harmadik 
vizsgálati csoportból már ismét kevésbé jó minõségû, idõnként apróbb kaviccsal 
soványított, de még mindig besimított darabok kerülnek ki (I. tábla: 11, 14, 16). 

 

                                                           
20 Kovács Péter: Hun kori sír Százhalombattán. In: Communicationes archaeologicae Hungariae 2004, 124–150. 
21 Tóth Sándor: Sopron, Városház-utca. Ásatási jelentés 1968. Magyar Nemzeti Múzeum Adattár. 535. 1968, 23. 
22 Uo., 13. 
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II. tábla. Besimított kerámia 

 
Egyéb leletanyag 
A ház melletti területrõl, metszetbõl került elõ egy kétsoros csontfésû is, sajnos pon-
tos rétegtani helyzete nem megállapítható. Kétoldalas fésûkrõl azonban szép 
számmal vannak ismereteink. A Sopronban talált fésû kétsoros, kétoldalú, átlós 
díszítésû, bronzszegeccsel rögzített darab. A Bíró Mária által összegyûjtött típusok 
közül a 74-es darabhoz hasonlít leginkább.23 Ez a díszítés bár elég egyszerû és 

                                                           
23 Bíró Mária: The Bone Objects of the Roman Collection. In: Catalogi Musei Nationalis Hungarici, Ser. Arch. 
II. Budapest, 1994, 43, 48./74. ábra 
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átlagos, mégis, csak Szombathelyrõl ismert hasonló díszû fésûn, illetve a 
kiszombori gepida temetõ 208-as sírjának mellékletén bukkant elõ.24 Meg kell 
említeni továbbá még egy orsógombot és egy fenõkövet is. Egyiknek sincs 
etnikumjelzõ szerepe, az orsógomb kézmûves tevékenységre, a fenõkõ 
fémszerszámok használatára utal. A leletanyag minimális részét képezik az 
üvegleletek, összesen 6 töredék. Rétegtanilag a késõ római kornak megfelelõ 
szintrõl kerültek elõ, a ház fennállásának legkorábbi periódusára keltezhetõk.  

 
A városkép átalakulása az 5. században  

A ház felépítésének és leletanyagának ismeretében érdemes arra is figyelmet 
fordítani, hogy az, a többi ismert házzal együtt milyen kapcsolatban áll az egykori 
római városképpel, miként illeszthetõ bele abba. Ahogy az 1. ábrán is látszik, ezek 
a házak fõleg az egykori Forum környékén csoportosulnak, de attól távolabb, a 
városfal tövében illetve a Forumtól északnyugatra is megjelennek. A Forumon 
néhány esetben számolni kell a korábbi épületek továbbélésével vagy 
újrafelhasználásával,25 a Városház utcai területen26 azonban újonnan felhúzott 
épületekrõl van szó. 

A Tóth Sándor által feltárt házat szerkezetileg leginkább a Carnuntum 5. 
századi rétegébõl származó házakkal lehetne párhuzamba állítani. Az ottani 
táborban változást jelent a 6. periódusban – a késõ római kor, illetve közvetlenül 
azután következõ idõszak – az építkezések számának megugrása. Az újonnan 
felhúzott épületek általában döngölt padlóval rendelkeznek, néhány esetben 
megfigyelhetõ volt egy egyszerû csatornából kialakított fûtõszerkezet, illetve 
három szoba esetén tubustéglás falfûtés is volt. 27 Rétegtanilag ezek az 
építmények a valentinianusi idõket követõ átalakuláshoz kötõdnek. Az 
idõszakhoz, és egyben a házak fennállásának idejéhez szürke besimított mintával 
ellátott kerámia köthetõ.28 

A városkép látványos átalakulására a legjobb példa Arrabona, ahol a katonai 
tábor helyét lassan átvette egy népvándorlás kori falu. Idõvel a tábor elveszítette 
katonai arculatát, és kisvárossá kezdett átalakulni, csak úgy, mint minden 
erõdített római település a birodalomban.29 A legfelsõ, római kor utáni rétegekben 
találunk kevert anyagot: római mázas, besimított, szemcsés, „tokodi jellegû” házi 
kerámiát, germán bikónikus edényformát és kézzel formált fazekat. A római 
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jellegû kerámia száma csökken, és az utolsó, 3. periódusban már nincs is mázas 
edény.30 A település 2-es és 3-as fázisa tehát már aligha tér el a barbár 
településektõl, a római kultúra szinte teljesen eltûnt. Nehéz megállapítani, hogy 
ez az átalakulás meddig tartott, az azonban biztos, hogy késõbb langobard leletek 
kerülnek elõ a területrõl. Lehet számolni ebben az esetben is az 5. század végi 
továbbéléssel, de nem kizárt, hogy már korábban felhagytak volna a település 
használatával.31 Ezek mellett hasonló városkép-átalakulással számolhatunk még 
Gorsium,32 Vindobona33 és Zeiselmauer34 kapcsán is.  

 
Összefoglalás 

Az 5. századi Sopron képét legjobban a késõ római, kora népvándorlás kori 
házacskák reprezentálják. Ebbe a képbe pedig beleilleszthetõ a Tóth Sándor által 
feltárt, fentebb röviden bemutatott 5. századi ház is. 

A kerámiaanyag zöme római elõzményekre nyúlik vissza, s megtalálható a 
területen a besimított kerámia több fázisa is. A késõrómai típusok lassú kikopása 
és az új technológia (besimítás) megjelenése mutatja a fazekasságban 
bekövetkezett változásokat, ezt azonban korántsem lehet tisztán etnikai alapon 
magyarázni. Az azonban valószínûsíthetõ, hogy a besimítás technológiájának 
felélesztése barbár hatásra következett be,35 bár elõfordul a 3. században római 
környezetbõl, római formákon is.36 Már önmagában ez is mutatja a problémakör 
összetettségét, s azt, hogy egyes díszítési módokat nem lehet egyértelmûen egy 
néphez kötni. Sopronban a vizsgált ház esetén nem lehetett formához kötni a 
besimítást, de a témában jelenleg is folyó kutatások újabb eredményeket 
hozhatnak. 

A kontinuitással kapcsolatban Gömöri János kutatásai alapján megállapítható, 
hogy a langobardokig számolhatunk a város folytonos lakottságával,37 utána 
azonban a város hosszabb-rövidebb ideig elnéptelenedett.38  

Ezt a feltételezést azzal a több helyen tett megfigyeléssel lehet alátámasztani, 
hogy a római kori illetve legutolsó használatban lévõ rétegeket egy fekete réteg 
fedi, amely legfeljebb csak szórvány leleteket tartalmaz.39 A jelenség mibenlétére 
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vonatkozóan a természetes talajképzõdési folyamatoktól kezdve a feltöltõdésen át 
egészen a mezõgazdasági mûvelésig merülnek fel elképzelések. Ezeknek a 
kutatásoknak a középpontjában jelenleg az ún. atipikus városi földhasználat 
elnevezésû modell áll. Ez alatt városi környezetben történõ állattartást, 
kertmûvelést kell érteni.40 Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy ilyenfajta 
földhasználat tanúsága lenne Sopronban a fekete réteg, inkább egy feltöltõdési 
folyamat eredményének tekinthetjük. Késõbb ugyanis erre a fekete rétegre épült 
rá az ispánság vár sánca, a „vörös sánc”.  

                                                                                                                                                 
42. Wien, 2002, 104. 
40 Groh – Sedlmayer 2002, 104. 
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