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2014. március 13.
Sopron, Megyeháza díszterme (Fő tér 5.)
11.00-11.10

Köszöntőt mond dr. Fodor Tamás, Sopron MJV polgármestere;

11.10-11.20

Köszöntőt mond dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója;

11.20-11.40

Bolodár Zoltán: Gömöri János, a titkok tudója;

11.40-12.05

Nováki Gyula: Fertőboz-Gradina kora bronzkori vára;

12.05-12.30

Jankovits Katalin: A Sopron környéki kora bronzkori Gáta-Wieselburg
kultúra közvetítésével Északkelet-Itáliába eljutott szív alakú bronzcsüngő
csontváltozata Canàr S. Pietro Polesine (Rovigo) településéről;

12.30-12.55

Kiss Viktória: Zsinórdíszítéses edény Bükről;

12.55-13.20

Polgár Péter: Az urnamezős kultúra egy idősebb települése az Ikva
mellett;

13.20-14.00

EBÉD

14.00-14.25

Nyerges Éva Ágnes: A Sopron – Potzmann-dűlő lelőhely késő bronzkori
településének állattartása – összefoglalás az archaeozoológiai leletek
alapján;

14.25-14.50

Torbágyi Melinda – Mrenka Attila: Szombathelyi kelta éremlelet;

14.50-15.15

Gabler Dénes: A Maroboduus ellen tervezett hadjárat régészeti vetülete;

15.15-15.40

Kovács Péter: Natione Boius, avagy mi történt a boiusokkkal a 2.
században?;

15.40-16.00

KÁVÉSZÜNET

16.00-16.25

Mráv Zsolt: Római katonák és veteránok Scarbantiában és territóriumán;

16.25-16.50

Csapláros Andrea - Sosztarits Ottó: A két szomszédvár(os) - A városi
élet jellegzetességei Scarbantiában és Savariában;

16.50-17.15

Pásztókai-Szeőke Judit: „Az élet nem az, amit az ember átélt…”
Hitelesség és manipuláció kérdése Petronius Rufus és Iulia Urbana
sírsztéléje kapcsán;

17.15-17.40

Hárshegyi Piroska: Pannonia amphorakereskedelme a markomann
háborúk előtti időszakban: Petőháza-Lésalja dülő római villa példája;

17.40-18.00

VITA

19.00 -

Gömöri János köszöntése a Perkovátz Étterem Daruka termében
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2014. március 14.
Sopron, Megyeháza díszterme (Fő tér 5.)
9.00-9.25

Aszt Ágnes: Csorna régészeti emlékei;

9.25-9.50

Sümegi Pál – Jakab G. – Náfrádi Katalin – Törőcsik T. – Király G.:
Sopron környékének vegetációfejlődése az utolsó 2000 évben;

9.50-10.15

Kiss Andrea: Régi és új rekonstrukciók – épülő adatbázis: a Fertő vízszint
változásai a koraújkortól;

10.15-10.40

Blay Adrienn: Újabb 5. századi épület Sopronban;

10.40-11.00

KÁVÉSZÜNET

11.00-11.25

Tomka Péter: Scarbantia környéke a népvándorlás korában;

11.25-11.50

Langó Péter: Kelet vagy Nyugat? Bizánci és/vagy a Köttlach-kultúra
leletek a Kárpát-medence 10. századi emlékanyagában;

11.50-12.15

Merva Szabina – Sipos György – Tóth Orsolya: Adatok a soproni
Árpád-kori sánc építését megelőző fekete réteg kronológiai kérdéséhez;

12.15-13.00

EBÉD

13.00-13.25

Gabrieli Gabriella – Nemes András: Régészeti és építészettörténeti
kutatás a Sopron, Szent György utca 20. számú épületben;

13.25-13.50

Zambó Júlia: Oppidum Hegiku: egy Fertő-parti település középkori
kerámialeletei a röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok tükrében;

13.50-14.25

E. Nagy Katalin - Járó Márta - Várfalvi Andrea - Szatmáriné Bakonyi
Eszter - Kissné Bendefy Márta: Egy 17. századi sírból előkerült női
öltözet és a mellette talált díszöv, valamint textil- és szőrme töredékek
készítés technikai bemutatása;

14.25-14.50

Szende Katalin: Ödenburg. Településtörténet és helynévfejtés;

14.50-15.15

KÁVÉSZÜNET

15.15-15.40

Krisch András: A soproni németség a város életében;

15.40-16.05

Veöreös András: Római örökség a soproni városképben;

16.05-16.30

Dominkovits Péter: Sopron város 16. századi kamarási
számadáskönyveinek forrásértékéről;

16.30 - 16.55

Szemán Attila: Egy középkori bányászszokás továbbélése

Brennbergbányán;
16.55-

ZÁRSZÓ
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Kivonatok
1. Bolodár Zoltán (Soproni Múzeum Történeti fényképtárának fotó-adattárosa, a Soproni Levéltár
Házi Jenő Honismereti Alapítványának 2013. évi díjazottja): Gömöri János, a titkok tudója
A régészet misztikus világába sokan szeretnénk bepillantást nyerni. Az akkurátusan dokumentált
leletek és ásatási helyszínek fotói mögött ott rejtőznek az egyszeri és megismételhetetlen nagy
pillanatok. Ha megkísérlünk a képek mögé látni, elképzelhetjük és megélhetjük azokat az
eseményeket, melyek egy különleges helyzetben lévő különleges ember életének legszebb
momentumai. Ezáltal a szerfelett gazdag pályafutás még élményszerűbbé válik. Képek sorával
illusztrált előadásom célja, hogy közelebb hozza hozzánk a titkok tudóját, Dr. Gömöri Jánost.
A Forum feltárásról készült fotósorozat rendkívüli részletességgel tudósít Scarbantia legfontosabb
régészeti helyszínének felfedezéséről. Előkerül a Potzmann-dűlő, az Amfiteátrum, a
határátkelőhely, a Petőfi tér, vagy akár Röjtökmuzsaj és még sok-sok vidéki feltárás, amit
felsorolni is nehéz, hát még feldolgozni! Bőséges munkát kínált az ásatások után is.
Esetenként kimondottan gazdag képanyag kínál lehetőséget a régészeti munka beható
tanulmányozására, de előfordul az is, hogy csak egyetlen kép készült, azonban a jól megérzett
„döntő pillanat” ilyenkor is létrejött a hordozón.
Az 1978-ban az ágfalvi Ligetpatakban megtalált „farkasos sírkő” ma a Római kori kőtár egyik
legszebb ékessége. A fotografáló régész nemcsak dokumentálta a történéseket, hanem üzent
nekünk a kőről és megtalálóiról is. Hiszen tudjuk, hogy csak az kerül lencsevégre, aminek
jelentőséget tulajdonítunk. Hogy mit is üzenhet? Fedezzük fel együtt!
JEGYZETEK:

4

2. Nováki Gyula: Fertőboz-Gradina kora bronzkori vára
1963-1964-ben Fertőboz-Gradina kora bronzkori (gátai kultúra) várában végeztem ásatást. Jelen
előadás középpontjában a lelőhely erődítésének bemutatása áll.
JEGYZETEK:
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3. Jankovits Katalin (régész-művészettörténész, a PPKE BTK Művészettörténeti Tanszék docense.
Kutatási területei: Italia és a Kárpát-medence kapcsolatai a későbronzkor és a kora vaskor folyamán;
viselettörténet a bronzkor és vaskor időszakában): A Sopron környéki kora bronzkori GátaWieselburg kultúra közvetítésével Északkelet-Itáliába eljutott szív alakú bronzcsüngő
csontváltozata Canàr S. Pietro Polesine (Rovigo) településéről
A kora bronzkori Gáta-Wieselburg kultúra elterjedési területéhez tartozik Burgenland, ÉszakAusztria, Délnyugat-Szlovákia és Győr-Moson-Sopron megye határhoz közeli területe.
Észak-Itália területén eddig 18 lelőhelyről ismert a Gáta-Wieselburg kultúra jellegzetességeit
mutató kerámia. Canár S. Pietro Polesine (Rovigo) kora bronzkori településéről került elő a
legtöbb ilyen típusú leletanyag. A kerámia petrográfiai vizsgálatának hiányában azonban nem
dönthető el, hogy importáruk vagy lokális változatok. E lelőhelyről származik egy szív alakú
csontból készült csüngő is, amely unikális lelet, a szív alakú bronzcsüngő csontváltozatának
tekinthető.
A szív alakú bronzcsüngő a dunántúli kisapostagi, majd a mészbetétes kultúra fémművességének
a jellegzetes produktuma. Feltehetőleg a dunántúli kisapostagi kultúrával szomszédos GátaWieselburg kultúra közvetítésével juthatott el Északkelet-Itáliába, a Kárpát-medencéből érkező
hatásokat mutat.
Szathmári I. kutatásai alapján egy másik bronzkori csüngőtípus, a fecskefarok alakú csüngők
esetében is megfigyelhető a csont- és bronzváltozatok előfordulása.

JEGYZETEK:
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4. Kiss Viktória (régész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet főmunkatársa.
Szakterülete Közép-Európa kora és középső bronzkora; 2003-ban védte meg „A mészbetétes kerámia
kultúrája telepei és temetői a Közép- és Dél-Dunántúlon” című PhD disszertációját): Zsinórdíszítéses
edény Bükről
1890-ben került elő Bükről a soproni múzeumban őrzött, zsinegek lenyomatával gondosan
díszített bögre (LFM ltsz. SOM-RT 54.184.2). A tárgyat elsőként Patay Pál, majd Bándi Gábor és
Zoja Benkovsky-Pivovarová említette, és elsőként Ilon Gábor közölte. A korábban a burgenlandi
Litzenkerámia emlékanyagához sorolt bögre a Ljubljana környéki Ig lelőhelyről közölt hasonló
edények alapján a Ljubljana-kultúra alpi csoportjához köthető. Előadásom a bögre és a
zsinórdíszítés elemzése segítségével új adatokkal szolgál a mai Északkelet-Szlovénia, ÉszaknyugatHorvátország, Délkelet-Ausztria és a Nyugat-Dunántúl kulturális kapcsolatairól a közép-európai
kora bronzkor időszakában.
JEGYZETEK:
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5. Polgár Péter (régész, a Soproni Múzeum munkatársa, késő bronzkori településtörténet témájú
doktori értekezését a Bécsi Egyetemen fogja megvédeni. Kutatatásának főbb területei: késő bronzkor,
település és környezetének kapcsolata, Sopron környékének bronzkora): Az urnamezős kultúra egy
idősebb települése az Ikva mellett
Sopron mélyebb fekvésű délkeleti szélénél, az Ikva mindkét partján elterülő urnamezős korú
település nagyfelületű feltárására került sor 2007 – 2008 folyamán, aminek előzménye még az
1990-es évek elejére nyúlik vissza. A terület kedvező földrajzi adottságaira utal, hogy kissé
északnyugatabbra, a vízfolyás magasabban húzódó szakaszánál a kutatások alapján az időszak
kései fázisában is jelentős számú lakossággal számolhatunk. Előadásomban előbbi bemutatására
vállalkozom, elsősorban a környezeti adottságok és a korszak valószínűsíthető környezeti
változásainak összefüggésében.
JEGYZETEK:
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6. Nyerges Éva Ágnes (régész-archaeozoológus, 2003-ban végzett az ELTE-BTK régészet
szakán. 2011-től a MTA-BTK Régészeti Intézetének munkatársa, 2012-től Fiatal Kutatói
Ösztöndíjas): A Sopron – Potzmann-dűlő lelőhely késő bronzkori településének
állattartása- összefoglalás az archaeozoológiai leletek alapján
A Sopronból keleti irányba kivezető Győri út mentén elterülő Potzmann-dűlő II. lelőhelyen
Polgár Péter régész vezetésével 2007 és 2008 között a Soproni Múzeum munkatársai megelőző
régészeti feltárásokat végeztek. Az ásatások folyamán szinte valamennyi korszak emlékanyaga
napvilágra került, a feltárt régészeti jelenségek legnagyobb része azonban az őskor idejéhez
köthető, amelyen belül legdominánsabban a késő bronzkori urnamezős kultúra csoportjával
számolhatunk. Összefoglalómban, a potzman-dűlői archaeozoológiai leletek alapján, e kultúra
településének állattartását szándékozom rekonstruálni.
JEGYZETEK:
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7. Torbágyi Melinda (PhD, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának főosztályvezetője, a Magyar
Numizmatikai Társulat elnöke, a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes docense, a
Numizmatikai Közlöny főszerkesztője. Kutatási területei: ókori érmészet, pénztörténet) – Mrenka
Attila (régész, kutatási területe: Kárpát-medence bronzkora): Szombathelyi kelta éremlelet
2013 októberében egy 30 darabos kelta éremlelet került elő Szombathelyen a Táncsics Mihály u.
44 alatti telken régészeti feltárások során. Eddig még a mai Magyarország területéről ilyen
összetételű kincslelet nem ismert. 29 nagyezüst érmét, „tetradrachmát” és egy apró ezüstöt
tartalmaz a lelet, a noricumi éremverés köréből. Többségükben ún. kelet noricumi vagy
tauriszkusz veretek. Az érmék között teljesen jó állapotú, éles veretek épp úgy vannak, mint
egészen elkopott verőtővel készültek. Számos átvert példány is található a pénzérmék között. Az
érmék bizonyára a Borostyán úton zajló egykori kereskedelem kapcsán kerülhettek a lelőhelyre.

JEGYZETEK:
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8. Gabler Dénes (MTA BTK, Régészeti Intézet. Főbb kutatási területei: a pannoniai dunai limes
kutatása; Pannonia koracsászárkori megszállása és a bennszülött őslakosság; a pannoniai terra sigillata
anyag feldolgozása; koracsászárkori villa feltárása a közép-itáliai San Potito di Ovindoliban): A
Maroboduus ellen tervezett hadjárat régészeti vetülete
JEGYZETEK:
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9. Kovács Péter (régész, klasszika-filológus, egyetemi tanár, PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszék.
Főbb kutatási területei: felirattan, császárkor írott forrásainak kutatása, római kori régészet és
történelem): Natione Boius, avagy mi történt a boiusokkkal a 2. században?
JEGYZETEK:
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10. Mráv Zsolt (régész, főmuzeológus. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának tárigazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa és a Római Gyűjtemény vezetője. Kutatási területe a római
epigráfia, fémművesség, a római hadsereg és erődépítészet valamint az őslakos elit és a
kocsitemetkezések): Római katonák és veteránok Scarbantiában és territóriumán
Az előadás célja az aktív és kiszolgált katonák scarbantiai jelenlétére utaló források teljességre
törekvő összegyűjtése és értékelése. A katonákat, veteránokat említő feliratok és kőemlékek
valamint fegyverek és katonai felszerelési tárgyak segítségével következtetések vonhatók le
Scarbantiának a Borostyánkő út és környékének katonai megszállásában játszott szerepére
vonatkozóan. Elemzésre kerül továbbá egy walbersdorfi síremlék ábrázolása, a scarbantiai
beneficiarius statio problematikája valamint a carnuntumi legio ellátásába bekapcsolódó
kereskedők, különösen a Domatius család tevékenysége.
JEGYZETEK:
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11. Csapláros Andrea (régész, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatónője, a NYME Savaria
Egyetemi Központ, Történeti Segédtudományok Intézeti Tanszék és a Grazi Egyetem óraadója) –
Sosztarits Ottó (régész, a szombathelyi Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház munkatársa):
A két szomszédvár(os) - A városi élet jellegzetességei Scarbantiában és Savariában
Alföldi András önálló kiskiadványként, majd pedig 1936-ban, a Századok hasábjain megjelent
korszakos tanulmányában (Pannonia rómaiságának kialakulása és történeti kerete. LXX évfolyam, 1936,
1-37 és 129-162) – a nyugat-pannoniai térség településeit, közülük is leginkább Scarbantiát és
Savariát tartotta „igazi” római városoknak. Akár a tartományi fővárosokkal, Aquincummal és
Carnuntummal összevetve is! Ennek okát Noricum közelségében, a települések korai
létrejöttében és mindenekelőtt a nyugat-pannoniai terület gyors és mélyreható romanizációjában,
ebből fakadóan pedig minden más pannoniai településénél erőteljesebben megnyilvánuló italikus
jellegükben vélte megtalálni. Az általa akkor összeszedett okok és ismérvek mellé azóta újabbak
kerültek, így aztán mai ismereteink birtokában még szembetűnőbbek a két, Borostyánút mellett
létrejött korai város településtörténetében, urbanisztikai-, művészeti- és vallási életében, illetve
mindezek régészeti örökségében megmutatkozó rokon vonások. Az előadásunkban a két
szomszédos város között mutatkozó párhuzamosságok és egybeesések közül mutatnánk be
néhány jellemző példát, feltárva ezek jellegzetességeit és egyben rávilágítva ezek lehetséges okaira.
JEGYZETEK:
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12. Pásztókai-Szeőke Judit (régész, 2007 és 2012 között az Európai Unió Kultúra Programja által
támogatott DressID: Clothing and Identities – New Perspectives on Textiles in the Roman Empire
nemzetközi kutatási projekt Production and Trade kutatócsoportjának vezetője (www.dressid.eu). Főbb
kutatási területei: római provinciák régészete, pannoniai textilművesség, textilművesség és társadalom
kapcsolata a régészeti korokban, valamint római viselet): „Az élet nem az, amit az ember átélt…”
Hitelesség és manipuláció kérdése Petronius Rufus és Iulia Urbana sírsztéléje kapcsán
Gabriel García Márquez író kezdi visszaemlékezéseit így: „Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem
az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.” A helyi pannoniai
textilművesség vizsgálatának eddigi eredményei alapján úgy tűnik, hogy a tartományban élő
rómaiak hasonlóan gondolkodhattak, hiszen véleményem szerint sokszor sírköveiken is úgy
ábrázoltatták magukat, ahogy az utódok emlékezetében megjelenni szerettek volna, és nem
feltétlenül, ahogy valójában öltözködtek, éltek. A Soproni Múzeum kőtárában őrzött egyik
Walbersdorfról (Borbolya) származó római síremlék (Petronius Rufus és Iulia Urbana sírsztéléjének)
érvelésem középpontjába helyezésével szeretném bemutatni a fent felvázolt jelenséget.
A római sírsztélék egyértelműen azért készültek, hogy az érdeklődő szemlélő felé írott és képi
elemeiken keresztül közvetítsenek információt. A két komponens elemeit legtöbbször gondosan
válogatták, így a család céljainak megfelelően közvetített információt az elhunyt(ak) társadalmi
neméről, jogállásáról, társadalmi presztízséről, gazdagságáról stb. A fent említett sírkő két vizuális
elemének: Iulia Urbana kezében ábrázolt fonóeszközök, valamint Petronius Rufus togája kapcsán is
felvetődik a kérdés: milyen viszonyban is állt az ilyen módon elmesélt az átélt életükkel.
JEGYZETEK:
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13. Hárshegyi Piroska (régész, a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum munkatársa, az
ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Fő
kutatási területe a Római Birodalom és Pannonia távolsági kereskedelme): Pannonia
amphorakereskedelme a markomann háborúk előtti időszakban: Petőháza-Lésalja dülő
római villa példája
Scarbantia territóriumán, a Petőháza-Lésalja dülőben végzett 1985-86. évi ásatások többek között
egy római villagazdaság épületeit is feltárták. Egyetlen, Kr.u. 4. század első harmadára keltezhető
érem került csak elő, amely inkább a terület későbbi, fémfeldolgozással kapcsolatban álló
hasznosításához köthető. A villa, az ásató Gömöri János szerint, „már az I-II. századtól
(folyamatosan?) lakott volt, és több átalakítással bővítették”. A villa leletei közül 7
amphoratöredék 5 különböző típusba volt sorolható, amelyek mind Pannonia Kr.u. I-II. századi
kereskedelmi kapcsolatairól hordoznak információt. A bor- (Dressel 2-4 és MR 3), olívaolaj(Dressel 6B) és halszószok (Beltrán 2A és Aquincum 78) szállítására használt edények nem csak a
villa lakóinak mindennapi életére, hanem a tartomány hasonló leleteinek vizsgálatával, annak
gazdasági potenciáljára, politika- és gazdaságtörténetére is fontos adatokat nyújtanak.
JEGYZETEK:
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14. Aszt Ágnes (1974-ben született Budapesten. Ásatási és muzeológiai gyakorlatot a Budapesti
Történeti Múzeumban és a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban szerzett technikusként, majd – ezzel
részben párhuzamosan – az ELTE-n elvégezte a régészet szakot. 2000 óta a mosonmagyaróvári
Hansági Múzeum Régészeti Gyűjteményének vezetőjeként dolgozik, és a történeti Moson megye
magyarországi területén végez feltárásokat): Csorna régészeti emlékei
Bella Lajos 1894-ben kelt megfogalmazása szerint „Csorna és vidéke régiségi leleteinél fogva
régóta ismeretes már” – ezen ismeretek mégsem váltak általánossá, néhány leletegyüttes
kivételével a Rábaköz és a Hanság találkozásánál fekvő város régészeti eredményei jórészt
ismeretlenek, átfogó bemutatások mindezidáig elmaradt. Ennek köszönhetően számos alapvető
helytörténeti műben téves régészeti adatok szerepelnek, keveredve a kronológiai horizontok, a
lelőhely-összefüggések. Az 1969-ben felállított múzeumnak soha nem volt önálló régészeti
gyűjteménye, és a Soprontól 57 km-re, Győrtől 33 km-re eső város mindig is a kutatások
perifériáján mozgott.
A lendületesen és szerencsésen induló feltárások, amelyeket XIX. század végén Paúr I., Lakner A.
és Bella L. végeztek, megakadtak a világháborúkat követően. Az 1950-es években induló modern
feltárások során a kiszálló győri régészek (Uzsoki A., Mithay S.) gyakran csak a szétdúlt
lelőhelyeket dokumentálhatták. A helyzet nem javult a XX. század második felében sem, amikor
szintén csak kisebb leletmentésekre nyílt lehetőség. A legjelentősebb régészeti vállalkozás 1997ben a város K-i határában húzott gázvezeték nyomvonalához kapcsolódó kutatássorozat volt
(Tomka P., Szőnyi E., Egry I.). Hasonlóan nyomvonalas beruházások során váltak ismertté újabb
mozaikok az elkerülő út építését megelőzően 2011-ben (Pásztókai-Szeőke J., Polgár P., Pesti K.,
Tomka P.).
A feltárások mellett a terepbejárásoknak (Takács K.), illetve anyaggyűjtéseknek (Horváth R.)
köszönhetően kapunk teljesebb topográfiai képet.
Csornáról napjainkig 50 lelőhely ismert, előadásomban ezeket kívánom bemutatni kronologikus
rendszerben.
JEGYZETEK:
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15. Sümegi Pál (Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék és MTA-BTK Régészeti
Intézet) – Jakab G. (Szent István Tudományegyetem, Tessedik Campus
(Szarvas) Környezettudományi Intézet) – Náfrádi K. (Szegedi Tudományegyetem, Földtani és
Őslénytani Tanszék) – Törőcsik T. (Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék) –
Király G. (Nyugat-magyarországi Egyetem, Növénytani Tanszék): Sopron környékének
vegetációfejlődése az utolsó 2000 évben
Sopron és környékének vegetációfejlődését három fúrásszelvény és a Sopron-Krautacker
régészeti lelőhely paleobotanikai (pollenanalitikai, makrobotanikai) és anthrakológiai elemzése
nyomán rekonstruáltuk. A növényzeti rekonstrukciót nehezítette, hogy a Sopron-hegységben
üledékgyűjtő medence mindössze néhány helyen található csak, míg a Fertő-tó üledékrétegeiből,
vagy az osli tőzegrétegekből elemzéseink előtt nem sikerült hosszabb időintervallumot átfogó
pollenszelvényt, vagy makrobotanikai anyagot kimutatni. Ugyancsak jelentős problémát jelentett a
növényzeti rekonstrukció során, hogy egy-egy területen, csak egy-egy szeletét sikerült feltárni a
növényzet fejlődésének. Így a fertő-tavi anyagban a jégkor végi és holocén kezdeti rétegek
tartalmaztak értékelhető paleobotanikai anyagot, az osli tőzegterületen az utolsó 4000 év, míg a
soproni kismalmi völgyben feltárt rétegekből csak az utolsó 2000 évre jellemző növényzeti
változásokat lehetett megrajzolni. Munkánkban a kismalmi völgyben feltárt, utolsó 2000 évet
átfogó vegetációs adatokat mutatjuk be.
JEGYZETEK:
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16. Kiss Andrea (Bécsi Műszaki Egyetem Hidrológiai Intézetének munkatársa, az EU által támogatott
„Deciphering Flood Change in Europe” kutatócsoport tagja. Főbb kutatási területe a környezettörténet,
ezen belül is elsősorban a történeti klimatológia, hidrológia és tájtörténet): Régi és új rekonstrukciók
– épülő adatbázis: a Fertő vízszint változásai a koraújkortól
JEGYZETEK:
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17. Blay Adrienn (2013-ban szerzett diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészet szakán,
szakdolgozatában Sopron 5. századi településrétegét kutatta. Jelenleg az ELTE Történelemtudományi
Doktori Iskolájában doktori képzésen vesz részt): Újabb 5. századi épület Sopronban
Sopron 5. századi képének megismeréséhez előadásomban egy újabb részlettel szeretnék
hozzájárulni, amely egyben tisztelgés is Gömöri János előtt, aki hozzájárult ahhoz, hogy a
korszakot Sopronban részletesebben is tanulmányozhassam.
Előadásom témájául egy 5. századra keltezhető épület bemutatását, valamint az ahhoz tartozó
leletek értékelését választottam. Az objektum feltárására 2010-ben Gabrieli Gabriella által vezetett
Fő téri munkálatok során került sor. A már ismert 5. századi épületekhez képest (agyagba rakott
falazás, opus mixtum, sövényfonatos falazás, esetleg favázas építés) itt egy újabb típust ismerhetünk
meg: 3-3 oszloppal merevített, száraz falazású épület került napvilágra. Kr.u. 5. századi keltezését
előzetesen az indokolja, hogy alatta római kori épületmaradványok voltak, felette pedig az ún.
fekete réteg volt megtalálható. Az épülethez tartozó kerámia leletek feldolgozása, valamint
összevetése az eddig ismertekkel, reményeink szerint közelebb visz minket a scarbantiai késő
római kerámiaművesség megismeréséhez.
JEGYZETEK:
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18. Tomka Péter (1940.10.13-án született, Rimaszombatban. Tanulmányait az ELTE-n végezte
1960-1965 között mongol és régészet szakon. 1984-ben doktorált Budapesten (A pannonhalmi hun
vezérlelet). Munkahelyei: 1965-1970: Soproni Múzeum; 1970-1989: Győri Múzeum; 1989-1996:
adjunktusként az ELTE Régészeti Tanszékén, 1997-2005: Győri Múzeum, 2005 óta nyugdíjas,
eseti megbízások alapján szakértőként, tanácsadóként, előadóként vállal munkát. Kutatási területe a
népvándorlás kora és a korai középkor, elsősorban Győr-Moson-Sopron megyében): Scarbantia
környéke a népvándorlás korában
Az előadás Scarbantia környezetének változását vizsgálja az 5-6. század folyamán. Az egykori
territoriumon, illetve kissé nagyobb területen – szemben a későantik várossal – mindazok a
kultúrfolyamatok (és mögöttük valószínűleg az ethnogenetikai folyamatok) megfigyelhetők, amik
Pannonia egyéb, újonnan beköltözők által megszállt területein általánosak. A régebbi villák
kiürülnek (csak néhányukat veszik, később, újra használatba), a késő római temetőket felhagyják.
A viseletet új típusú fibulák, a mindennapokat újfajta edények, a sírokat új szokások jellemzik.
Megjelennek a hun uralom jellegzetes csatjai, majd az 5. század második felének fibulatípusai. A
század végének leletszegénysége ellenére a lakottságot a római struktúrák (utak, árkok) további
használata igazolja. A 6. század első felére a hódítóként megjelenő langobardok kultúrája válik
uralkodóvá, azzal együtt, hogy a tágabb környezet „hegykői csoport” néven elkülönített régészeti
jelenségsorának sajátosságai között késő antik és prae-langobard vonások is fellelhetők. Új
helyzetet az avar foglalás hozott (ahogy a város történetében is) – ez azonban már nem tárgya az
előadásnak.
JEGYZETEK:
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19. Langó Péter (a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársa. PhDértekezésében a Kárpát-medence 10. századi délkelet-európai kapcsolatú kisleleteit vizsgálta. Kutatási
területe a Kárpát-medence honfoglalás- és Árpád-kori anyagi kultúrája, annak délkelet-európai-, steppeiés nyugat-európai kapcsolatrendszere. 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Központ Őstörténeti
Témacsoportjának a tagja): Kelet vagy Nyugat? Bizánci és/vagy a Köttlach-kultúra leletek a
Kárpát-medence 10. századi emlékanyagában
A 10. századi bizánci kistárgyak Kárpát-medencei elterjedése, az egyes emlékek klasszifikációja,
illetve az egyes tárgyak kronológiai- és kapcsolati hátterének vizsgálata az egykori emlékanyagnak
jól feltérképezett területe. Ezen leletcsoport jelentőségéről korábban Bálint Csanád értekezett,
míg az egyes emlékcsoportok részletes kutatása Mesterházy Károly, Lovag Zsuzsa, Kovács
László, valamint Prohászka Péter munkái alapján ismertek. A karantán területek 9-10. századi
emlékeivel, az úgynevezett Köttlach-kultúrával Jochen Giesler programadó kutatásai nyomán a
magyar szakemberek közül részletesebben Szőke Béla Miklós és Horváth Ciprián foglalkozott.
Munkáik révén jól látható, hogy e terület tárgyi kultúrája is hatást gyakorolt a korabeli magyarság
anyagi műveltségére. A bizánci és a karantán műveltség azonban nem csak a korabeli magyarságra
voltak hatással, hanem egymással is kapcsolatban álltak, hiszen számos, a balkáni ékszerekre
jellemző forma feltűnt e nyugati területeken is, míg egyes nyugati szláv elemek délebbi területeken
fordultak elő. Mindezek alapján felmerült annak a lehetősége, hogy a hagyományos formai
kapcsolatok alapján egyértelműen balkáni/bizánci párhuzamok közé sorolt emlékek egy része
nem a „hagyományos” déli közvetítéssel, hanem egy nyugati „kitérővel”érkeztek a Magyar
Fejedelemség területére. Előadásomban így a Gömöri János által több évtizede kutatott nyugati
régió egyes leletein keresztül kívánom az alábbi lehetőség nyomait bemutatni.
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20. Merva Szabina (a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos
segédmunkatársa. 2009-2011 között a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum ösztöndíjasa,
2012-től az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársa, jelenleg két OTKA társkutatójaként is
tevékenykedik. Fő kutatási témája a Kárpát – medence 10. századi telepeinek és kerámiájának
keltezési problematikája) – Sipos György (Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék, Lumineszcens Kormeghatározó Laboratórium) – Tóth Orsolya (Szegedi
Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Lumineszcens Kormeghatározó
Laboratórium): Adatok a soproni Árpád-kori sánc építését megelőző fekete réteg
kronológiai kérdéséhez
Bár a Sopron-Városház utcai ásatások már az 1960-as években elkezdődtek, az ásatási anyag
részletes feldolgozása és közlése még várat magára. Rövid jelentésekre hivatkozva ugyanakkor
máig a szakmai köztudatban él egy, az Árpád-kori sáncot megelőző, 10. századi soproni
településréteg. A szóban forgó rétegből előkerült, 9-10/9-11/10-11. századra keltezett leletkörrel
kapcsolatban azonban felmerül a félrekeltezés lehetősége. E probléma, illetve a hozzá kapcsolódó
településtörténeti kérdés megoldásához termolumineszcens (TL) méréseket végeztünk a
leletegyüttes három reprezentatív darabján, melyeket az ásató a 9-10/9-11/10-11. századra
keltezett. A TL-vizsgálatok alapján két kerámiatöredék készítési ideje 310 BC és 250 AD közé
datálható, ezek a töredékek régészetileg is egy leletcsoportot képviselnek. A harmadik lelet ennél
korábbra, a késő bronzkorra keltezhető. Az utóbbi eredmény hitelességét egy negyedik,
régészetileg a késő bronzkorra keltezett soproni kerámia TL mérései is megerősítették. A
koradatok alapján megállapítható, hogy az általunk vizsgált leletanyag valójában nem a réteget
datáló, legkésőbb készült kerámia töredékeket képviselik, így a soproni fekete réteg
kormeghatározására a vizsgált cserepek illetve a kapcsolódó kerámiakör nem alkalmas. Hozzá kell
tenni, hogy a leletanyagban egyéb kora középkori töredéket sem találtunk! A rendelkezésre álló
kerámiaanyag esetében így a régészeti-tipológiai, és a TL eredmények alapján sem látjuk
bizonyítottnak, hogy az a honfoglalás kori megtelepedés nyomát dokumentálná a sánc építését
megelőző rétegben. S így a réteg korábban vélt keltezése a továbbiakban nem szolgálhat érvként a
sánc 11. század eleji vagy közepi eredete mellett sem.
Az előadók témával kapcsolatos korábbi publikációja az Archeometriai Műhely 2012/3.
számában jelent meg.
JEGYZETEK:
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21. Gabrieli Gabriella (régész, 1984 óta a Soproni Múzeum munkatársa. Fő tevékenységi területe:
Sopron a római és a középkorban, vallástörténet) – Nemes András (művészettörténész, 1984 óta a
Soproni Múzeum munkatársa. Fő tevékenységi területe: műemlék épületek kutatása, különös tekintettel
a középkorra): Régészeti és építészettörténeti kutatás a Sopron, Szent György utca 20.
számú épületben
A Sopron, Szent György utca 20. számú lakóépület kutatása során a pinceszinten 13. századi
sövényfonatos ház és kút maradványai kerültek elő. Az épület középkori részleteket tartalmaz. A
17. és 18. században átépítették, mai formáját 1877-ben nyerte el. Az előadás és tanulmány a
régészeti és építészettörténeti kutatás eredményeit egymáshoz kapcsolva mutatja be, hozzájárulva
ezzel a soproni belváros középkortól adatolható folyamatos beépítettségének és lakottságának
történetéhez.
JEGYZETEK:

24

22. Zambó Júlia (régész, 2012-től a Soproni Múzeum munkatársa, valamint ezzel párhuzamosan az
Universität Wien, Institut Ur-und Frühgeschichte PhD-hallgatója): Oppidum Hegiku: egy Fertőparti település középkori kerámialeletei a röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok tükrében
Hegykő-Vízmű lelőhelyen a Bécs felé induló középkori marhahajtó útvonal egyik állomását tárta
fel Gömöri János 2000-ben. A 4. számú objektumból, egy középkori kútból került elő a XIIIXIV. századi kerámiaanyag nagy része. Az itt megfigyelt grafitos cseréptöredékek akár bécsi
importnak tekinthetők, azonban egyértelmű bizonyítékot régészeti módszerekkel nem lehetett
megállapítani, ezért archeometriai vizsgálatokat hívtam segítségül. Az MTA Geokémiai
Kutatóintézetében végzett röntgen-pordiffrakciós eljáráshoz három reprezentatív mintát
választottam ki. Az intézet Archeometriai Kutatócsoportjának közreműködésével egy grafitosnak
vélt, feltehetőleg import tárolóedény töredékét hasonlítottam össze egy helyi fazéktöredékkel, a
harmadik minta pedig egy más hegykői lelőhelyről származó grafitos edénytöredék volt. A
provenancia-vizsgálat során nyomon tudtam követni a kerámiák készítései helyét, égetési
hőmérsékletét, illetve számos információt tudtam meg az edények használatára vonatkozóan. A
fázisanalízis során kiderült, hogy az importnak vélt darab nem tartalmaz grafitot, és nagy
hasonlóságot mutat a helyi kerámiával, így mindkettő helyben készült. A harmadik kerámia pedig
a grafittartalomtól eltekintve szintén nagyon hasonló összetételű, mint a Vízmű területén
előkerült minták. Előadásomban részletesen kifejtem az archeometriai vizsgálat fázisait,
eredményeit, jelentőségét. A lelőhellyel kapcsolatban bemutatom a Fertő déli partján futó
kereskedelmet, a középkori Hegykő és a környező települések kiemelkedő szerepét a régió
életében.
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23. E. Nagy Katalin - Járó Márta - Várfalvi Andrea - Szatmáriné Bakonyi Eszter Kissné Bendefy Márta: Egy 17. századi sírból előkerült női öltözet és a mellette talált
díszöv, valamint textil- és szőrme töredékek készítéstechnikai bemutatása
2010. februárjában a soproni Kecske-templom felújítása közben, a szentély elbontott lépcsője
alatt egy nemes asszony teteme került napvilágra. A koporsóban talált 27 tételből álló leletanyag
több nagyobb egységből tevődik össze: az eltemetett hölgy által viselt felsőruha és váll (utóbbihoz
feltehetően szoknya is tartozott, egy alsóruhát képezve); egy körgallér, melyet összehajtva
helyeztek az elhunytra a koporsóban; egy díszöv; hímzésmaradványok, melyek alapszövete
lebomlott és feltehetően az elhunyt szemfedelének díszítésére szolgált; valamint több, a tetem alól
előkerült, ismeretlen eredetű, a halott ruházatától stílusban eltérő viselettöredék (ruhaujjak,
prémtöredékek).
A műtárgyak különlegességét az adja, hogy ilyen korú és stílusú, csak az arisztokrácia legfelsőbb
rétege által viselt öltözet eddig nem volt fellelhető magyarországi gyűjteményekben. Csupán képi
ábrázolások és hagyatéki leltárak bizonyították létezésüket.
A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központjában került sor
a műtárgy együttes leletmentő konzerválására és technikai vizsgálatára.
A mintázott és mintázatlan textiltöredékek selyemből és gyapjúból készültek, ezüst és aranyozott
ezüst díszítményekkel. Az európai és az ázsiai műhelyekben, eltérő módon készített aranyozott
ezüstfonalak együttes használata nem túl gyakori a műtárgyakon, a körgalléron és egy
hímzéstöredéken azonban mindkét típusú fémfonal megtalálható. A díszövet előkerülésekor zöld
és kék korróziós termékrétegek borították. Az anyagvizsgálatoknak köszönhetően megállapítást
nyert, hogy magas réztartalmú ezüstötvözetből készült, öntött elemekből, felületének nagy része
aranyozott.
Az előadásban a több szakember által végzett készítéstechnikai vizsgálatok eredményeinek
bemutatását gazdag képanyag illusztrálja.
JEGYZETEK:
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24. Szende Katalin: Ödenburg. Településtörténet és helynévfejtés
Sopron német nevének magyarázata, amely gyökeresen eltér a város római kor és magyar nevétől
egyaránt, nemzedékek óta foglalkoztatja a történeti és régészeti kutatást. Mollay Károly Scarbantia,
Sopron, Ödenburg. Siedlungsgeschichte und Ortsnamenkunde című egyetemi magántanári értekezése
éppen Gömöri János születésének idején, 1944 tavaszán jelent meg (rövidebb magyar nyelvű
változata Ödenburg. Helynévfejtés és településtörténet címmel 1942-ben látott napvilágot). Ezen munkák
sok tekintetben alapvető adatokat sorakoztatnak fel, érvrendszerük mai vizsgálatánál azonban
figyelembe kell venni azt a kort is, amelyben születtek. A Mollay által megfogalmazott
feltételezések vezettek az 1950-es években az ún. Ödenburg-vitához, amely nyelvészeti, településföldrajzi és történeti szempontokból járta körül a kérdést, de elsősorban a helytörténet keretei
között, a Soproni Szemlében publikált vitacikkek formájában. Előadásomban, idestova 60 évvel e
vita után más keretek között, a Nyugat-Dunántúl településtörtének általánosabb összefüggésében
szeretném újból elővenni ezt a régi kérdést, felhasználva az elmúlt évtizedek régészeti kutatásait,
köztük természetesen Gömöri János eredményeit is. Véleményem szerint felül kell vizsgálni a 9.
és 11. századi Ödenburg, illetve deserta civitas adatok értékelését, és egybevetni ezeket más, a
Kárpát-medence nyugati felére vonatkozó korai német helynevekkel, illetve az ezekkel jelölt
települések 9–13. századi történetével. Fel kell vetni a kérdést, hogy vajon mindezek alapján
számolhatunk-e az Ödenburg név 13. századnál korábbi eredetével, az ispánsági vár helyett (vagy
ezzel együtt) a római romok névadó szerepével, és hogyan kapcsolódhat mindez a korai
központok kialakulásához ebben a térségben.
JEGYZETEK:
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25. Krisch András (főlevéltáros MNL GYMSM Soproni Levéltára, Soproni Evangélikus Levéltár.
Disszertációját 2009-ben védte meg „Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban
1809” címmel. Kutatási területe: Magyarország és a napóleoni háborúk, a soproni bor és a soproni
németség története): A soproni németség a város életében
A honfoglaló magyarság megjelenése és a határvédelmi rendszer kialakítása után fejlődésnek
induló település 1277-ben kikerült az ispán joghatósága alól, ezzel párhuzamosan nagyobb
lendületet vett a németség beáramlása és letelepedése. A városi rang elnyerése ezt a
folyamatot felgyorsította, így Sopron többségében német polgársággal rendelkezett. Nekik
köszönhetően nyerte el a város azt a középkori-újkori városképet, amely ma is fő turisztikai
vonzerejét jelenti. A reformáció lutheri tanai a nyelvi nehézségek hiánya miatt is gyorsan
terjedtek a városban, így Sopronra nemcsak mint többnyelvű, hanem mint többvallású
városra is tekinthetünk. Sopron lakosságának a 19. század legvégétől meginduló fokozatos,
majd a 2. világháború utáni drasztikus elmagyarosodása mellett is talán sikerült valamit
megőriznie német szellemiségéből és főleg anyagi gazdagságából.
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26. Veöreös András (okleveles építészmérnök, műemléki szakmérnök. 2004 óta Sopron és környéke
műemlék-felügyelője): Római örökség a soproni városképben
Az előadás római örökségünk immateriális vonatkozásait mutatja be. A történeti városokban
mindig felfedezhetjük a korábbi városképek egy-egy jellegzetes elemét. Így van ez Sopronban is,
ahol a – föld felett – materiálisan már nem létező Scarbantia a mai napig meghatározza a
városképet, hiszen a belváros utcahálózata és a Várkerület a római erődítés alapjaira épült
középkori városfal által meghatározott topográfiai adottságok szerint alakulhatott ki.
A római építészet másik fontos, városképben megjelenő hatása a történeti építészeti alaktan
második világháborúig történő folyamatos használata. A reneszánsz-, barokk- és historizáló
épületek homlokzatai mind a görög-római építészetben kialakult elemeket és arányrendszert
jelenítik meg.
JEGYZETEK:
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27. Dominkovits Péter: Sopron város 16. századi kamarási számadáskönyveinek
forrásértékéről
Sopron szabad királyi város hivatali írásbeliségében az 1520-1530-as évek jelentős változást
hozott. A 15. században létrejött bírósági, illetve vegyes városi könyvek mellett, egy rövid ideig
párhuzamosan, létrejöttek az ún. akta-korszak városi könyvsorozatai, az olyan kötet sorozatok,
mint a kamarási számadáskönyvek (1527/1528), a tanácsülési jegyzőkönyvek (1533), a
polgárkönyvek (1535) kötetsorai. E kötetsorozatok előzménye a 15. század utolsó harmadára
vezethető vissza; egyik legismertebb típusa az 1480-tól folyamatosan vezetett, a 16. századot
átívelő, tulajdonváltozásokat rögzítő telekkönyvek kötetei.
E kötetsorozatok egyik legmeghatározóbbika a városi háztartást, nem csak bevételi-kiadási
főfejezetekre, de azon belül a város gazdálkodásának adatsorait narratívan, jól tagolt
rovatszerkezetben rögzítő városi kamarási számadáskönyvek sora. Kutatók generációja használta
már e kiapadhatatlan forrásbázist. Pl. Zimányi Vera, Dányi Dezső az ár- és bértörténeti
adatsorokat gyűjtötte ki, állította össze, Baraczka István nyelvészeti, paleográfiai, pénztörténeti
összefüggésekre hívta fel a figyelmet, Tirnitz József művészi, kézműipari foglalkozásokat,
mesterek sorát gyűjtötte ki, rámutatott a forrástípus archontológiai kutatásokhoz, a polgárjegyzék
kiegészítéséhez nyújtott segítségére, Dávid Ferenc városépítési adatok fontosságát hangsúlyozta,
Markalf Katalin a forrástípus egészét elemezve a francia várostörténeti iskola metodikája szerint a
város gazdálkodását elemezte.
Az alábbi kis előadás további kutatási lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet.

JEGYZETEK:
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28. Szemán Attila (régész, történész, főmuzeológus, 1985 óta a Központi Bányászati Múzeum
munkatársa. Kutatási területe a bányászat történetének változatos tárgyi kultúrája a kezdetektől az
újkorig. Ph.D. disszertációját a magyarországi bányapénzek témaköréből írta): Egy középkori
bányászszokás továbbélése Brennbergbányán
A bányásztáncok keletkezése a múlt ködébe vész, de a 16. századi Magyarországon már, mint
meglevő szokást tudjuk adatolni. Ez az ércbányászathoz kapcsolódó szokás, az ún. ék-kalapács
tánc. Eredetileg a Selmecbányán, Újbányán, Úrvölgyön megmaradt bányász díszszerszámoknak a
létrejötte és használata is részben ehhez a szokáshoz köthetőek. A bányászok jellegzetes szakmai
tánca mulatozással és ebből fakadóan gyakran a bányamester rosszallásával járt együtt. Ez a
szokás a határainkon túli német területeken is megtalálható volt és a korabeli kardtáncokkal
rokonítható. A 19. században már inkább a legénycéhek keretein belül művelik, s a 20. században
ezek a táncszokások a modern bányász településeken kivesztek. Brennbergbányán azonban
búcsúkor a mai napig szokás táncolni a keresztezett ékkel-kalapáccsal, azaz a bányászjelvénnyel. A
tánchoz itt is mulatozás, ivás társul, s ma is bányász díszegyenruhában járják. Ez a szokás ma már
csak nálunk él a mai ország területén, és a régi bányásztáncok egyenes ági leszármazottjának
tekinthető.
JEGYZETEK:
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