
SOPRON  KÖZÉPKÖR I  VAROSFALA I 

Jelentés  az  1961 — 64.  évi  ásatásokról 

Bevezetés 

Az  alábbiakban  folyamatos  ismertetésre  ke
rülő  ásatásokat  az  Országos  Műemléki  Felügyelő
ség és a  Régészeti  Ku ta tó  Csoport  tervfeladatainak 
egybehangolása  tet te  lehetővé.  Finnek  megfele
lően  kettős  célt  szolgált.  A  gyakorlati  szemponto
kat  a  városépítészeti—műemlékvédelmi  célok  meg
valósítása,  az  egyedülálló  történeti  és  műemléki 
értékű  építmény  napfényre  hozása  és  bemutatása 
jelentette.  Feladatunknak  tar tot tuk  ugyanakkor, 
hogy  a  középkori  magyar  várostörténethez  a  ré
gészet  oldaláról  mennél  több  adatot  szolgáltassunk. 

Az első tájékozódó jellegű  ásatást  1959  60ban 
a  F'abriciusház  kertjében  és pincéjében  a  feladatok 
sokrétű  volta  miatt  ősrégész  —  római  régész 
középkoros  régész  együttműködésével  létrehozott 
munkaközösség  végezte.1  Eredményei  után  ter
vet  dolgoztunk  ki  a  további  kutatásokra,  az  egyes 
korokon  belül  adódó  kérdések  tisztázására.  El
határoztuk,  hogv  amennyiben  a  feladatok  meg
oldása  úgv  kívánja,  egyes  szakaszokon  egymástól 
független  ásatásokat  is  végzünk,  hogv  a  kibon
tandó  felületek  kiválasztása az adódó  részletprob
lémákhoz  igazodhasson,  majd  megfigyeléseinket 
egyeztetjük  a  további  munka  érdekében.  Az  aláb
biakban  az  eddig  hét  helyen  végzett  ásatásaimból 
3  terület  ásatási  jelentését  közlöm.  Folytatásaként 
ezt  fogja  követni  a  továbbiaké,  ma jd  a  megfigye
lések  összegezése,  az  egves  periódusok  időrendjé
nek  és  rekonstrukciójának  kérdése. 

Az  összefüggések  bemutatására  összefoglaló  térké
pet  közlünk  Sopron  belvárosáról  az  utcarajz  és  a  város
falak  vonalával  (1.  kép).  Jelöljük  ezen  az  egyes  helyszín
rajzszelvényeket,  amelyek  területén  belül  már  a  feltárás 
eredményei  is  berajzolhatnak.  A  szelvények  területén 
kívül  csak  az  ásatások  előtt  is  látható  ós  ma  is  fennálló 
városfalakat  jelöljük  (de  elhagytuk  ezek  közül  a  további 
vizsgálatig  bizonytalannak  tekinthető,  átépített  fal
szakaszokat).  A  külön  helyszínrajz  szelvények  1  : 500 
méretarányban  ábrázolják  az  ásatás  eredményeit,  a  kö
zépkori  szint  alá  hatoló  kutatóblokkokat,  a  közölt  met
szetrajzok  helyét.  Eltérően  jelöljük  a  fennálló,  vagy  fel
tárt  városfalaktól  azokat  a  részeket,  melyeket  jelentős 
mértékben  átépítettek.  Kontúrvonalak  nélkül  ad juk  azo
kat  a  falakat,  melyeket  már  teljesen  elbontottak  és  for
májukat. egy  esetleges  ásatás  bekövetkeztéig  csak  a  levél
tárban  őrzött  felmérésekből  ismerjük.  Szaggatott  vonal
lal  ábrázoljuk  azokat  а  részeket,  melyek  pontos  helyét, 
formáját  nem  ismerjük  és  csak  következtetünk  helyze
tiikre.  Végül  vékony  vonallal  adjuk  a  mai  beépítés  hatá
rait  (egyes  esetekben  az  1944.  évi  állapotot,  ha  az  akkori 
beépitésvonalak  jobban  igazodtak  a  későközépkori  hely
zethez).  A  középső  városfal  faltornyait  az  Előkaputól 

1 Holl  I.Nováki  Gy. —Sz.  Póczy  A'.,  Arch.  Ér t.  89 

kezdve  beszámoztuk.  Segítségül  vet tük  ehhez  az  1597. 
1022.  és  az  1831.  évi  városalaprajzokat.  Egyeztetésük 
szerint  a  középkori  középső  városfalhoz  34  torony  tarto
zott,  ebből  ma  már  csak  17nek  maradványa  áll.  A  töb
bieket  — zömükben  az  utolsó  száz  évben  —  lebontották, 
vagy  teljesen  elépítettók.  A  könnyebb  tájékozódás  elő
segítésére  a  számozást  fe l tüntet jük  az  összefoglaló  tér
képen  és  az  alaprajzoknál  is.  A  helyszínrajzszelvénye
ken  a  középső  falvonulaton  az  utolsó  két  építési  periódus 
(IV .  és  V.)  lőréseit  jelezzük,  a  korábbiakat  pedig  az  ere
deti  pártázat  jelölésével  együtt  az  egyes  részletalapraj
zokon  muta t j uk  be.  (Ahol  hosszabb  szakaszon  sikerült 
ezeket  feltárnunk,  ott  számozásuk  mindig  egyegy  fal
torony  Éi  oldalával  kezdődik  és  a  pártázatközök  sor
rendjében  halad  a  következő  toronyig.) 

Hátsókapu  2. 
Az  1821ben  lebontott  középkori  Hátsókapu 

DNyi  oldalán  húzódó  felső  falszoros  kutatását 
1961ben  kezdtük  el.  Az  it t  végzett  ásatás  során 
részletes  vizsgálat  alá  vettük  a  belső  és  középső 
városfalnak  a  Hátsókapu  2.  sz.  ház  felső  udvará
hoz  tartozó  —  addig  teljesen  ismeretlen  —  sza
kaszát.  Megállapíthattuk,  hogv  a  háznak  a  kertre 
néző  DK i  homlokzati  fala  erősen  átépítve  ugyan, 
de  zömében  megőrizte  a  középkori  legbelső  város
falat.  Ez  1,5  m  vastagságú,  mészhabarcsos  kő
fal,  melynek  alapozása  1,1  2,0  m  mélyen  már 
jelentkezett  (6.  kép).  Felső  részén  a  mai  padlás 
magasságában  még  három  késői,  téglából  épített 
lőrést  is  találtunk.  Ez  a  belső  városfal  ablaknyílá
sokkal  megbontva,  helyenként  már  erősen  át
építve  DNv  felé  ma  is  tovább  húzódik  a  házak 
homlokzati  falaként.  I ránya  két  esetben  is  meg
törik  kifelé.  Miután  ezen  a  Di  szakaszon  az  1962
ben  tervezett  ásatást  mindeddig  nem  végezhet
tük  el,  ma  még  nem  dönthető  el,  hogy  ezek  a 
homlokzati  falak  valóban  minden  esetben  a  vá
rosfal  felhasználásával  épülteke  meg.  Az  Orsolya 
tér  1.  elpusztult  háza  esetében  a  városfal  felhasz
nálása  bizonyítható:  i t t  a  megmaradt  falcsonkban 
még  a  zwingerhez  levezető,  falon  belül  húzódó 
lépcső  nyomai  is  megmaradtak. 

A  kert  DK i  oldalát  határoló  újkori  tűzfalak 
alatt  viszont  a  középső,  második  városfal  egy  sza
kaszát  sikerült  kibontani  teljes  magasságában. 
Sajnos  külső  oldalán  ma  ház  áll,  így  külső  hom
lokzatát  i t t  nem  vizsgálhattuk.  A  fal  belső  lába
zatáig,  mely  2,80  m  mélységben  húzódott,  1,30  m 
vastag,  felette  0,90  m,  majd  lépcsőzetesen  0,52  m 
vastagságúra  csökken,  tört  kőből  rakott,  helven

(1962)  47 — 67.  Uo.  a  kapcsolatos  korábbi  irodalom  is. 
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J.  kép.  Sopron,  a  Belváros  középkori  városfalai 
Рис.  1.  Шопрон,  средневековые  городские  стены  внутреннего  города 

Fig.  1.  Sopron,  les  enceintes  médiévales  flu  quar t ier  central 
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2.  kép.  I .  térképszelvény 
Рис.  2.  1ая  часть  карты 

Fig.  2.  Segment  de  carte  1 
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3.  kép.  AA  metszet  a  Hátsókapuná l,  lőrésformák 
Рис.  3.  Профиль  AA  у  Задних  Ворот,  формы  амбразур 

к  ig.  3.  Coupe  AA  prčs  de  la  Por te  arr ičre,  formes  de  meurtr ičres 

(?)  humuszos  föld 

(?)  barna  törmelékes föld, tégla, 
tetőcserép 

(2)  kőtörmelék, tégla,  vöröses 
barna  földdel keverve 

PS.'o/l  meszes törmelékes föld 

(3)  kőtörmelék, habarcs,  tető  
cserép 

@  barna  humusz,  apró 
kövekkel 

meszes, hobarcsos  törmelék 

У / / / / /  élénkvörös égett  föld 

7 / / / /  vörös  égett  föld 

///771  vörös  égett  és fekete  föld 
keverve 
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4 — 5.  kép.  A  legbelső  városfal  ma radványa  a  Hátsókapunál 
Рис.  4—5.  Остатки  внутренней  городской  стены  у  Задних  Ворот 

'ig.  4 — 5.  Les  restes  de  la  murai l le  intér ieure  prčs  de  la  Po r te  arričre 
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ként  a  falegyeneket  lapos  tetőcserepekkel  egyen
gették  el.  A  kőfalban  egymástól  szabálytalan  tá
volságra  tölcséres  oldalú  lőrések  húzódnak,  me
lyek  már  a  I I I .  építési  periódusba  tartoznak  (3. 
kép).  A  középső  városfal  eredeti  formáját  megőrző 
pártázatok  maradványát  (II .  periódus),  illetve  a 
pártázatközök  befalazásával  kiképzett  későbbi 
lőréseket  (II I .  p.)  csak  e  szakasztól  délebbre  ta
láltuk  meg  (3.  kép  b). 

A  kőfal  tetején  két  további  periódusba  tar
tozó  tégla  lőréssort  bontot tunk  ki :  a  IV .  periódus
ban  1,46  m  széles  téglapártázatok  épültek,  min
den  másodikban  boltozatos  lőrésekkel,  a  fal  külső 
síkjában  kulcslyuk  alakú  nyílással.  Az V.  periódus
ban  az  eddig  nyi tott  pár tázat  közökbe  építettek 
ismét  téglából  szélesebb,  felül  álboltozatként  ra
kott  téglarézsűvel  fedett  lőréseket  (8.  kép). 
Ezek  közül  némelyik  nyílását  f inoman  faragott 
homokkő  lapból  képezték. 

Az  ásatási  területtől  DNy  felé  a  középső 
városfal további  vonala  is végigkísérhető  egészen  a 
fordulóig.  Egy  rövid  10  mes  szakasz  kivételével  a 
fal  mindenütt  a  tűzfalak  belső  oldalán  áll  ma  is. 
Kívül  a  hozzáépült  házak  takar ják,  belül  viszont 
a  magas  földfeltöltés  miatt  csak  a  IV—V .  pe
riódusba  tartozó  téglából  rakott  felmagasítása 
látható.  A  hiányzó  szakasz  helyén  állott  az 
arányos  elosztás  alapján  ide  kimérhető    12. 
faltorony,  melyet  már  az  1831.  évi  várostérkép 
sem  jelöl,  pedig  akkor  i t t  még  kertek  húzódtak. 
Lejjebb  a  13. és  14.  torony  (utóbbi  a  saroktorony) 
sérült  állapotban  ugvan,  de  még  ma  is  áll. 

A  fe l tárt  metszet  rétegződéséből  (3.  kép)  a 
következő  adatokat  nyerhet tük:  Az  elpusztult 
római  városfal  törmeléke  fölött  készített  gerenda
vázas  sánc  külső sík ját  a  sánc  lábánál  egy  burkoló
fal  védte,  melyet  1  1,20  mes  vastagságban  ré
zsűs kiképzéssel építettek  meg,  falazóanvagát  teljes 
egészében  a  római  városfal  kisméretű  kváderei
ből  és  tö rt  puhamészkövéből  nyerték.  A  burkoló
fal  eredeti  magasságát  nem  ismerjük,  ezen  a 
szakaszon  3,5  mes  magasságban  maradt  meg,  a 
fal  a l ját  a  római  városfal  lebontott  maradványára 
építették.  Ásatás  közben  még  úgy  hi t tük,  hogv 
a  római  városfalhoz  tartozik  ez  is,  de  későbbi  meg
figyeléseink  más  szakaszokon  is  kétségtelenül  be
bizonyították,  hogy  a  sánchoz  tartozó  későbbi 
fal  húzódik  it t  is.2 

A  gerendavázas  sánc  pusztulása  u tán  ennek 
maradványai  (a  fekete  és  vörösszínű  rétegek) 
fölött  emelték  a  legbelső  középkori  városfalat. 
Szintje  már  2,60  mel  magasabban  húzódott  a 
mai  utcaszintnél,  mely  i t t  nagyjából  megfelel  a 
későközépkori  városszintnek  is.  Álapozásának  ki
képzése  is  bizonyítja,  hogy  építésekor  még  mind 

6.  kép.  A  legbelső  városfal  alapozása 
Рис.  6.  Фундамент  внутренней  городской  стены 
Fig.  Ii .  Les  fondations  de  la  muraille  intérieure 

7.  kép.  A  felső  falszoros  feltárás  közben 
Рис.  7.  Верхний  стенной  коридор  во  время  раскопок 
Fig.  7.  La  braie  supérieure  en  cours  de  dégagement 

külső,  mind  belső  oldalán  a  sánc  maradványának 
dombja  húzódott.3  A  középső  városfal  viszont 
részben  a  római  falra,  részben  pedig  e  szakaszon  a 
kapu  felé  már  a  római  fal  elé,  illetve  egy  római 
fal torony  helyére  épült.4  Közvetlenül  építése  u tán 
tö l töt ték  be  a  4.  réteget  a  sánchoz  tartozó  fal  és 
az  új  fal  közé.  A  fal  belső  szint je  219  m  Af  magas
ságával  a  sánc  fa lmaradványához  igazodott,  s  így 
a  létrejött  felső  falszoros  2  mrel  emelkedett  az 

2  így  1964ben  a  Templom  u.  14nél  tá r tuk  fel  olyan 
maradványait,  melyek  kétségtelenül  már  a  sánchoz  tar
toznak.  Ilyen  falat  tá rt  fel  1966ban  Sz.  Póczy  Klára  is 
(lásd  cikkét). 

3 A  belső  falsík  jelenlegi  sima  kiképzését  csak  a  lakó

ház  megépülésekor  kapta,  midőn  a  sánc  töltését  belülről 
már  elhordták  és  az  udvari  szárny  i t t  húzódó  pincéi 
megépültek. 

4 A  középkori  fal  hirtelen  törése  jelzi  valószínűleg 
ennek  helyét. 

160 



.  .  Ш I  Я  •  > » ' .• 

, : 
8.  kép.  A  fe l tárt  középső  városfal 

Рис.  8.  Раскопанная  средняя  городская  стена 
Fig.  8.  La  muraille  médiane  dégagée 

9.  kép.  A  középső  városfal  és  a  falszoros  a  műemléki  helyreállítás  u tán 
Рис.  9.  Средняя  стена  и  стенной  коридор  после  восстановления 

Fig.  9.  La  muraille  médiane  et  la  braie  reconstituées 
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utcaszint  fölé.  A  középső  városfal  e  szakaszának 
építési  korát  a  4.  réteg  itt  feltárt  leletei  alapján  a 
X I I I .  sz.  végére,  illetve  legkésőbb  a  XIV.  sz.  kez
detére  helyezhetjük.  A  kerámia  anyag  zöme  néhány 
szórványos  római  töredék  mellett  (10. kép  10  11.) 
a  X I I I .  sz.ból  származik,  köztük  több  osztrák 
típusú  fazék  (15  20.)  kancsó  (21.)  és  lábas  (13 — 
14.)  is  elsősorban  a  század  végére  utal.  A  fedők 
(22  24.)  tányér  alakú  típusa  a  X I I I  XIV .  szá
zadban  egyaránt  előfordul.  Nem  mond  ellent  e 
meghatározásnak  az  egyetlen  üveg,  egy  csepp
díszes  pohár  töredéke  sem  (25.).3  Á  réteg  felső 
20  cmes  részében  előkerült  barnásvörös  fazék  ol
daltöredék  már  a  XIV .  század  végére  vagv  a 
XV .  századra  utal  és  a  réteg  felett  húzódó  kő  és 
habarcstörmelékes  sávval  (3.  réteg)  együtt  a 
középkori  falszoros  szintet  jelzi.6  Az  alsó  lőréseket 
még  e  szintről  használhatták.  A  falon  átvezető 
vizkivezető  kő  már  a  belső  vastagítással  erősített 
városfalhoz  tartozik,  amikor  a  belső  szint  már 
50  cmel  emelkedett,  sajnos ennek  idejét  lelet  nem 
jelezte,  de  a  XV .  századnál  korábban  nem  ké
szülhetett.  Ezután  került  ide  a  2.  réteg  betöltése, 
ez  már  az  átépítések  maradványa.  A  benne  talált 
két  nagyméretű  fekvő  faltömb  egy  1,5  m  vastag 
középkori  kőfalból  származik:  ez  csak  a  belső  vá
rosfal  egy  ledőlt  darabja  lehet.  A  réteg  felső  ré
szében  talált  XV.  század  végi  —  XVI .  század 
elejei  osztrák  fazéktöredékek  is  adatot  nyúj tanak 
az  átépítésre.  A  fal  ledőlését  összhangba  lehet 
hozni  avval  a  levéltári  adattal,  mely  szerint 
1463  78  között  az  it t  álló  ház  gondozatlansága 
miatt  a  városfal  is  ledőlt.7 

A  következő  1.  réteg  a  felső  falszoros  további 
lassú  feltöltődósét  mutat ja.  Ennek  szintjéről  hasz
nálták  már  a  felső  lőréseket  a  IV .  és  V.  építési 
periódusban.  Hogy  ennek  első  szakaszában  az 
ekkor  már  teljesen  idejétmúlt  pártázatos  formát 
választották,  annak  inkább  csak  esztétikai  ér
telme  volt,  a  város  csinosításának  szem  előtt 
tartása  lehetett  indítéka.  Jellemző  az  is,  hogy  a 
falszoros  szint  kiképzése  még  most  is  megőrizte  a 
középső  fal  felé  lejtő  formáját.  A  mélyebb  járda
sáv  teljes  feltöltődésének  meggátlására  i t t  is 
több  más  feltái't  szakaszon  is    vékony  támfalat 
építettek,  amiből  i t t  két  téglasor  maradt  csak  meg. 
A  járda  használatának  idejét  a  fal  mellett  1,5  m 
mélyről  előkerült  újkori  fajansz  töredékek  is 

mutat ják.  A  IV  V.  periódusban  emelték  meg  a 
legbelső  városfalat  is,  vegyesfalból  rakott  mell
védjébe  kulcslyuk  alakú  és  laposszájú  lőréseket 
építve  (5.  kép).  A  végleges  vízszintes  feltöltés  és 
evvel  a  kert  kialakítása  csak  a  X IX .  század  ele
jén  következett  be.  Ekkor  befalazták  a  lőréseket, 
felhasználva  ehhez  a  barokk  ház  már  elpusztult 
ablakkeretköveit  is.  Ez  egyben  a  középkori 
Hátsókapu  lebontásának  ideje. 

Az  ásatást  ezen  a  szakaszon  sem  az  alsó  fal
szorosra,  sem  pedig  a  belső  városfal  mögötti 
sávra  nem  lehetett  kiterjeszteni.  Mindkettő  be
építve,  részben  pincékkel  is  megszakítva  komo
lyabb  méretű  ásatást  már  nem  tesz  lehetővé,  s 
ígv  a  legkülső  harmadik  városfal  helyzete  is  csak 
a  beépítés vonalak  utalásaiból,  valamint  levéltári 
adatokból  deríthető  fel.8  A  levéltári  adatok  alap
ján  legalább  rajzban  rekonstruálhatóvá  válik  az 
egykori  középkori  Hátsókapu  formája,  ez  pedig 
egyesítve  az  ásatás  adataival  és  a  házak  mű
emléki  restaurálásánál  tett  észlelésekkel,  a  közép
kori  városalaprajz  i t teni  szakaszának  megismeré
séhez  vezet. 

Hátsókapu. 

A  középkori  város  falát  l)K i  irányba,  a  Győri 
út  felé  a  Hátsókapu  nyitotta  meg.  Építési  ide
jét  írásos  adat  nem  őrizte  meg,  de  a  lebontásával 
kapcsolatos  városi  akták  között  szerencsére  több 
felvételi  rajza  is  megmaradt.9  Ezek  közül  a  leg
részletesebb  képet  az  első  ad ja  (11.  kép),  a  föld
szint  és  emelet  alaprajzával,  valamint  a  kapu 
hosszmetszetével.  A  tulajdonképeni  kaputorony 
négyzetes  9,80X9,80  m  alapterületű  építmény, 
elöl  és  hátul  ívesen  záródó  tagolatlan  kapunyi
tással.  A  falak  még  az  I .  emeleten  is  3  m  vastag
ságúak;  i t t  hátrafelé  konzolos  kiugrású  erkélyre 
nyílt  egy  ajtó,  mely  valószínűleg  az  őrség  számára 
biztosította  az  át járást  a  Di  legbelső  városfal 
mögé.  É  felé  és  előre  csupán  egy  hosszúkás  lőrés, 
illetve  egy  szűk  nyílás  törte  át  a  falat.  A  I I .  eme
leten  már  csökkentett  falvastagsággal  képeztek 
ki  egy  szobát,  melyből  több  irányba  fülkés  lő
rések  tekintenek. 

A  torony  külső  oldalán  látható  alacsonyabb 
egy  emeletes  építmény  vékonyabb  falú,  kapu
nvílása  kisebb.  Az  I .  emeleti  szobájából  két  fül

5 Az  osztrák  típusú  kerámiákhoz:  Holl  I.,  BpR  20 
(1903)  70 — 71.,  75.  kép;  a  cseppdíszes  üveghez:  Holl,  I., 
Mittelalterliche  Funde  aus  einem  Brunnen  von  Bnda. 
(Bp.  1966)  37. 43.  jegyzetben  a  X I I I .  sz.  végéről  is. 

6 A  3.  rétegben  lapos  középkori  tetőcseréptöredóke
ken  kívül  más  leletet  nem  talál tam. 

'  (írafenegg  Ulri k  városkapitánynak  a  városfal  mel
letti  háza  („an  der  statmaur  gelegen"),  sorsára  hagyva 
„ains  tails  geuallen  und  ain  vach  der  statmaur  nider
geslagen".  Az  adat  ós  a  ház  azonosítása  a  Hátsókapu  2. 
házzal:  Mollay  K.,  SSz  14  (1960)  332. 

8 A beépítés vonal  csak D  felé őrizte meg három  Lenin 

körúti  ház  udvari  szárnyában  u  külső  fal  egykori  helyét. 
9 Sopron,  Levéltár,  Faso.  X I .  Nr.  3310.  Hasenauer 

Márton  építkezési  iratai  között,  a  v.  jelzetű  1815.  júl. 
24ről  a  kapu  felmérése;  az  m  jelű  ez  óv  októberéből 
Handler  J.  házterve,  mely  még  csak  a  kapu  Éi  oldalá
nak  bontásával  számol  és  a  városfalhoz  felvezető  lépcsőt 
is  megtar t ja;  a  w  jelű  már  a  teljes  elbontást  jelentő  ház
terv,  mely  É  felé  tovább  építkezik. 

X I .  3382.  akta  d  jelű  melléklete  Handler  J.  alaprajza 
a  toronyról  1822  márciusából,  ismét  Hasenauer  építke
zésével  kapcsolatban.  Ez  úton  is  köszönöm  a  Levéltár 
vezetőségének,  hogy  kutatásomat  támogatták. 
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] 0.  kép.  Leletek  a  felső  falszoros  4.  rétegéből 
Piic.  10.  Находки  из  4ro  слоя  верхнего  стенного  коридора 

Fig.  10.  Trouvailles  livrées  par  la  4е  couche  de  la  braie  supérieure 

kés  kiképzésű  lőrés  nyílott  oldalra  és  előre.  Va
lószínű,  hogy  az  Éi  oldalon  látható  folyosó  és 
konyha  már  egy  átalakítás  eredménye,  eredetileg 
it t  csak  egy  tér  lehetett  és előre  két  lőrés  tek intet t: 
a  másodikat  befalazták,  de  belső  fülkéje a  konyhá
ban  elárulja  eredeti  helyzetét.  Az  egész  külső 

építmény  szervetlen  csatlakozása  és  formája  arra 
mutat,  hogy  az  eredeti  formájában  sem  egykorú 
a  kaputoronnyal. 

ÉKfelé  egv  vastag  fal  csatlakozik  a  kapu
torony  sarkához,  a  város  felől  mellette  még  egy 
vékonyabb  fal  húzódik  és  takar ja  a  lépcsős  fo
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II .  kéj).  A  Hátsókapu  felmérése  1816ből  (Sopron,  Levéltár) 
Рис.  11.  Измерения  Задних  Ворот,  относящиеся  к  1815  году  (г.  Шопрон,  Архив) 

Fig.  11.  Relevé  de  la  Porte  arričre,  de  1815  (Sopron,  Archives) 

lyosót,  melyen  keresztül  egyrészt  az  utcáról,  más
részt  az  Éi  felső  falszoros  irányából  az  őrség  I I . 
emeleti  szobájába  („Musquetirs  zimmer")  lehe
te tt  feljutni.  Ez  a  rész  már  a  legbelső  városfalra 
épült.  A  fal  külső  oldalán  it t  is  megmaradt  a  sánc 
lejtője,  magasabb  szintjét  a  torony  Ei  oldalán 
kialakított udvartól vékony fal és lépcsők  határol ják. 

Az  1821—23  között  lebontott10  kapu  tornya 
elhelyezkedése  szerint  legkésőbb  még  a  második 
városfal  újjáépítése  során  meg  kel lett  hogv  épül
jön.  Alaprajzi  helyzete  a  külső,  harmadik  város
falat  még  nem  veszi  figyelembe.  A  külső  fal  az 
1330 — 39  közötti  nagyarányú  építkezés  során 

épüit  meg;  e  helyen  az  első  megoldás  valószínűleg 
egyszerűen  befordította  a  falvégződéseket  a  to
rony  előtt.  A  toronyhoz  csatlakozó  elővéd  kiépí
tése  az  analógiák  szerint  a  XV .  században  történ
hetett.  Eredeti leg  első  emeletén  kétoldalra  1 — 1, 
előre  2  lőrése  nyí lhatott  és  É  felől,  a  felső  fal
szorosból  közelítették  meg. 

A  levéltári  források  sajnos  sem  a  belső,  sem  a 
külső  rész  megépítéséről  nem  tudósítanak.  A  XV . 
századi  —  nagyon  hézagosan  fennmaradt  —  vá
rosi  számadások  inkább  a  javítások  fa j tá i ra  vet
nek  fénvt.11  Csupán  két  alkalommal  számolnak 
be  jelentős  munkákról:  1437  őszen  55  fuvar  ho

111  Csatkai  E.,  Sopron  és  környéke  műemlékei.  (Sop
ron  1956)  I I .  kiad.  205 — 207.  (a  bontás  körülményeiről 
és az  egész  környék  beépítésének  sorsáról).  Uo.  169.  o.on 
ad ta  Gerő  László  a  kaj)u  átrajzolt  földszinti  alaprajzát 
és  a  földszint  leírását. 

11 Házi/  J.,  Sopron  sz.  k.  város  története  c.  forrás
gyűjteménye  alapján  röviden  az  alábbi  munkákra  utalha
tunk  (kötet  és  oldal  zárójelben);  megjegyezve  azt,  hogy 
1400 — 1625  között  alig  23  évről  ismertek  elszámoláso
kat.  —  1410:  kötelet  vesznek  a  hátsóhídhoz  („hintern
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mokot  és  meszet  szállítanak  a  „töl téshez"  („zum 
tarn"),  de az  építés  adatai  a  töredékes  számadásból 
már  hiányzanak.  1441  tavaszán  4  hétig  ácsmunkát 
végez  6  7  fő  ács  és  ugyanakkor  3  hétig  3  4  kő
műves  falaz  a  kapunál  levő  „védművön"  („pol
berch")    de  nem  bizonyos,  hogy  e  munkák  a 
kaputorony  elővédművét  jelentik,  lehet  i t t  szó 
másféle  védműről  is,  példáid  az  e  korban  szokásos 
fából  ácsolt  ágyúállásról,  esetleg  barbakánról, 

melynek  az  árokba  nyúló lábazata  készült  csak  kő
ből.  (Az  ácsmunka  dominálása  is az  utóbbira  utal.) 

További  építkezések  it t  csak  a  XVII .  sz.  elején 
folynak.  1617ben  a  Hátsókapunál  levő  torony 
megépüléséről  tudósít  Payr  György  és  Mihály 
krónikája:  („ist  der  türm  bey  dem  Hintern  tor 
erbaut  worden"),  amit  a  legkézenfekvőbb  úgv 
magyarázni,  hogy  a  régi  kaputorony  II .  emeletét 
ekkor  építik  ú j j á  a  múlt  századig  megőrzött  for
mában.  Ugyanez  a  krónika  tudósít  a  további 
építkezések  és  erődítések  befejezéséről  az  1642. 
évvel  kapcsolatban:  az  árok,  a  kapu  és  a  bástya 
a  Hátsókapunál  elkészült.  Az  utóbbi  években 
valószínűleg  még  egv  új  rondella  épült  fel  i t t ,  és 
ekkor  fejeződhetett  be  a  kapuelővéd  I .  emeletének 
újjáépítése  is,  hiszen  ezt  az  1622es  madártávlati 
rajz  a  torony  előtt  még  fedetlenül  mutat ja.12 

Szt  György  u.  13.,  15.,  17.,  19. 
A  Hátsó  kaputól  E  felé  a  következő  ásatást 

(1962/63)  egy  olyan  hosszabb  szakasznál  folytat
tuk  le,  ahol  az  1944es  bombázás  pusztítása  után  a 
külső  oldalon  több  házat  teljesen  lebontottak,  de 
a  mögöttük  húzódó  városfalak  aránylag  jó  ál
lapotban  maradtak  (14.  kép.).  I t t  a  felső  és  az 
alsó  falszoros  teljes  hosszúságát  sikerült  feltár
ni,  így  több  mint  50  mes  hosszúságban  is
merhettük  meg  a  középkori  városfalak  formáját, 
építési  szakaszait. 

Az  ásatást  a  Szt.  György  u.  15.  sz.  házhoz  tar
tozó  felső  falszorosban  kezdtük  meg.  Az  i t t  ké
szített  blokkokkal  a  falszoros  teljes  szélességét  és 
az  i t t  álló  10.  számú  faltorony  belsejét  tár tuk  fel 
először,  majd  a  kapott  metszet  kiértékelése  u tán  a 
későközépkori  szintig  felástuk  az  egész  szabadon 
álló  falszorost.  A  középkori  szint  alá  ezenkívül 
csak  két  kis  sávban  hatoltunk  le  így  a  korábbi 
periódusok  kutatására  it t  is  lehetőséget  hagytunk. 
Az  alsó  falszoros  területén  az  ásatást  a  következő 
évben  végeztük,  két  kutatóblokkal  lehatolva  a 
késő  római  szintig.  Ezután  a  kapott  középkori 

prückh" I I /2.  301.)  1427:  a  csapóhidat  javí t ják  а/ 
ácslegények,  a  külső  hidat  ácsolják  (,,/.n  der  äussern 
prukgcn  peim  Hinderntor" ),  ma jd  a  kút mest er  és  segédei 
4  napig  dolgoznak  a  külső  hídnál  ( ГI/2.  396 — 397.) 
1428:  pán tokat  vesznek  a  lakatostól  a  kapuhoz.  (11/2. 
389.)  —  1432:  10  napszámnyi  kőművesmunkát  f izetnek 
ki  a  kapusszobához  („an  das  törbarte lhaws" I I /3.  5 — 6.) 
és  4  fuvar  agyagot  száll í tanak  ide.  —  1437:  kötél  a  hátsó 
esapóhídhoz,  az  ács  ezen  dolgozik,  vasat  vesznek  ehhez; 
az  55  fuvar  homokot  és  meszet  már  előzőleg  számolják 
el  ( „zum  tarn  bey  dem  h inderntor"  —  I I /3 .  82 — 83.)  
1440:  az  ácsmester  a j tót  javít  (II/3 .  179.)  —  1441:  a 
kaputoronynál  levő  védművön  kb.  120  napszámnyi  ács

munkát  és  86  napszámnyi  kőművesmunkát  végeznek 
(„an  dem  polbereh  am  h inderntuern"  11/3.  276 — 
326.)  1454:  a  toronynál  levő  híd  és  a  lépcsők  javítását 
végzi  az  ács.  ( I I /3 .  406.)  1466:  az  őrház  fa lának  javí
tását  végzi  a  kőműves.  (H/4.  261.) 

12 Heimler  A'.,  Payr  Gy.  és  M.  krónikája.  (Sopron 
1942).  Az  1644.  évi  közgyűlési  jegyzőkönyv  is  megemlít i, 
hogy  a  kapu  erődítése  végre  befejeződött.    A  rondella 
kérdésére,  m iu tán  ez  összefügg  a  többivel,  a  jelentések 
közreadása  után  az  összefoglalásban  térünk  vissza.  Az 
ehhez  szükséges  a lapra jzok  és  metszetek  közlését  a  jelen
legi  ter jedelem  nem  teszi  lehetővé.  Az  1622es  rajz  képe 
Holl,  I.  Arch.  É r t.  89  (1962)  65. 
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12.  kéj).  I I .  térképszelvény 
Рис.  12.  11ая  часть  карты 

Fig.  12.  Segment  de  carte  I I 
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Epülettörmelék,  tégla,  tetőcserép  ó/944  utón) 

Szürkésbarna  humusz 

Kőtörmelék, habarcs,  tetőcserép 

Szürke  föld,  kő  és  téglatörmelék 

Habar est örmelék 

Barnásszürke  humuszos  fold 

Vörösesbarna  föld 

Fekete  föld 

Mészkőt örmelék 

©  Salak,  épülettörmelék 

—  Égési  réteg  llü't't) 

Vj Sóder 

©  Barnásszürke  föld, kő,  tetőcserép 

Tff  Beásás (szürke  föld, sóder, apró  kéj 

©  Sóder, kő, habarcs, égett  föld, 

guad er kő 

(3)  Szürkésfekete  föld 
©  Vörösesbarna  föld,  égett  aggag, 

homok 

©  Szürkés fekete  föld,  faszén, 

fokorhadék 

(D  Kömorzsalék,  kő,  tetőcserép 

B  B 

Af  212,79  у 

13.  kép.  Metszetek  a  10.  toronynál 
Рис.  13.  Профили  у  башни  №  10 

Fig.  13.  Coupes  prčs  de  la  tour  n°  10 
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toronynál  ásatás  előtt  és  közben 
— 11  перед  раскопками  и  в  ходе  раскопок 
10  et  11,  avant  et  en  cours  des  fouilles 

14—15.  kép.  Városfalak  a  10 — 11. 
Рис.  14 15.  Городские  стены  у  башен  №  10 

Fig.  14—15.  Murailles  prčs  des  tours  n°" 
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szint  mélységére  mélyítettük  az  Éi  szakaszt  és 
így  a  külső  harmadik  városfal  maradványa  is 
napfényre  került.13 

A  legbelső  városfal  e  szakaszon  mintegy  50  m 
hosszban  húzódik  szabadon,  miután  a  belülről 
hozzáépült  épületek  a  háború  folyamán  meg
semmisültek  vagy  lebontásra  kerültek.  A  fal  a 
Szt.  György  utca  15.  számú  ház  szakaszán  1,80 
2,00  m  vastag  és  a  középkori  falszorosszinttől 
mérve  5 — 6  m  magasságban  áll  még,  délebbre 
már  2,00—3,00  m  vastag  és  egy  szakaszán  még 
8 m  magas,  tört  kőből  rakott;  az  újkori  beépítések
kel  nagy  részében  főleg  belső  felülete  újabb 
burkolásokat  kapott.  A  kutatóblokk  vonalában  a 
belső  városfalat  a  ház  felől  2,50  m  széles,  szeg
mentíves,  lesarkított  profilú  kőkeretes  kapu  töri 
át,  a  kapu  felett  vastag,  téglából  rakott  ív  hidalja 
át  bélletét.  A  fal  alapozási  lábazatát  a  Di  sza
kaszon  219,75  m  Af  magasságban  találtuk  meg 
külső  oldalán, ami  1,85  mrel  húzódik  magasabban 
a  középkori  falszoros  itteni  járdaszintjénél.  Ez  a 
helyzet  tehát  i t t  is  bizonyítja,  hogy  a  legbelső 
városfal  építési  szintje  a  korábbi  sánc  marad
ványait  követte  még.  A  fal  alapozása  a  belső  ol
dalán  sem  húzódik  mélyebbre:  több  ponton  meg
állapíthattuk,  hogy  a  mai  belső  udvarokban  lát
ható  mélyebb  falsík  utólagos  aláfalazás,  vagy 
egyszerű  vékony  burkolat,  mely  mögött  már  a 
sánc  földje  iil .  A  fal  kiépítésekor  tehát  eredetileg 
it t  is  ugyanúgy  mint  a  Hátsókapu  2.  ház  ese
tében  még  jóval  magasabban  volt  a  szint  és 
ezt  csak  az  udvari  épületszárnyak  megépítésekor, 
általában  a  17.  században  mélyítették  le.  A  leg
belső  fal  iránya  sokhelyütt  többször  megtörik:  e 
szakaszon  három  ízben  is.  Építési  korát  meg
határozó,  az  eredeti  szinthez  tartozó  kultúrréteget 
it t  nem  találtunk.  Egyes kis szakaszai  már  a  közép
ső  falrendszer  előtt  megépülhettek  (T.  periódus), 
ez  azonban  nem  általánosítható  teljes  hosszára. 

A  középső  városfal  ezen  a  területen  aránylag 
nagyon  jó  állapotban  maradt  meg  és  a  feltárás 
során  több  mint  60  m  hosszú  szakaszát  vizsgál
hattuk  meg  két  félkör  alaprajzú  faltornyával 
együtt.  Di  végén  az  it t  álló  Lenin  körúti  épület 
miatt  csak  belső  oldala  közelíthető  meg  és  a  11. 
faltorony  is  részben  el  van  építve,  ettől  kezdve 
azonban  már  a  külső  oldal  is  szabadon  áll,  miután 
a  hozzá  épült  újkori  házak  és  raktárak  mind  meg
semmisültek. 

A  középső  városfal  e  szakasznál  is  lényegében 
két  falból  áll:  alul  zömében  eredeti  vastagságban, 
felfelé  lecsonkultan  még  a  későrómai  városfal 
húzódik,  csonkjának  tetején  pedig  a  középkori  fal 
(Tí. periódus).  A felső falszorosban  kiásott  blokkok 
szerint  a  középkori  fal  belső  szintjéig  217,99  m 
Af 60  70 cm  vastagságú,  majd  változó  1,60—1,20 
m  vastag  alapozási  padkával  ül  a  római  fal  csonk

13 A római szintig  1963ban  két  blokkot  mélyítettünk. 
A  déli  területén  az  ott  állott  újkori  ház  falai  a  rétegző
dést  már  elpusztították.  Ezeken  kívül  a  középkori  szint 

16.  kép.  A  belső  városfal  a  11.  torony  mögött 
Рис.  16.  Внутренняя  городская  стена  за  башней  №  11 
Fig.  16.  Fa  muraille  intérieure  derričre  la  tour  n°  10 

ján.  A  kemény,  tört  kőből  rakott  falban  átlag 
2,40  2,50  mes  tengelytávolsággal  72  78  cm 
széles  közökkel  képezték  ki  a  fal  pár tázatát,  mely 
így  a  nagyon  szabálytalan  kiosztás  mellett  nem 
egészen  egységes  jellegű  és  1,70—1,90  mes  szé
lességek  között  ingadozik.  A  pártázat  magassága 
1,60  m  lehetett.  A  nyílássarkokat  szegletesre  na
gyolt  kövekből  képezték  ki.  A  10.  és  11.  faltoronv 
között  sikerült  mind  a  10  pártázatnak  marad
ványait  feltárnunk,  a  10.  toronytól  É  felé  azonban 
csak  az  első  kettőt  észlelhettük,  a  többi  már  meg
semmisült.  A  10.  tornyon  eredetileg  4  pártázatköz 
volt,  i t t  és  még  inkább  a l l .  toronynál  a  későbbi 
periódusok  miatt  pontos  méretüket  nem  mindig 
sikerült  tisztázni. 

A  I I I .  periódusban  az  addig  ny i to tt  párta
közöket  befalazták,  de  ugyanakkor  majdnem 
mindegyikben  lőréseket  képeztek.  Ezek  általában 
kifelé  szűkülő,  egyszerű  tölcséres  alaprajzot  mu
tatnak.  Szabályos  rendben  váltakoznak  a  maga
sabb  50 — 80  cmes  résformájúak  a  négyzetes  nyí
láshoz  közelebb  álló  20 — 46  cmes  magasságúak
kai.  Szintbeli  elhelyezésük  arra  mutat,  hogy  a  rés
formájúakat  a  távolabbi  támadók  ellen  tervez
ték:  ezekből  ugyanis  a  harmadik  városfal  előtti 
várárok  külső  oldalát  lehet  jól  látni.  A  másik  lő
résformát  rendszerint  valamivel  mélyebb  szinten 
helyezték  el,  ezek  látótere  jóval  kisebb  és  lefelé 
irányulnak:  a  várárok  belső  oldalát,  vagy  már 
a  külső  városfalat  is  elfoglaló  ellenségre  lehetett 
így  lőni.  Gyakori,  hogv  másodlagosan  felhasznált 

alatt  a  feltárást  a  következő  években  kiilön  ásatásként 
Sz.  I'óczy  Klára  végezte. 
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17 —18.  kép.  A  10.  torony  belseje,  középkori  szint  és  szint  alatti  alapfala 
Рис.  17—18.  Внутренность  башни  №  10,  средневековый  уровень  и  фундаментная  стена  под  средневековым  горн

зонтом 
Fig.  17 — 18. L ' intér ieur  de  la  tour  n°  10,  le niveau  médiéval  et  le  soubassement  de  celleci  sous  le  niveau 

gótikus  profilú  faragott  kövekből  képezik  ki  át
hidalásukat  (27.  29  kép).  A  rés  külső  szélessége 
ál ta lában  10—15  cm.  Csak  egy  esetben  talál tunk 
e  szakaszon  köztük  kettőskulcslyuk  alakú  for
mát.  A  lőrések  al ja  a  I I I .  periódusban  először 
követi  a  korábbi  pártázatkörök  szint jét,  majd  egy 
átépítési  fázisban  a  résformájúakból  egyesek  a l ját 
elfalazzák  (20—34  cmel).  Ez  a  magasítás  a  belső 
járdaszint  emelkedésével,  feltöltődésével  is  össze
függ  és  nem  egyenletesen  jelentkezik.14 

A  faltornyok  esetében  már  nem  elégedtek  meg 
csak  ilyen  egyszerűbb  formájú  lőrésekkel.  A  két 
oldalon,  rendszerint  a  két  szélső  pártázatköz  fel
használásával  kettőstölcséres  alaprajzú  lőréseket 
épí tet tek,  kőlapokból  f inoman  faragott  kulcs
lyuk  alakú,  vagy  négyzetes  nyílással.15  Az  előre
néző  pártázatközöket  viszont  az  i t teni  szakasznál 
tömören  befalazták,  vagy  egyszerű  róslőréssé  ala
k í to t ták  át.  A  11.  to rony  két  sarkánál  ezenkívül  a 
belső  szint  felett 20,  i l letve  35  cmel  két  négyszög
letes  rést  képeztek  ki  —  ezek  még  teljesen  kőből 
épültek  — és  így  a  2.  fal  külső  s ík jának  és  az  alsó 
falszorosnak  áttekintését  tették  lehetővé. 

A  következő  építési  periódus  (IV. )  során  már 
megkezdik  az  első  nagyméretű  ágvúlőrések  épí
tését  is.  Nagyjából  a  két  torony  közötti  falszakasz 

14 A  10.  toronytól  Dre  a  7.  és  15.  lőréseknél  talál
tunk  magasítást.  Lásd  a  29.  képen  a  15.  lőrés  részlet
rajzát. 

15 A  11.  torony  Éi  oldalán  feltárt  lőrés  keretkövé
nek  belső  oldalán  +  a lakú  kőfaragójegy  látható. 

16 A  béllet  téglából  (29 X 15 X 6 em  téglaméretek)  ké
szült.  Az  átboltozás  m ár  hiányzott,  de  egyes  esetekben, 
mint  a  rondellától  É ra  feltárt  ágyúlőrésnél,  kőből  ké
szült. 

közepén,  ismét  emeltebb  szinten  tölcsórbélletes, 
szegmentíves  átboltozású  nyí lást  készítenek.16  A 
szintemelkedés  miatt  a  fal toronyokban  is  maga
sabbra  helyezik  a  lőréseket  (a  10.  toronynál  mint
egy  60  cmel,  a l l .  toronynál  48  cmel  magasabb
ra),17  Ezek  szintén  téglából  készültek,  átboltozva; 
a  11.  tornyon  feltárt maradványuknál  a külső  fal
síkba helyezett  — téglából rakot t—kulcs lyuk  alakú 
réssel  (29.  kép  a).  I rányukat  tekintve  már  nem 
annyira  a falak oldalozását  szolgálták,  mint  elődeik, 
inkább  ferdén előre nyíltak ; formájuk és szintmagas
ságuk  alapján  már  a  IV .  építési  periódusba  soroz
hatóak. 

A  középső  városfal  legfelső  sávjában  helyen
ként  még  megmaradt  a  következő  átépítés  (V. 
periódus)  maradványa  is:  a  falat  60 — 70  cmel 
magasították  és  az  egyenes  falszakaszokra  tégla
bélletes,  a  külső  falsíkon  kulcslyuk  alakú  réssel 
ellátott  lőrések  épültek.  A  középső  falszakaszon 
csak  néhánynak  alja  maradt  meg,  az  Ei  részen 
nyomuk  sincsen,18  de  a  11.  toronytól  Dre  majd
nem  sértetlenül  sorakoznak.  Felső  lezárásukat 
laposra  hasí tott  kőlapokból  képezték  ki  (28.  kép). 
A  fal tronvoknál  a  magasításba  3 — 3  nagyméretű 
ágvúlőrést  építettek  be,  ezek  a  10.  toronynál 
kettőstülcséres  alaprajzúak,  a  vékonyabb  falú 

17 Valószínűleg  mindegyik  faltoronyban  2 — 2  lőrés 
készült.  Az  egyes  periódusok  azonban  olyan  közel  esnek 
egymáshoz,  hogy  nagvobh  rombolás  nélkül  ezeket  kibon
tani  nem  állt  módunkban. 

18 A  középső  és  az  Éi  falszakaszon  a  téglával  elfa
lazott  lőrések  maradványait  az  1950es  években  végzett 
„helyreállítás"  során  bontot ták  le,  illetve  falazták  el 
cementes  habarcséi  durván  rakott  fallal.  D  felé  ilyen 
javítást  szerencsére  nem  végeztek. 

170 



11.  toronynál  egyszerű  tölcséres  formájúak,  szeg
mentíves  tégla  boltozással.  Eredetieg  a  belső  fal
síknál  a  lőréseknek  a l l .  toronyban  fa  vagy  kő
keretük  volt,  ezeknek  csak  helye  látható. 

A  metszetek  rétegeinek  kiértékelését  a  követ
kezőkben  foglalhatjuk  össze.  Felső  falszoros: 

A római  városfal pusztulása  után  épített  faföld 
sánc  anyaga  i t t  is  a  fal  törmeléke  felett  emelkedik. 
A  sánc  égett  földjében  (6 — 7.  réteg)  kisszámú 
későrómai  cserépen  kívül  más  korú  leletanyag 
nem  volt.  A  középkori  legbelső  városfalat  a  sánc 
égett,  vörös  földjébe  ásták;  a  fal  külső  szintje 
eredetileg  magasabban  húzódhatott,  mert  a  szint
nek  maradványa  i t t  nem  maradt  meg.  A  követ
kező,  I I .  periódusban  épül  ki  a  középső  városfal  a 
római  fal  tetején  keskenyebbszélesebb  padkával, 
a  felmenő  fal  már  csak  mellvéd  vastagsággal, 
pártázatokkal.  A  faltornvok  a  régi  római  faltor
nyok  helyén  épülnek  meg,  ugyancsak  a  I I .  pe
riódusban.  Belső  területükről  a  feltöltődést  kiás
ták  a  római  törmelék  (8.  réteg)  szintjéig,  majd  a 
torony  felépülése  u tán  szürke  humuszos  földdel 
töltötték  meg  a  falszoros  járdamagasságáig.  A  fel
töltésben  (5. réteg)  kevés  2 — 3. sz.  i római  (30.  kép 
6)  ós  későközépkori  cserép  is  került,  így  szürkés
barna,  jól kiégetett  tagozott  fazékperem  (30. kép  2) 
és  szürke  fazéktüredékek  körpecsétlővel  készített 
pontozott  dísszel  (30.  kép  3 — 5),  ezek  a  13.  szá
zadra  tehetők.  A  réteg  tetején  barna  kis  fazék 
darabja  feküdt  (30.  kép  7).  Mindezek  egy  13.  sz. 
végi  —  14.  sz.  elejei  építkezést  hitelesítenek,  de  pon
tosabban  már  nem  határoznak  meg.  A  torony 
eredeti  használati  szint jét  a  középen  elhelyezett 
esőkivezető  nyílás  és  ennek  aljánál  húzódó  ha
barcstörmelék  réteg  is  meghatározza.  Hasonló 
méretű  vízkivezetőket  találtunk  az  egyenes  fal
szakaszokon  is  E  és  D  felé  egyaránt.  Részben  a 
lassú  feltöltődés,  valamint  az  új  építkezés  tör
meléke  (4.  réteg)  jelentkezik  ezek  felett  a  fal  belső 
oldalán.  A  homokkőtörmelék,  felette  habarcs  és 
a  fal  belső  felületének  levakolása  (vakolathatár  a 
réteg  teteje)  a  I I I .  periódus  átalakítási  munkáihoz 
tartozik,  midőn  a  pártázatközökbe  lőrések  épül
nek.  Korukat  e  szakaszon  leletanyag  nem  hatá
rozta  meg,  de  a  lőrések  formája  és  építési  módja 
jellegzetes.  (Keretelés  és  átfedés  céljaira  sok  he
lyen  használtak  fel  egyszerű  élszedéses  profilú  gó
tikus  köveket,  amelyek  már  bontásokból  szár
maztak.)  A  I I I .  p.  lőrései  zömükben  már  tűz
fegyverek  számára  készültek.  Részletes  vizsgála
tukat  és  kormeghatározásukat  a  többi,  már  fel
tárt  lőrés  közreadása  után  adjuk. 

A  feltöltődés  következő  rétege  (3.  réteg) 
másodlagos  fekvésű,  így  benne  csak  a  korábbi 
élet  nyomai  maradtak  (14.  és  15.  sz.i  kerámiák, 
vas  nyílhegy:  30.  kép  11 — 14.)  Ennek  a  rétegnek 
tetejéről  használták  a  IV .  és  V.  periódus  tégla
lőréseit,  ezt  az  is  jelzi,  hogv  a  réteg  felszínétől 

19 A  kapu  fölött  28 X 16,5 X 6  cm  méretűek,  a  torony 
ágyúlőrésében  2 8 x 1 6 x 5 ,5  cm.  Miután  a  I I I .  periódus
ban  is  használtak  ehhez  közeleső  méretet  ( a l l .  torony

19.  kép.  A  10.  torony  és  a  római  városfal  lepusztult 
csonkja 

Рис.  19.  Башня  №  10  и  остатки  разрушенной  римской 
городской  стены 

Fig.  19.  La  tour  n°  10  et  le  moignon  de  l 'enceinte 
romaine 

kezdve  ismét  egy  újabb  vakolatréteg  húzódik  a 
fal  belső  felületén  és  evvel  már  az  alsó  lőrések 
befalazását  is  elfedték.  A  felső  zwinger  Di  részé
nek  teljes  hosszában  ekkor  vékony  belső  támfalat 
építettek  a  két  fal  közé,  ennek  alapozása  is  ebben 
a  mélységben  húzódik.  A  támfal  valószínűleg  a 
legbelső  városfal  statikai  védelmét  szolgálta,  a 
belső  járdára  nem  csúszhatott  le  tovább  a  sánc 
rézsűjéről  föld.  A  15.  sz.  ház  felé  nyíló  kapu  irá
nyában  két  tölcséres  irányú  fal  kötötte  össze  az 
új  járdát,  ez  ú t j át  állta  annak,  hogy  a  sánc 
földje a mélyebb szintű kapubejáratot  eltorlaszolja. 
A  kapu  viszonylag  későn,  az  V.  periódus  idejében 
épült  csak  meg,  szegmentíves  keretköve  mellett 
erre  mutat  az  is,  hogy  a  béllet  fölötti  ív  téglái 
méretükben  megegyeznek  a  10.  torony  ágvú
lőréseinek  téglaméretével.19 

Alsó falszoros: Az  1963ban  kiásott  IV .  kutató
blokkal  az  alsó  falszoros  egy  szakaszát  tá r tuk  fel 
a  10.  torony  külső  oldalán.  Mint  említettük,  a 
torony  tengelyében  és  Di  oldalán  az  újkorban  it t 
felépült  házak,  raktárak  falai  az  eredeti  réteg
ződést  elpusztították,  sőt  még  a  torony  oldal
falait  is  derékszögűre  vésték  le  a  sarkoknál.  A  to
rony  Éi oldala  mellett  azonban  sikerült  bolygatat

ban  28 X 15,5 X 6  cm),  a  meghatározást  elsősorban  a  kapu 
funkciója  adja:  az  utcaszintről  csak  ezen  keresztül  lehe
te tt  könnyen  ágyúkat  is  bevontatni. 
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20.  kép.  A  10.  torony  külseje  ós  a  római  torony  lábazata 
Рис.  20.  Внешний  вид  башни  №  10  и  цоколь  римской  башни 

Fig.  20.  L'extérieur  de  la  (our  n°  10  et  la  base  de  la  tour  romaine 



lan  rétegződést  találnunk  (13.  kép  В  В  met 
Az  1963.  évi  szinttől  számított  2,95  3 ,15  m 
mélységtől  lefelé  mészkőmorzsalékos  pusztulási 
réteget  ta lál tunk  (5.  réteg),  tetején  3,15  men 
a  fal  külső  oldalán  és  a  torony  mellett  kőlapokkal 
k irakott  szinttel:  ez  a  későrómai  városfal  külső 
szintje.  Ebben  a  mélységben  a  torony  mellett 
két  oldalról  kőlapokkal  határolt  sírt  észleltünk 
(negyedik  oldalát  a  torony  melletti  kövezet  ké
pezte).20  A  réteg  felső  részében  a  pusztulást  bi
zonyító,  nagyon  sok  tetőcseréptöredék  hevert 
(2  m2  felületen  42  töredék).  A  római  városfal  külső 
lábazatát  a  lapkövezés  felett  a  falsík  elé  kiugró, 
rézsűsre  faragott  puhamészkő  kváderekből  képez
ték  ki.  Fzek  sok  helyen  olyan  jó  ál lapotban  ma
radtak  meg,  hogv  még  az  eredeti  faragás  nyomai  is 
jól  kivehetők  (22. kép).  Ugyanilyen  lábazata 
van  a  fallal  együtt  épült  félköralaprajzií  római 
faltoronynak  is  (és  mint  a  további  ásatások  során 
kiderült,  a  többi  fal toronvnak  is).  A  lábazat  felett 
a  városfal  külső  síkjából a  toronytól  Era  egy. 
D  felé  viszont  három  sor  magasságában  50  cm 
magas  puhamészkő  kváderkövek  maradtak  meg,  a 
torony  külső  falsíkját  Di  oldalán  legkevesebb 
5  sor  magasságáig  képezték  ki  kváderkövekből. 
2,60 — 3,00  m  mélységben  szürkésfekete  földréteg 
húzódott,  ebben  faszénmaradványok,  alján  pe
dig  égett  sávok,  barna,  égett  agyagrögök  feküdtek: 
leletei  sok  római  lapos  tetőcseréptöredék  és  kúp
cseréptöredék,  3  római  edénytöredék,  valamint 
vízicsigák  héja  (4b  réteg).  A  réteg  iszapolódott 
jellege  és  a  sok  csiga  arra  muta t,  hogy  lerakódása 
közben  a  terület  erősen  elvizen y ősödött.  Fölötte 
ismét  pusztulást  jelző  réteget  talál tunk,  vöröses
barna  föld,  homok,  égett  agyagdarabok  vékony 
sávjával  lelet  nélkül  (4a.  г.),  mely  azonban  a 
kutatóblokknak  csak  kisebb  szakaszán  volt  ész
lelhető  és  a  toronytól  É  felé  már  nem  jelentkezett. 
A  következő  réteget  2,20 — 2,50  m  mélységben 
szürkésfekete,  barnásfekete  színű  föld  képezte 
(3.  réteg),  al ján  helyenként  nagyobb  kváderkő
töredékek  feküdtek,  felső  részében  pedig  égett 
oldalukkal  lefelé  fordult  köveket  ta lál tunk  főleg  a 
városfal  közelében.  Velük  egyező  mélységben 
2,00 — 2,18  mnél  a  városfal  külső  felületén  is 
égésnyomokat  észlelhettünk.  A  réteg  leletanyagát 
csupán  néhány  római  tetőcseréptöredék  képezte. 
Az  égésnyomok  mélységénél  a  városfalnak  és  a 
toronynak  is  külső  falsíkját  már  nem  kváderkö
vek  képezik,  hanem  hasított  és  tört  kemény  kö
vekből  mészhabarcsba  rakott  fal;  ez  azonban  már 
a  középkor  későbbi  javítása,  mely  a  római  fal
síkot  betar tva  egyenletesen  húzódik  Ffelé  és 
felette  ismét  egy  helyenként  két  kváder
sor  ül,  ezek  azonban  már  szabálytalanabbul  el
helyezve,  egymással  nem  is  érintkezve  (29.  kép). 
A 3. és 4a rétegek  mélységének  és helyzetének  meg
felelő  további  pusztulási  nyomokat  tá rbat tunk 
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21.  kéj>.  A  harmadik  városfal  belső  oldala 
Рис.  21.  Внутренняя  сторона  третьей  городской  стены 

Fig.  21.  Le  côté  intérieur  de  la  troisičme  murail le 

>J 
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22.  kép.  A  római  városfal  lábazata  a  torony  sarkánál 
Рис. 22. Цоколь римской городской стены у башенного угла 
Fig.  22.  Base  des  murailles  romaines  ŕ  l'angle  de  la  lour 

fel  a  metszettől  Éfelé  is:  i t t  több  méter  hosszú
ságban  egy  kidőlt  és  lehullott  falszakasz  feküdt. 
Kemény,  laposan  hasított  kövekből  mészhabarcsba 
rakott  mellvéd  lehetett,  melynek  eredeti  vastag
sága  a  több  helyütt  még  együt tmaradt  kövek  ta
núsága  szerint  40  cmnél  vastagabb  volt.  A  le
dőlt  falrész  a  4b  rétegen  feküdt,  ebből  a  koráb
ban  is  talált  római  tetőcserepeken  kívül  korhatá
rozó,  a  pusztulás  idejét  megadó  lelet  ekkor  sem 
került  elő. 

A  római  városfal  megépülését  követő  két 
esetleg  három  pusztulás  rétege  felett  tá r tuk 

fel a  2.  réteg  ismét  lelet nélküli  sávját  1,70  2,10  m 
mélyen;  anyagát  nagyobb  építkezésre  uta ló  só

20  A  sírt,  mely  sajnos  bolygatottnak  bizonyult,  a 
következő  évben  Sz.  Póczy  Klára  bontot ta  fel  a  római 

rétegek  feltárására  javasolt 
vábbi  sírokkal  együtt. 

kiilö n  ásatás  keretében,  to
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23.  kép.  A  római és a  középkori  városfal  a  10.  toronynál 
Рис.  23.  Римская  и  средневековая  городские  стены  у 

башни  №  10 
Fig.  23.  Les  murail les  romaine  et  médiévale  prčs  de  la 

(our  n"  10 

der,  kő,  habarcstörmelék  és  szürke  föld  képezte. 
DK  felé  ezt  a  réteget  és  az  a la t ta  fekvőket  is  szé
les  beásási  sáv  vág ja  el,  amely  a  legkülső  harma
dik  városfal  építésekor  keletkezett.  A  II .  építési 
periódushoz  tar tozó  későközépkori  szint  tehát  a 
2.  réteg  alján  húzódott,  majd  az  építkezéseket  kö
vetően  a  réteg  te te jén.  A  külső  városfal  alsó  része 
egyébként  nemcsak  ebben  a  metszetben,  de  ma jd
nem  mindenütt  a  feltárás  tel jes  hosszában  nap
fényre  került.  Helyenként  felső  részének  mell
véd  falából  is  vannak  még  maradványok,  ezek  a 
középső  fal  mellvédjével  egyezően  60  cm  vastag
ságúak  és  egymáshoz  közeli  vízkifolyó  nyílások 
tör ik  át.21  A  fal  hasí tott  és  tö rt  kövekből  rakot t, 
köztük  sok  a hasáb  vagy  kockaformájúra  nagyol t. 
A  külső  falsík,  mely  az  árok  felé  nézve  sokáig 
szabadon  állott,  sok  helyen  későbbi  javítások, 
burkolások  nyomait  mutat ja.  A  külső  fal  építési 
idejét  az  oklevelek  is  meghatározzák:  a  fer tői 
vámjövedelemből  a  király  engedélyével  1330 — 
30  között  épült  meg,22  1340—44  között  pedig  már 
a  várárkot  ásták  ki  előtte.  (A  fal  építéséhez  ta r
tozó  beásás  rétegéből  sok  római  kúpcserép  és  tető
cseréptöredék  mellett  néhány  római  fazéktöredék 
került  csak  elő.)  Nagvobbszámú  leletet  csak  az 
építkezési  szintek  feletti  későbbi  szürke  földréteg
ben  (1.  réteg)  ta lá l tunk  a  felső  30  cmen:  jólégetett 
vörös  fazekak  peremei  kihaj ló,  legömbölyített 
profillal  és  vörös  tányér  alakú  fedő  a  XIV .  század 
és  a  XV .  század  első  felére  tehetőek,  szürke  tál 

21 A  felső  falszorosnál  5 —G  mes  távolságban  talál
tunk  ilyeneket,  ezzel  szemben  az  alsó  falszoros  nemcsak 
mélyebb  helyzete  miatt,  kapott  több  csapadékot,  de  a 
felső  falszoros  vizét  is  továbbítania  kellett.  így  ér thető, 
hogy  a  feltárt  vízkivezetők  1,60 — 2,20 — 3,00  m  távolság
ban  követik  egymást,  a  torony  felé  sűrűsödve. 

22  Holl  I.,  Arch.  É r t.  89  (1962)  64. 
23 I t t  is  került  elő  ugyanebben  a  rétegben  korábbi, 

még  a  XI I I .  sz.ra  tehető  kerámia:  30.  kép  Jő  és  17. 
24 Hasonló  kedvezőtlen  szintviszonyokat,  ta lá l tunk 

az  alsó  falszoros  más  szakaszainál  is:  úgy  látszik,  hogy  a 

alakú  kályhaszem,  laposperemű  vörös  cseréptál  és 
téglavörös  mázatlan  kályhacsempe  plasztikus  sár
kányábrázolással  a  XV .  századi  használat  tanú
ságai  (30.  kép  15 — 25).23  Ez  a  réteg  helyzetében  és 
leleteiben  is  a  felső falszoros  3.  rétegének  felel  meg, 
ugyanúgy  a  XIV—XV .  századi  használatot  bi
zonyít ja.  Ez  időszakon  belül  zártabb,  azonos  korú 
leletanyagot  tartalmazó  rétegek  a  falszorosokban 
úgy  látszik  nem  képződhettek,  csak  ilyen  hevert 
leletanyagú  —  tehát  másodlagos  fekvésű  —  fel
töltések.  A  réteg  teteje  már  föl jebb  húzódik,  mint 
a  külső  fal  belső  lábazata  és  vízkivezető  nyílásai, 
ez  is  jelzi,  hogy  már  jóval  az  építkezések  u tán 
került  csak  ide.  Felette  közvetlenül  az  i t t  állott 
újkori  épület  padlószintje  húzódott,  ezen  pedig  az 
1944es  bombázás  egyengetett  törmelékanyaga 
(F  réteg).  így  az  alsó  falszorosban  a  XV .  sz.nál 
későbbi  periódusok  megfigyelésére  már  nem  volt 
lehetőség.24 

Szt.  György  u.  9. 
A  városfalak  fo ly tatását  és  9.  fa l tornyát 

  amit  még  az  183les  várostérkép  is  ábrázol  — 
1850  körül  semmisítették  meg  a  Lenkféle  bérház 
megépítésével.  A  következő  szakasz  középső  fal
vonulata  azonban  több  mint  70  méteres  hosszú
ságban  a  háborús  pusztí tás  u tán  ugyanúgy  sza
baddá  vált,  mint  az  előbb  tárgyalt  területen.  A  ro
mos  épületek  lebontása  után  i t t  alakították  ki  a 
Bástya  teret,  amely  alig  másfél  évtizedes  fenn
állása  u tán  —  a  városrendező  érzék  sajnálatos 
hiánya  miatt    ú jabb  beépítéssel  tűnik  el.  Az 
ásatásokat  1964 — 66ban  végeztem,  először  a  ron
della  területén  és  mellette  a  felső  falszorosban, 
majd  az  alsó  falszoros  és  a  rondella  külső  oldalá
nak  fel tárása  következett.25 

A  legbelső  városfalat  e  szakaszon  nem  ismer
jük.  Lehet,  hogy  maradványainak  felhasználásá
val  épült  fel  részben  a  Szt.  György  u.  9.  sz.  ház, 
de  a  többszöri  renoválás  során  ilyenirányú  kuta
tást  homlokzati  falán  sohasem  végeztek.  (É  felé 
a  Szt.  György  templom  telkén  megtaláltuk  a  leg
belső  városfalat.)  A  középső  városfal  kisebb  sé
rülésektől  eltekintve  tel jes  magasságában  áll  még. 
D  felé az  egykori  8.  fal torony  helyén  áll  a  rondella. 
A  félkör  alaprajzú  védmű  17,30  m  belső  átmérő
vel  át töri  a  korábbi  védőrendszer  harmadik  város
falát  és  benyúlik  a  várárok  területébe  is.  Az  ásatás 
előtt  8,30  m  magasságban  emelkedett  ki  a  háború 
után  kiképzett  tér  fölé.  Az  ásatás  során  megálla
pí that tuk,  hogy  eredeti  magassága  ennél  jóval 
nagyobb:  11,70 m,  alsó  szakaszán  5 soros  kváderkő 

XVI I I—XIX .  sz.i  építkezések  során  nemcsak  a  külső 
i'alat  bontot ták  el,  de  a  falszoros  szintjét  is  lehordták 
—  valószínűleg  az  árok  helyének  végleges  feltöltésére. 

25 I t t  csak  azokat  az  ásatásokat  tárgyal juk,  melyek 
helyileg  az  it t  közölt  I I .  áttekintőhelyszínrajzra  es
nek.  Ugyanezekben  az  években  került  feltárásra  az  ettő 
Éra  húzódó  terület  is  a  Szt.  György  templom  vonalábar 
és  attól  É  felé  a  Szt.  György  u.  7.  ház  szakaszán  is. 
Ezektől  különálló  ásatást  végzett  a  rondellában  1966ban 
Sz.  Póezy  Klára. 
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24 — 25.  kép.  A  középső  és  a  külső  városfal  az  ásatás  után 
Рис.  24—25.  Средняя  и  внешняя  городские  стены  после  раскопок 
Fis.  24 — 25.  Les  murailles  médiane  et  extérieure  aprčs  les  fouilles 
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26 — 27.  kép.  Pár tázat  és  közbeépített  lőrések  a  városfal  belső  oldalán  feltárás  közben  és  kibontás  u tán 
Рис.  26—27.  Карниз  н  встроенные  в  него  амбразуры  на  внутренней  стороне  городской  стены  во  время  раскопок  п 

после  вскрытия 
Fig.  26 — 27.  Crénelage  et  meurtričres  ménagées  sur  le  côte  intérieur  de  la  muraille  en  cours  de  dégage

ment  et  aprčs  le  percement 

2S.  kép.  A  fe l tárt  lőréssor  a  11.  toronytól  Dre 
Pue.  28.  Обнаруженный  ряд  амбразур  к  югу  от  башни  №  11 
28.  La  rangée  tie  meurtr ičres  débouchées  an  sud  fie  la  tour  n° 
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29.  kép.  A  középső  városfal  homlokzata  és  a lapra jza  (I  :  100) 
Рис.  29.  Фронтон  и  план  средней  городской  стены  (1:100) 

Fig.  29.  L a  façade  et  le  [Лам  de  la  muraille  médiévale  (l  :  100) 
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30.  kéj).  Leletanyag  a  felső  és  az  alsó  falszorosból 
Рис.  30.  Находки  из  верхнего  и  нижнего  стенных  коридоров 

Fig.  30.  Trouvailles  liv rees  par  les  braies  supérieure  et  inférieure 

Sopron  Szt. Györgyи.  Zárok  5. к  ,  3R. 
Ж. árok  1R. 
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:i 1.  kép.  A  felső  falszoros  2.  és  1.  rétegének  leletei, 
műhelybélyeges  osztrák  kerámia 

Рис.  31.  Находки  из  2ro  и 1го слоев  верхнего  стенного 
коридора,  австрийская  керамика  с  цеховыми  штампами 
Fig.  31.  Les  trouvail les  livrées  par  les  couches  2  et  1 
de  la  braie  supérieure,  céramique  autrichienne  avec 

sceau  d'atelier 

burkolattal  épült,  e  felett  vaskosan  tagolt  lába
zati  párkánnyal  (34.  kép).  A  külső  falsíkja  mel
lett  készített  kutatóblokkokban  2,40  m  mélysé
gig  az  újkori  beépítés  elegyengetett  törmelék
anyaga  feküdt,  m a jd  a  XVII I —XIX. i  épületek 
alapfalai.  A  fa lakban  másodlagosan  a  rondella 
kváderköveit  és  lábazati  párkányköveit  is  fel
használták:  a  beépítés  során  ugyanis  a  rondella 
falát  sok  helyütt  megbontották  és pince,  valamint 
kamranvílásokat  vágtak  oldalába.  3,4  m  mély

ségtől  már  a  régi  várárok  lassan  fel töl tődött 
sötétszürke  iszaposagyagos  földje  fekszik,  m a jd  a 
várárok  al ját  képező  kékesszürke  agyag.  Ez  utóbbi 
két  réteg  mélységében  a  kváderköves  falsík  a la tt 
már  a  tört  köves  rondellaalapfal  húzódik,  mel
lette  a  beásás  nyomaival.  Mindez  jól  mu ta t j a, 
hogy  a  rondella  kiépítésekor  már  a  várárok  isza
polódott,  feltöltődése  megindult  (32.  kép  С — С 
metszet). 

A  felső  íálszorosbói  kiinduló  hosszanti  ku ta tó
árokkal  vágtuk  át  a  rondella  belsejét.  A  korábbi 
védőrendszer  fal tornyának  maradványát  ebben 
nem  találtuk  meg,  mert  ennek  homlokzati  fa la  na
gyobb  mélységig  már  előzőleg  elpusztult.  A  ron
della  eredeti  szintje  közvetlenül  a  mai  szint  a la tt 
húzódik,  csak  hátrafelé,  a  falszoros  folytatásánál 
mélyebb.  A  feltöltésben  csekélyszámú  XV I   X V I I 
sz.i  cserépanyagot  találtunk.  A  rondellát  a  for
rások  szerint  1631ben  építették.28  A  város  1597. 
évi  alaprajzán  és  az  1622.  évi  madártávlati  ra jzon 
még  nem  szerepel;27  mindkettő  kisméretű  fal tor
nyot  ábrázol  még  itt .  A  régi  községi  jegyzőköny
vek  szerint  már  1625ben  sürgették  a  Szt.  György 
templom  melletti  düledező  „bástya"  k i javí tását 
és  még  1630ban  is  felszólítják  a  tanácsot,  hogy 
(három  másik  tái'sával  együtt)  a  már  majdnem  le
dőlt  fal tornyokat  megépíttesse.28  А  XVII .  sz.  ele
jén  meginduló  újabb  erődítések  során  kiépítésre 
kerülő  nagyméretű  rondellák  és  olaszbástya  he
lyének  kijelölését  ezek  szerint  a  hadászati  szem
pontok  mellett  egyszersmind  a  szükség  is  befolyá
solta.  A  Szt.  György  templom  melletti  rondella 
hatalmas  méreteivel  végre  egy  egész  ágyúüteg 
elhelyezését  is  lehetővé  tet te;  3  m  vastag  fa lát  le
iül  négy  ágvúlőrés  töri  át,  falkoronáján  pedig 
kívülbelül  kő  mellvéddel  szegélyezett  eredeti
leg  nyilván  fatetővel  fedett  körüljáró  folyosó 
húzódott. 

E  felé  a  felső  falszorost  is  átvágtuk  egy  kuta
tóblokkal  (32.  kép  DD  metszet).  Miután  a  mai 
iskolafal előtt  falazott  világítóudvar  húzódik,  nem 
deríthettük  fel,  hogy  a  legbelső  városfalból  ma
radte  i t t  valami.  A  középső  városfalban  az  V. 
periódus  formajegyeit  mutató  felső,  téglabélletes 
lőréssor  szabálytalan  (3,5  2,1  mes)  távolságok
kal  sorakozik  egészen  a  7.  toronyig.  Alatta  i t t  is 
sikerült  feltárni  a  középkori  pártázatos  város
falat.  A  középkori  fal  alapozási  vastagsága  2  m, 
mellvédje  52   58  cm  vastag,  tört  kőből  rakot t, 

26  „1631  in disem  jähr  ist  die pástéin  bey  der  Georiger 
khirche  erbaut  worden"  — Payr  György  és  Mihály  kró
nikája  1584 — 1770.  Az  adatra  Nováki  Gyula  hív ta  fel 
a  figyelmet  [SSz  16  (1962)  57 — 61.],  a  korábbi  kutatás 
\Gerő  L.— Csatkai  E.,  Sopron  és  környéke  műemlékei. 
2.  kiad.  (1956)  168.]  a  krónika  egy  másik  adatával  té
vesztette  ezt  össze.  Ugyancsak  téves  i. m.  168.  o.  leírása, 
miszerint  a  rondella  téglából  épült,  mert  csupán  külső 
falsíkjának  középső  szakaszát  borí t ja  téglaköpeny. 

27 Nováki  Gyula  (i. m.)  tévedett,  mikor  úgy  vélte, 
hogy  ,,.  .  . zavarólag  csak  az  hat,  hogy  az  1622,  .  .  .  terv
rajzon  jól  felismerhető."  Ez  a  madártávlati  rajz  ugyanis 
még  nem  ábrázolja  a  harmadik  városfalat  is  áttörő  rondel

lát,  csupán  egy  —  a  többieknél  kissé  nagyobb  —  fal
tornyot,  mely  sem  a  külső  falat,  som  а  várárkot  nem 
érinti. 

28 Póda  E.,  Sopron  sz.  kir.  város  monographiája. 
(Sopron  1890)  438,  451. —1625.  24.  §.  1630.  29.  §.:  „Di e 
Pástéin  bey  St.  GeorgenKirchen  so  wol  beim  h indern 
thor  im Winckhel  auch  am  khalten  Eck seint alle  bauvell ig 
und  fast  nider  gefallen,  alss  bit  ein  E.  Gemein  einen 
E.  Rath  was  etwan  im  Zwinger  von  Noeten  sein  wir th, 
machen  zu lassen,  solches  ins werkh  zu sezen."  — Az  1668. 
évi  közgyűlési  jegyzőkönyv  a  rondella  nevét  is  meg
őrizte:  Szent  György  bástya  (,,.  .  . bei  der  St  Georgen 
P a s t e y . . . " ).  Uo.  122. 
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(В)  Beasas  l 
Y  I 
(F)  Humuszos  kotörmelek 

©  Barnásszürke  föld 

(2)  Sötétbarna  humuszos  föld,  törmelék,  tetőcserép 

(3)  Sötétbarna  humusz 

©  Habarcstörmelék,  kö 

(5)  Barna  humuszos  föld,  apró  kö 

(7)  f e k e te  /о/С 

,  1964 

Vörös  égett  föld,  épülettörmelék 

ЕАЭ  Szürke  föld,  kőtörmelék, sóder 

FUYfl  Kevert  barna  föld  beásása 

tassa  Sötétszürke  agyagos  föld 

i—  j  Kékesszürke  agyag 

1964. 

32.  kép.  A  rondella  és  a  felső  falszoros  metszetei 
Рис.  32.  Профили  ронделлы  н  верхнего  стенного  коридора 

Fig.  32.  Coupes  du  bast ion  et  de  la  braie  supérieure 



33.  kép.  A  rondella  az  ásatás  előtt 
Рис.  33.  Ронделла  перед  раскопками 

Fig.  33.  Le  bastion  avant  les  fouilles 

34.  kép.  A  rondella  lábazata  feltárás  közben. 
Рис.  34.  Цоколь  ронделлы  во  время  раскопок 

Fig.  34.  l.a  base  du  bastion  en  cours  de  dégagement 

"J A  IV.  periódust  e  szakasznál  az  a  nagyobbméretű 
tóglalőrés  jelzi,  melynek  maradványát  a  rondellától  szá
mított  harmadik  felső  tóglalőrés  alatt  részben  kibontot
tuk.  Tölcséres  béllete  108  cm  széles  belső  nyílásra  utal t, 
tehát  ez  is  ágyúlőrós  lehetett  és  ugyanúgy  két  torony 
közötti  szakasz  közepére  helyezték,  mint  a  Szt.  György 
u.  17nól.  (A  helyreállításnál  a  lőrést  ismét  befalazták.) 

pár tázatát  át lag  2,50  mes  tengelytávolsággal  ke
ltezték  ki  75  80  cm  széles  közökkel,  de  i t t  is  talá
lunk  az  átlagos  1,65  m  széles  pártázatok  sorában 
még  2  mt  meghaladót  is.29 

Ezen  a  szakaszon  is  megtaláltuk  a  111.  peri
ódus  átalakítási  munkái t;  a  pártázatközök  befa
lazását  és  a  szűk  réslőrósek  kiképzését.  A  délebbi 
szakasztól  eltérően  csak  minden  második  közt 
használták  fel  lőrés  elhelyezésére  és  ezek  mind  a 
magasabb  nyílásformát  muta t ják  egészen  a  7.  toro
nyig.  A  lőrések  al ját  i t t  már  kezdetben  is  valami
vel  magasabbra  helyezték  a  pártázatközök  aljánál 
és  egy  későbbi  átépítési  fázisban  i t t  is  elfalazzák  a 
lőrések  a l ját  és  így  kisebb  nyílásokat  képeznek. 

A  felső  falszorosban  fel tárt  rétegek  a  követ
kező  képet  ad ják  (32.  kép  DD  metszet):  A  közép 
ső  városfal  2  m  vastag  alapozással  épült  a  római 
vái'osfal fölé.  2,25 m alatt  az alapfalon  kisebbna
gyobb  kövekből  és  földből  szorosan  rakott  töltés 
fekszik  a  mellvédfal  mellett,  ez  a  fal  éjntése  után 
kiképzett  járda.  A  kövek  között  szürke  redukált 
égetésű  osztrák  típusú  fazéktöredékek  feküdtek, 
melyek  a  XTII .  sz.  végén  készülhettek,  vagy  a 
század  fordulóján  (37.  kéj)  1.).  Mellette  és  felette 
az  5.  i'éteg  barna  földje  húzódik.  A  4.  réteg  ha
barcstörmelékes  sávja  csak  a  fal  belső  s ík ja  mel
lett  ta lálható  1,9  m  mélyen,  ettől  felfelé  a  fal 
már  vakolt:  ez  a  III .  periódus  átépítési  szintje. 

1,3  1,9  m  mélységben  a  3.  réteg  barna  földje 
fekszik,  ebből  lapos  középkori  tetőcseréptöredé
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3").  kép.  A  rondella  lábazata  és  alapfala  az  alsó  falszorosban 
Цоколь  и  фундаментная  стена  ронделлы  в  нижнем  стенном  коридоре 

;.  35.  Base  et  soubassement  du  bastion  dans  la  braie  inférieure 

kek,  grafitos  anyagú  osztrák  fazéktöredék  és  re
dukált  égetésű  osztrák  t ípusú  kerámia  mellett 
zömben  már  vörös  fazekak  darabjai  feküdtek, 
melyeknek  ilven  kihajló  legömbölyített  peremű 
típusait  a  XV .  sz.  elejétől  kezdve  ismerjük  (37. 
kép  2  11.).  I t t  került  elő  néhány  szürke  és  barna 
tál  alakú  XV .  sz.i  meredek  falú  kálvhaszemtöre
dék  is  (12    13.).  Ez a réteg már  a  III . periódus  után 
került  ide,  anyaga  szerint  a  XV .  vagy már  a  XVI . 
században.  A  2.  réteg  kőtörmeléke,  a  kettős 
habarcssávval  ismét  két  átépítést  jelez:  a  IV  V. 
periódus  lőréssorának  megépítését.  Ekkor  építik 
meg  i t t  is  a  belső  vékony  támfalat,  mely  mögött 
még a sánc maradványának  dombja húzódott  (7.  ré
teg), ezt  i t t az ú jkori építkezések  semmisítették  meg. 

Alsó  falszoros:  A  rondella  mellett  az  alsó  fal
szoros  feltárása  során  kibontottuk  a  rondella  lába

zatát,  mely  i t t ,  ahol  már  a  falszoros földje  takarta, 
csupán  tört  kőből épült  (35.  kép).  —2,6 m  mélység
től  már  a  rondella  alapfala  húzódik,  mely  nem  kö
veti  a  felső  fal  íves vonalát,  mellette  vékony  beásá
si  réteg  vágja  el  a  római  rétegeket  (32.  kép  EE 
metszet).  Ezen  a  szakaszon  11  m  hosszban  az  új
korban  ide  épült  házak  pincéi  semmisítették  meg 
a  falszoros középkori  és  későrómai  rétegeit  —2,4 — 
2,5  m  mélységig,  tehát  még  a  későrómai  járó
szint  mélysége  alatt  is  (DD  metszet);  a  koráb
bi  periódusok  kutatásának  azonban  megvan  a 
lehetősége.  A  római  városfal  lábazati  párkányá
val  és  kváderköves,  eredeti  falsíkjával  töret
lenül  húzódik  a  7.  toronyig.  A  délebbi  szakasz
tól  eltérően  i t t  csupán  egy,  helyenként  két  sor 
kváder  maradt  meg  és  ezek  a  legalsó  sorban  sem 
mindenütt  illeszkednek  szorosan.  Más  szakaszok
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36.  kép.  A  középső  városfal  belső  oldala,  az  V.  perió
dus  lőrése  és  szintje  a  rondella  mellett 

Рис.  36.  Внутренняя  сторона  средней  городской  стены, 
амбразура  и  горизонт  Vro  периода  рядом  с  ронделлой 
Fig.  36.  Le côté  intérieur  de  la muraille  médiane,  la meur
tričre  et  le  niveau  de  la  Ve  période  prčs  du  bastion 

tói  eltérően  a  középkori  középső  városfal  külső 
síkja  i t t  nem  ta r t ja  be  a  római  falsíkot  és  kis  pár
kányt  képez.  A  legkülső  harmadik  középkori  vá
rosfalnak  it t  csak  alapozása  maradt  meg,  föléje 
újkori  házfal épült.  Északabbra  már  megmaradt  a 
középkori  fal  is,  lábazatának  és  vízkivezető  nyílá
sainak  átvetítése  megadja  a  középkori  falszoros 
i t teni  belső  magasságát  is  (DD  metszetben  szag
gatott  vonal  helye). 

A  fentiekben  bárom  ásatási  területnél  hatá
rozhattuk  meg  a  középkori  és  római  városfal  hely
zetét,  elválaszthattuk  elsősorban  a  középső  fal
nál  — fő  építési  periódusaikat. 

Sopront  a  X I I I . század  végéig  a  többször  emlí
tett  (1277,  1297)  római  városfal  védte  a  mögötte 
épített  gerendavázas  sánc  maradványával  és  egyes 
szakaszokon  ennek  kő  burkolófalával.  (Helyen
ként  számolhatunk  a belső városfal kis  részleteivel 
is:  I.  periódus.30) 

A  XIIT .  század  végén,  főleg  I I I .  Endre  1297. 
évi  adománya  után  megindult  a  középső  város
falvonal  új  kiépítése,  betartva  a  római  városfal 
adottságait  úgy  a  homlokzati  falsík,  mint  a  tor
nyok  Icülső  alaprajzában  (I i .  periódus).  A  méretei 
miatt  is  jelentős  munka  I .  Károly  új  adománya 
alapján  csak  1330  39  között  fejeződött  be.  Éz 
alatt  megépültek  a  legbelső  fal  eddig  elmaradt 
szakaszai  és  a  külső,  harmadik  fal.  Létrejött  te
hát  a  kettős  falszorosrendszer,  majd  1340től 
1344ig  előtte  a  várárok  is. 

A  I I I .  periódusban  korszerűsítik,  átépítik  a 
városfalakat  a  kézi  tűzfegyvereknek  megfelelően. 
A  IV .  és  V.  periódusban  megmagasítják  a  város
falakat  és  ú jabb  lőréssorral  lát ják  el. 

Az  éj) ítészét történe ti  kutatás  egyik  kérdésé
nek  revízióját  vonja  magával  (a  szorosan  vett 
helytörténeti  kérdéseket  i t t  nem  érintve)  ciz  asa
tások  egyik  bizonyítéka:  a  későrómai  külsőtor
nyos  városfal  használata  és  újraépítése  a  tor
nyokkal  együtt  1340ig.  A  fal  síkjából  előreálló 
tornyok  alkalmazása  az  ókortól  kezdve  jellemzi 
a  fejlettebb  védekezési  módot  a  város  és  várépí

30 A  belső  városfal  periódusainak  meghatározását  a 
további  ásatások  során  szeretnénk  elvégezni. 
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37.  kép.  Leletek  a  felső  falszorosból  a  rondella  mellett  (1  =  6.  réteg;  2   13  =  3.  réteg;  1 4  15  =  2.  réteg) 
Рис.  37.  Находки  из  верхнего  стенного  коридора  рядом  с  ронделлой  (1 =  5ый  слой;  2—13 =  3ий  слой;  14—15 

2ой  слой) 
Fig.  37.  Trouvailles  livrées  par  la  braie  supérieure  prčs  du  bastion  (1  =  couche  n°  5,  2   1 3 

couche  n°  3,  14 —15  =  couche  n°  2) 
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tészetben,  s  bár  sok  esetben  úgy  tűnik,  hogy  fele
désbe  merült,  tulajdonképpen  nyomon  követ
hető  a  későközépkorig.  Alkalmazása  a  hazai  fej
lődésben  sem  köthető  a  XV .  századhoz.31  A  budai 
királyi  vár  és  városfalak  felépítése  során  folya
matosan  alkalmazzák  őket  a  X I I I .  század 
derekától.32  Valószínűnek  tar t juk,  hogy  a  sop
roni  városfal  tornyai  egyes  védelmi  építkezések
nél  ösztönző  példát  jelentettek. 

Már  az  eddig  ismertetett  ásatások33  alapján  is 
bizonyítható,  hogy  a  római  örökség  felhasználása 
a  magyar  városkialakulás  folyamatában  egyes 
esetekben  döntő  indítékot  adott.  A  római  város
falak  használatának  mértéke  az  Árpádkorban, 
majd  rekonstrukciójának  módja  a  X I I I .  század 
végétől  1340ig,  hazánkban  egyedül  álló,  de  eu
rópai  összehasonlításban  is  jelentékeny. 

H oll  Imre 

LES  MURS  D 'ENCEINTE  MÉDIÉVAU X  DE  SOPRON 

Résumé. 

Pour  connaître  l'histoire  de  la  vill e  de  Sopron,  une 
collectivité  de  travail  a  été  formée  de  spécialistes  de  la 
préhistoire,  de  l'archéologie  romaine  et  de  l'archéologie 
médiévale,  laquelle,  en  1959,  a  entrepris  des  fouilles 
systématiques  (Arch.  Ér t.  89,  1962,  pp.  47 — 67).  Pour 
éclaireir  les  problčmes  des  diverses  époques,  des  fouilles 
ont  été  exécutées  qui,  en  partie,  étaient  communes,  et 
en  partie  indépendantes  l'une  de  l 'autre  nous  donnerons 
ici  un  compte  rendu  des  fouilles  portant  sur  l 'étude  du 
moyen  âge,  comprenent  trois  territoires  et  qui  sera  suivi 
du  rapport  des  quatre  autres  fouilles,  puis  de  l 'appré 
eiation  des  résultats  de  cellesci. 

En  coupant  la  braie  inférieure,  nous  avons  mis à 
découverte, dans le jardin de la maison sise 2, rue Hátsó-
kapu, les murs d'enceinte médian et intérieur. Le mur 
d'eneeinte intérieur forme la façade côté jardin de la 
maison actuelle (fig. 4—6.). Les trouvailles (fig. 10) 
permettent de situer la construction du mur médian 
à la fin du X I I I e siècle. Là aussi, le mur d'enceinte 
médiéval a été élevé en utilisant les restes de l'enceinte 
romaine. Derrière celle-ci courait le rempart à carcasse 
de poutres qui, à l 'extérieur, étai t revêtu d'une mince 
couche de pierre. Le mur d'enceinte médian fut , plus 
tard, au XVe siècle, reconstruit, puis encore plus tard, 
dans les IV e et Ve périodes de construction, rehaussé de 
briques et percé de deux sortes de rangées de meurtrières 
(fig. 3, 8 - 9 ) . 

La Porte arrière fu t démolie entre 1821 et 1823, 
mais son dessin de relevé da tan t de 1815 nous est resté 
(fig. 11). L'étude de celui-ci et sou adaptat ion au plan 
actuel démontrent que la tour d 'entrée fu t construite 
en même temps que le mur médian. Le mur d'eneeinte 
extérieur, la troisième enceinte, f u t construit plus tard 
(1330 — 1339). Selon ses analogies, l 'ouvrage avancé 
communiquant avec la tour dut être construite au XV e 

siècle, et, selon les données des archives, reconstruite 
avant 1642. On lit dans les sources écrites que des tra-
vaux importants y furent exécutés aussi en 1437 et en 
1441: „. . . an dem polberch am hindentuern . . .", ce 
qui dut être un ouvrage avancé, éventuellement une 
barbacane où dominait le travail de charpenterie. 

Devant les maisons nos 13 —19, rue Szent György, 
nous avons réussi à dégager les restes de tous les trois 

murs d'enceinte médiévaux. Le mur intérieur est con-
servé grâce aux façades des maisons adossées, cons-
truites plus tard (fig. 16) A un endroit une large porte 
conduit a travers le mur à la braie supérieure, Cette porte 
fut ouverte sans doute lors d'une transformation 
antérieure, pour y introduire des canons. C'est  lŕ que  nous 
étions  pour  la  premičre  fois  en  mesure  de  prouver  que  les 
tours  murales  demicirculaires  de Venceinte  médiévale  furent 
construites  également  en  utilisant  les  tours  romaines (fig. 
17 — 20). La muraille médiévale était primitivement 
crénelée et fu t construite entre 1297 et 1339. Là aussi 
suivirent trois autres périodes de construction dont nous 
avons réussi à séparer les vestiges. Dans la I I I e période 
de construction, les créneaux furent bouchés et des 
meurtrières y furent aménagées. Dans les IVe et V e pério-
des le mur fu t surélevé et percé d'une nouvelle rangée 
de meurtrières (fig. 26 — 29). 

En dégageant la braie inférieure, nous avons mis à 
découverte les restes du mur d'eneeinte extérieur (fig. 
25). Comme l 'atteste la stratification, l 'enceinte romaine 
de la basse époque fu t deux fois, éventuellement trois 
fois, détruite (couches 5 — 4/b — 4/a), mais le moignon de 
l'enceinte romaine s'élevait du terrain encore jusqu'au 
X I I I e siècle. La couche médiévale de la braie inférieure 
a livré des trouvailles qui témoignent de l 'utilisation de 
celle-ci aux XIV e et XVe siècles (fig. 13). Les couches 
plus récentes furent détruites par les constructions exé-
cutées à l 'époque moderne. 

Devant la maison sise 9, rue Szent György s'élève 
le bastion construit en 1631. Au cours des fouilles nous 
avons retrouvé sa base originale à pierres de taille qui 
avaient revêtu le mur du côté du fossé (fig. 32, 34). 

E n dégageant la braie supérieure, à côté du bastion 
nous avons fait les mêmes observations que pour le mur 
d'enceinte situé plus au sud. Nous avons retrouvé là 
aussi les différentes périodes de construction de l'enceinte 
médiévale (fig. 32,  Зб),  et  nous  avons dégagé les restes 
des meurtrières bouchées. Dans la braie inférieure 
la construction des caves des maisons bâties à l 'époque 
moderne a détruit les couches de la basse époque romai-
ne et du moyen âge. Le mur médian fu t élevé là aussi 
sur l 'enceinte de la basse époque romaine. 

I.  Holl 

31 A  külső  tornyok  alkalmazását  a  hazai  építészet
ben  ezzel  ellentétben  tárgyalja  és  rendszerében  kormeg
határozóvá  teszi:  Gerő  L.,  Magvarországi  várépítészet. 
(Bp.  1955)  245 — 247,  258 —260j  valamint  további  fel
dolgozásaiban:  A  soproni  vár  [Csatkai  E.,  Sopron  és  kör
nyéke  műemlékei  c.  kötetben  (1956)]  166 —169:  „Végig
tekintve  a  magyarországi  várépítés  fejlődését  azt  lát  juk, 
hogy  a  soproni  külsőtornyos  városfal  is  legkorábban  csak 
a  XV .  század  vége  felé  épülhetet t ."  —  Entz  Géza  az 
1353as  lengyel  oklevél  alapján,  mely  Block  külsőtornyos 
városfalának  építését  rendeli,  el,  már  felvetette,  hogy 
egyes  hazai  városfalaink  kormeghatározását  új  vizsgálat 

alá  lehetne  venni  [Műemlékvédelem  4.  (1960)  20.]. 
32 A  budai  várfal  patkó  alaprajzú  külső  tornya  a 

X I I I  sz.  közepe  után  épült.  Feltárása  és  kormeghatáro
zása:  Gerevich  L.,  A  budai  vár  feltárása  (Bp.  1966)  5. 
kép,  22,  38,  262.  Uo.  a  vár  többi  Anjou  és  Zsigmond
kori  külső  tornyának  leírása. 

33 A  közölt  felméréseket  a  Régészeti  Intézetben 
Egyed  E.,  Wolsky  M.,  Munkó  M.,  Bóka  D.,  a  fotókat 
Susits  L .  és  a  szerző  készítették.  Az  alaprajzokat  az 
Építészettörténet  i  Tanszék  1960.  évi  városfelmórésével 
egészítettük  ki,  igyekezve  korrigálni  ennek  hibáit. 
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